
Okrašlovací spolek Vochov 
představuje svoji činnost

REALIZACE
9/2019 Oprava nejvíce poškozených kotevních systémů
vysazených stromků v aleji ke hřbitovu.

10/2019 Výsadba dvou javorů babyka a osazení lavičky
U Trianglu na bývalé cestě do Vejprnic. Souhlas s výsadbou
poskytla obec Vochov. Financováno Okrašlovacím spolkem
Vochov. Materiální dar poskytl RUML Industry s.r.o., Minibagr-
Vochov a Dřevostavby Ipodlak s.r.o.

Mezi dlouhodobé vize patří 
obnova a dosazování alejí podél 

cest do sousedních obcí – směr na 
Vejprnice, Křimice a Kozolupy. 

Ochrana biokoridoru podél 
Vochovského potoka – Vochovský 

potok protéká Vochovským 
údolím, ve kterém roste řada 

vzrostlých krásných stromů, ve 
kterých hnízdí ptáci.  Za 

viaduktem, pod kterým Vochovský 
potok protéká, pokračuje 

biokoridor v podobě vzrostlých 
stromů a křovin, ve kterých žije 
ještě širší spektrum živočichů, z 

ptactva pak řada dravců. 
Dlouhodobou vizí spolku je 
biokoridor chránit a vyvíjet 

iniciativu k jeho udržitelné obnově 
a rozšíření po domluvě s majiteli 

pozemků v okolí potoka. 

DLOUHODOBÉ VIZE
Docílení výsadby alejí a také iniciace obnovy cest mezi
Vochovem a sousedními obcemi.
• Bývalé cesty na Vejprnice.
• Bezpečné cesty pro chodce a cyklisty mezi

Vochovem a Křimicemi napojením na cestu vedoucí
ke křimickému hřbitovu.

Iniciovat a podílet se na úpravě okolí kapličky.

Mezi dlouhodobé vize patří také tvorba herních prvků
pro děti, aby se těšily na procházky na cestách v okolí
obce, kde mají svůj domov.

Oživit okolní krajinu land artovými instalacemi.

Vytvořit naučné procházkové okruhy, které budou
zajímavé pro děti i dospělé.

Kontakt: osvochov@gmail.com  www.OSVOCHOV.cz

Okrašlovací spolek Vochov vznikl v roce 2019 
s cílem vyvíjet činnost, iniciovat podměty a 

reagovat na dění v oblastech:

• Ochrana přírody a krajiny.

• Ochrana životního prostředí.

• Ochrana veřejného zdraví.

• Tvorba prostředí bezpečného 
z hlediska dopravy.

• Ochrana památek, kulturních hodnot a 
krajinného rázu.

• Ochrana zeleně v obci.

DLOUHODOBÉ CÍLE
Dlouhodobými cíli Okrašlovacího spolku Vochov jsou spolupráce
s obcí a obyvateli obce Vochov, se zástupci a obyvateli okolních
obcí s cílem podílet se na plánování výsadby a údržby stromů a
zeleně, podporovat a iniciovat ochranu historického dědictví,
upozorňovat na hrozby pro přírodu a objekty kulturního a
historického dědictví. Účastnit se řízení, která se dotýkají oblastí
působení spolku.

Obnova starých alejí formou postupné výsadby mezi stávající
stromy, které poskytnou potřebnou ochranu a stín pro stromy
nové – cesta k remízu do Vejprnic.

Iniciovat výměnu dveří u kapličky a podílení se na oslavách 200.

výročí jejího vysvěcení.

KRÁTKODOBÉ PLÁNY
Zima 2019 – přispění k výzdobě vánočního stromu ve spolupráci
s obcí Vochov a Vochomůrkami. Přispění v podobě tvorby
dřevěných ozdob a strojení stromu.

Jaro 2020 – Výsadba stromů podél cesty do Kozolup. Plánování
výsadby inicioval Okrašlovací spolek Vochov. Do plánování
výsadby se zapojuje v největší míře obec Kozolupy, dále soukromí
majitelé přilehlých polí a obec Vochov. Cesta ve směru na
Kozolupy a v opačném směru na Horničku je součástí
mezinárodní cyklostezky Praha/Paříž a je nejvíce využívána k
procházkám a cestám na kole obyvateli obcí, které spojuje.
Financování výsadby stromů je plánováno formou grantu s
doplněním sponzorskými dary soukromých i právnických osob na
výsadbu konkrétních stromů.


