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Město Mladá Vožice informuje:
• Termín pro uhrazení místního poplatku
za
provoz
systému
odpadového
hospodářství vyprší 31. 3. 2019. Poplatek
je možno zaplatit v pokladně MěÚ
• Městské akce ve fázi projektování:
a) opravy povrchů a dopravní řešení
ulice Ronovská
b) pečovatelské byty – přestavba objektu
na Husově náměstí na další Dům s
pečovatelskou službou
c) odbahnění Panského rybníka – snaha o
zlepšení retenčních schopností
d) příprava revitalizace vodní nádrže v
Dolních Koutech – (na základě vyslyšení
iniciativy občanů), hotovo zaměření
nádrže
e) posílení vodních zdrojů – vrty Horní
Kouty (podrobně jsme informovali v
minulém čísle Vožičanu)
f) doprojektování technické infrastruktury Sluneční II
g) oprava hasičské zbrojnice Stará
Vožice na základě vyslyšení iniciativy
občanů
• Městské akce ve fázi zpracování žádostí o dotační prostředky:
a) Zateplení domů čp. 180, 190, 193 –
městských obytných domů – žádost o
dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu
b) rozšíření lékárny Mladá Vožice – žá-
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dost o dotaci z programu Jihočeského kraje
c) oprava ohradní hřbitovní zdi Blanice –
žádosti o dotaci z Ministerstva
zemědělství a Ministerstvo kultury
d) stavební úpravy a dopravní řešení
Morávkova náměstí – žádost o dotaci lze
podat pouze na obnovu objektu parkoviště
za kostelem z MMR
e) budova občanské vybavenosti Radvanov – žádost o dotaci podána do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
• Městské akce připravené k realizaci:
a) parkoviště v ulici M. Jungmanové – o
zařazení k realizaci a financování
rozhodne městské zastupitelstvo, akce
zcela připravena
b) dopravně bezpečnostní řešení
Morávkova náměstí (prostor před budovou
ZŠ) – o zařazení k realizaci a financování
rozhodne městské zastupitelstvo, akce
zcela připravena, termín realizaci se snaží
město – investor – směřovat co nejvíce k
době letních prázdnin, kdy hustota
provozu bývá v lokalitě menší
• probíhají či v nejbližší době budou
zveřejněny výzvy k předložení nabídek na
akce – Oprava ohradní hřbitovní zdi v
Blanici a také oprava místní komunikace
Zahradní
• 6. března 2019 se uskuteční soudní

jednání ve věci konečného vyúčtování
akce zateplení Domu s pečovatelskou
službou čp. 111, kdy původní zhotovitel,
firma EU Building musela být z akce
odvolána. Město nyní požaduje po firmě
penále z prodlení

Výsledek
výběrového
řízení
Obálky s nabídkami na realizaci akce
Stavební úpravy Morávkova náměstí v
Mladé Vožici otevřela komise pro
otvírání obálek a zároveň hodnotící
komise ve složení J. Větrovský,
V. Slabý, B. Malinová, J. Volák
(člen komise M. Maršálek se jednání
komise neúčastnil).
Doručeny byly nabídky, ceny jsou
uvedeny bez DHP.
1) Switelsky stavební s. r. o.
- 3,305.680,81 Kč
2) RE In s. r. o.
- 4,580.950,93 Kč

Dejte knihám druhou šanci!
Srdečně vás zveme na slavnostní zahájení provozu mladovožické knihobudky,
které se bude konat v pátek 8. března v 17
hodin. Knihobudka bude umístěna v
průjezdu domu č. p. 80 na Žižkově
náměstí před Infocentrem.
První knihobudka se zrodila v roce 2009 v
Houstonu a postavil ji Todd Bol na památku
své matky, vášnivé čtenářky. Nápad se ujal a
knihobudky přibývaly a brzy se staly
světovým fenoménem. První knihobudka u
nás vznikla v roce 2014 v pražské nemocnici
IKEM. Dnes jsou rozšířeny po celé
republice. Někdy jsou to vyřazené telefonní
budky, jindy vitríny či poličky. Nalezneme
je na nádražích, náměstích, v parcích, na
úřadech, nemocnicích, atd.

Pravidla knihobudky jsou jednoduchá:
Půjč si knihu, přečti a vrať.
Knihu si nech a přines za ni jinou.
Máš-li doma knihy, které nepotřebuješ,
přines je a poděl se o ně s ostatními.
V pátek 8. března se budeme těšit na vás,
vášnivé čtenáře a knihomoly, kteří s námi
budete chtít takto oslavit Březen - měsíc
knihy. Pokud chcete, můžete si s sebou na
zahájení vzít knihu jako vklad do nově
vzniklé knihobudky. Máte-li doma větší
počet knih, které chcete věnovat, můžete
je přinést do Infocentra. Knihy budou poté
do knihobudky postupně doplňovány.
Josefína Sapíková, Jana Wagnerová
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Program kina
BŘ EZEN
2.3. 16.30,19.30
BALÓN
Německý historický thriller v českém
znění
3.3. 16.30,19.30
INSIDIOUS : POSLEDNÍ KLÍČ
Horor mysteriozní thriller USA a
Kanady v českém znění
9.3. 16.30,19.30
PRVNÍ ČLOVĚK
Oscarové historické životopisné drama
USA a Japonska v čes. znění
10.3. 16.30,19.30
VÁNOCE A SPOL.
Francouzská rodinná komedie v českém
znění
16.3. 16.30,19.30
TOMB RAIDER
Akční dobrodružný film USA s titulky
17.3. 16.30
OVEČKY A VLCI: VELIKÁ BITVA
Ruská animovaná rodinná dobrodružná
komedie v českém znění
23.3. 16.30,19.30
BOHEMIAN RAPSODY
Oscarové životopisné hudební drama
V.Británie a USA v čes. znění
24.3. 16.30,19.30
PREDÁTOR : EVOLUCE
Akční dobrodružný sci-fi thrller v
českém znění
30.3. 16.30,19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:V ZEMI
ZRCADEL
Ruská animovaná dobrodružná komedie
v českém znění
31.3. 16.30,19.30
HALLOWEEN
Horor USA v českém znění
MATEŘSKÁ ŠKOLA
7.3. 9.15.H.
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
KRTEK ZAHRADNÍKEM
KRTEK A ŽVÝKAČKA
KRTEK A LÍZÁTKO
KRTEK A TRANZISTOR
KRTEK A TELEVIZOR
KRTEK A PARAPLÍČKO
KRTEK A ZELENÁ HVĚZDA
KRTEK V ZOO
KRTEK A JEŽEK
Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice
pod evidenčním číslem MK ČR E 14832.

odp. redaktor: Mgr. Větrovský
tel.: 381 201 910
e-mail: starosta@mu-vozice.cz
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Rada města Mladá Vožice na 9. zasedání (8. února)
a 10. zasedání (22. února) mimo jiné projednala:
• Schválila organizace výběrových
řízení na akce – oprava ohradní hřbitovní
zdi v Blanici, Budova občanské vybavenosti Radvanov, složení výběrové
komise a komise pro otvírání obálek s
nabídkami – J. Větrovský, V. Slabý, B.
Malinová, M. Kaltounek, F. Loudin
• Schválila podání žádosti o dotaci z
programu Jihočeského kraje na rozšíření
lékárny v Mladé Vožici
• Neschválila žádosti o finanční
příspěvky na činnost – Rodinné centrum
RADOST, Centrum LADA a žádost o
příspěvek na publikace „Péťa potřebuje
pomoc“
• Schválila poskytnutí příspěvku 10.000
Kč na protahování běžkařských stop Na
Polánce pro Občanské sdružení Polánka
• Pověřila starostu a právního zástupce
města Mgr. Tibora Stano zastupováním
města na soudním jednání ve věci řešení
akce zateplení DPS čp. 111 v Plaňkově ulici
• Schválila výši nájemného za pronájem
pozemku od Rybářství Třeboň a. s. –
pozemek pro skladování větví –

20.259 Kč/1 rok
• Schválila výsledky výběrového řízení
na akci Stavební úpravy Morávkova
náměstí – vítězná nabídka Swietelsky
stavební s. r. o., 4,580.950,13 Kč včetně
DPH
• Schválila Zprávu o činnosti Městské
knihovny Mladá Vožice za rok 2018
• Schválila Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Tábor pro rok 2019
• Vzala na vědomí Protokol z kontroly
matriky – bez závad
• Schválila objednávku prvků pro
obnovu dětských hřišť ve městě dle
nabídky BONITA group – uplatnění slevy
ve výši 20 %
• Schválila zapůjčení sálu Záložna
Nadaci při ZŠ a MŠ Mladá Vožice pro
pořádání dětského karnevalu
• Schválila záměr opravy hasičské
zbrojnice ve Staré Vožici
• Schválila Smlouvu o poskytnutí
dotace mezi městem a Jihočeským krajem – poskytnutí dotace na provoz
pečovatelské služby ve výši 515.000 Kč

Z klubu důchodců
V sobotu 23. 3. jedeme do divadla na Královu řeč. Odjezd bude ve 12.00 hod. od
zámku. Návrat předpokládáme do 19.00 hod.
Chceme poděkovat ženám, co nám přinesly prostěradla, cíchy. Máme dostatek materiálu pro šití panenek. V zasedací místnosti visí kalendář, který nám poslaly děti z
Vinohradské nemocnice, jako poděkování. Kalendář je velmi pěkný a věci z papíru
zhotovily samy děti. Stojí za zhlédnutí.
Chci se omluvit za mylnou informaci v minulém Vožičanu o setkávání v klubu.
Scházíme se každé sudé úterý. Schází se nás 40-50 a užijeme si dost legrace. Setkání
je zpestřeno přednáškou o zdraví. V úterý 5. 3. nás navštíví vedoucí Pražského salonního orchestru Mgr Vomáčka a na programu budou písničky Červené sedmy, Karla
Hašlera a ostatních známých hudebníků. Vybíráme 30 Kč, protože toto učinkování
hradíme sami. Kdo má rád tuto hudbu, je srdečně vítán.
za klub H. Trejbalová
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KOH-I-NOOR
Mladá Vožice a.s.,
391 43 Mladá Vožice 620
Hledáme do našeho týmu
spolupracovníky na
následující pozice:
OPERÁTOR VÝROBY
MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
SKLADNÍK FOREM
KONTROLOR/KA

Požadavky:
- technická zdatnost a manuální
zručnost
- pečlivost, flexibilita, učenlivost,
samostatnost, spolehlivost, dobrý
zdravotní stav
- ochota pracovat ve třísměnném
režimu
Co nabízíme:
- odpovídající finanční ohodnocení
- příspěvek na dopravu
- příplatek za práci na směny
- podnikové stravování, firemní
oblečení
- výhodné telefonní tarify i pro
členy rodiny
- zaměstnanecké výhody (týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní
připojištění,
odměny při pracovních a
životních výročích a další)
- zajímavou a zodpovědnou práci,
perspektivu dlouhodobého
zaměstnání ve stabilní společnosti

Zájemci se mohou hlásit na
osobním oddělení společnosti,
na e-mailové adrese
ruzena.kalinova@kohinoor.cz
nebo na tel. č. 381 401 303,
731 125 633.
Více o společnosti na
www.kohinoor.cz
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Informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za rok 2018
Poplatníci daně z příjmů mají povinnost
podat daňové přiznání za rok 2018
nejpozději 1. dubna 2019. Tento den je
zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu
daně. Daňové přiznání lze podat osobně,
poštou nebo elektronicky.
I v letošním roce budou pracovníci
Finančního úřadu pro Jihočeský kraj,
Územního pracoviště v Táboře vybírat
daňová přiznání a poskytovat informace
potřebné pro jejich vyplnění v zasedací
místnosti Městského úřadu v Mladé Vožici ve dnech 13. 3. 2019 (středa) a 20. 3.
2019 (středa) od 13.00 do 16.30 hodin.
Tiskopisy daňových přiznání k dani z
příjmů jsou na Městském úřadu v Mladé
Vožici k dispozici. Připomínáme, že zde
nebude možné daň zaplatit v hotovosti, ale
platbu lze provést na pobočkách České
pošty poštovní poukázkou nebo bez

transakčního poplatku tzv. „daňovou
složenkou“, v hotovosti na vybraných
územních
pracovištích
nebo
bezhotovostním převodem na účet správce
daně č. 721-77627231/0710, variabilní
symbol rodné číslo poplatníka.
Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání
daňového přiznání na Finančním úřadě
pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti v
Táboře, mohou využít rozšířené úřední
hodiny. Územní pracoviště bude plně
otevřeno pro veřejnost:
• od 18. března 2019 do 22. března 2019
- pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin a pátek
8:00 - 14:00 hodin,
• ve dnech 25. března 2019 až 29. března
2019 od 8:00 do 17:00 hodin,
• v pondělí 1. dubna 2019 od 8:00 do
18:00 hodin.

Poplatníci mohou komunikovat s
finančním úřadem i elektronicky. Podání
daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze
učinit buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na
www.daneelektronicky.cz, kde jsou veškeré informace potřebné k vyplnění a
podání daňového přiznání, nebo přes datovou schránku. Podání je možné elektronicky odeslat kdykoliv bez ohledu na
úřední hodiny.
Finanční správa upozorňuje, že pokud
má daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo
zákonem uloženou povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, je povinen
podat daňové přiznání pouze elektronicky.
Více informací najdete na internetových
stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz).

Mladá Vožice „v běhu“
Už popáté se miniskupinka vožických
amatérských běžců připravuje na pořádání své
březnové sportovní akce. Od listopadu 2018,
to navíc bude oficiálně, tedy pod hlavičkou
právoplatně založeného sportovního, zapsaného spolku, HOBBYRUNTEAM, z.s.,
Mladá Vožice.
Snad už můžeme napsat, že tradičně, druhá
březnová sobota patří v Mladé Vožici
běžeckému sportu. Píšeme tu o tradici,
proto také doufáme, že se nám podaří i
v budoucnu v ní zdárně pokračovat a
vždy, s dalším ročníkem, se posunout
zas o něco výše. Letošní 5. VOŽICKÝ
VYTRVALOSTNÍ BĚH se uskuteční v
sobotu 9. března. Velkou novinkou pro
veřejnost je zařazení našeho závodu do
programu běžeckého seriálu BĚŽEC
PODBLANICKA, který sdružuje cca
20 běžeckých závodů, podobných tomu
našemu. Seriál probíhá po celý
kalendářní rok ve Středočeském kraji, a
protože benešovsko nemáme tak
daleko, nabídku k připojení do seriálu
jsme dlouho nezvažovali. Loni si k nám
do Mladé Vožice přijelo zaběhat
bezmála 140 běžců všech věkových
kategorií. Velký bonus, na kterém se
shodla drtivá většina účastníků, je místní
víceúčelová sportovní hala. Vždyť co může
být lepšího po závodu, než si dát teplou
sprchu, něčím dobrým doplnit tělesné
tekutiny, něco dobrého zakousnout a závod
zhodnotit a rozebrat s kamarády a soupeři. A
navíc - v hale bude opět otevřeno příležitostné
občerstvení paní Veroniky, takže co se týče
servisu pro běžce, ale i příchozí veřejnost, k
pěknému, nejen sportovnímu zážitku, snad
nebude nic scházet.
Už v 10 hodin se u mladovožické sportovní
haly v Souhradí veřejnosti představí nejmenší

běžci. Loni v březnu u nás děti běhaly poprvé
a po kladných ohlasech, které zařazení
dětských běhů do programu přineslo, i letos
malé běžce rádi přivítáme!!! Své malé
sportovce tedy rozhodně nenechávejte doma a
do Vožice je přivezte s sebou. Dětské trasy
jsou situovány na asfaltové chodníčky
přilehlého dětského hřiště v Souhradí.

Dárkem malým běžcům, ale i příchozí
veřejnosti, bude možnost návštěvy dětské nafukovací atrakce, skákacího hradu. Ten bude
umístěn v sále sportovní haly. Vyhlášení
výsledků dětských kategorií bude následovat
po ukončení dětských běhů.
Dospělým běžcům dáme opět na výběr ze
dvou tras. Obě (7 i 14 kilometrů) už tradičně
startují současně. Místem startu, opět dle
tradic, je sblížení ulic M.Jungmanové, Mincovní a Sedláčkova, tedy před místní
Mateřskou školou (12:30h.). Trasy hlavního
závodu zavedou běžce do okolí jedné z míst-

ních dominant, zříceniny středověkého hradu
Šelmberk. Zde na ně čeká občerstvovací stanice a zárověň rozbočení obou tras. Kratší se
vrací přes místní část Remízek zpět k Vožici…..a ta delší pokračuje lesem, strmě dolů za
zříceninu, podél Šelmberského mlýna (po
červené turistické značce), k obci Bzová. Zde
závodníci obkrouží bzovskou střelnici a po
krátkém silničním seběhu od Vilic se
opět vrací přes Bzovou, tou samou trasou
k „občerstvovačce“ a zpět k cíli.
Pomyslnou cílovou pásku všichni běžci
neproběhnou u školky(!!!), nýbrž až v
zázemí závodu, tedy před městskou
sportovní halou.
Přihlašování do závodu probíhá už od
počátku r. 2019 formou elektronické registrace / náš facebook, blog /. Ti, kteří se
totiž přihlásí předem, získají ve
startovním balíčku o maličko levnější
startovné, nebo pozávodní občerstvení
(hovězí gulášek od našeho věhlasného
rodáka a vožického patriota, člena národního týmu kuchařů a šéfkuchaře táborské
restaurace Goldie v HOTELU NAUTILUS, pana Martina Svatka. Bonusem
bude i tričko s logem závodu, které snad
bude sloužit jako památka na vožickou
běžeckou sobotu. Do závodu je samozřejmě
možné se přihlásit až na místě samém.
Rádi bychom zde poděkovali našim
partnerům!!! Bez nich bychom závod jen
těžko zorganizovali dle představ našich a snad
i spokojenosti těch, na které je vlastně cíleno.
Velice si ceníme podpory vedení města Mladá
Vožice, i místních firem a podnikatelských
subjektů. Děkujeme za podporu a zveme vás
k návštěvě závodu. Přijďte povzbudit běžce –
hobíky!!!
Jindřich Rataj, Hobbyrunteam, z.s.,
Mladá Vožice
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Nový systém svozu odpadu se blíží!
Vážení občané,
Jak již jsme vás informovali v minulém čísle Vožičanu, město plánuje změnu systému svozu
odpadů. Mít co nejmenší množství směsného odpadu, je budoucností odpadového
hospodářství České republiky. Odpady, které je možné dále využít, jako je papír, plast, sklo,
textil, kovy nebo bioodpad, tvoří téměř 2/3 váhy černých popelnic. V roce 2018 každý
obyvatel našeho města vyprodukoval 291 kg směsného odpadu za jehož likvidaci město a
v konečném důsledku každý občan zaplatil 800 Kč. A tato částka se bude v dalších letech
ještě zvyšovat. Proto snižme množství směsného odpadu a nezahrabávejme naše peníze
zbytečně do skládek. Jdou využít i účelněji!
Město vám chce třídění odpadu v domácnostech co nejvíce usnadnit, a tedy každou
domácnost, která projeví zájem, vybaví 240 l nádobami pro sběr papíru, plastu a bioodpadu. Spolu s plasty bude svážen také nápojový karton. Frekvence svozu jednotlivých
nádob bude pro papír a plast – 1 x 28 dní a pro bioodpad pak 1 x 14 dní v letní sezóně a
1 x 28 dní v zimě. Dojde také k úpravě svozu směsného komunálního odpadu.
Věříme, že podpoříte péči o životní prostředí tříděním odpadu přímo v domácnostech.
Jak se tedy do nového systému zapojit?
Nádoby na tříděný odpad budou mezi občany distribuovány na základě vyplněné
objednávky. Objednávkový formulář tvoří jednu ze stran tohoto letáku a najdete ho také
na webových stránkách města. Objednávkový formulář doručte poštou nebo osobně do
schránky městského úřadu do 31.3.2019. Objednávkový formulář je možné vyplnit také
elektronicky na webových stránkách www.mu-vozice.cz.
Při zavádění nového systému obdrží zájemci maximálně po jednom kusu nádob od
každého typu, tedy na každé číslo popisné 1x modrá nádoba na papír, 1x žlutá nádoba na
plasty a 1 x hnědá nádoba na bioodpad (Neplatí pro bytové domy). Abychom se vyhnuli
komplikované administrativě bude nutné si odebrat celou sadu. Pokud máte pocit, že
vaše domácnost nemůže naplnit dané nádoby, je možné se domluvit se sousedy na
společném třídění a sadu nádob užívat společně. Pokud naopak budete mít následně
problém s opakovaným přeplněním popelnic a jedna nádoba vám nebude stačit,
kontaktujte pracovníky městského úřadu (tel. 381 201 913, 606 611 022). Budeme se
snažit najít řešení problému. Zde je také dobré zmínit, že stávající sběrná místa zůstanou
zachována.
Bytové domy budou řešeny individuálně. Pokud bude mít bytový dům zájem o více kusů
nádob, je nutné ještě před samotnou distribucí kontaktovat pracovníka městského úřadu
a individuálně dohodnout podrobnosti.
Upozorňujeme, že nádoby musí být opravdu využívány pouze ke svozu odpadu. Pro
ověření, zda je nádoba využívána, slouží QR kód, který bude jedinečný pro každé číslo
popisné a zajistí informaci o tom, zda je nádoba svážena. Nový systém třídění odpadů se
týká pouze domácností, není určen pro podnikatele, chataře ani zahrádkáře.
Na závěr dovolte Vás opět pozvat na „ekologicko-popelářskou“ besedu, která se bude
konat 11. března 2019 od 16:00 v zasedací místnosti městského úřadu v Mladé Vožici. Zde
se můžete dozvědět další detaily o novém systému a získat odpovědi na své dotazy.

Závazná objednávka nádob
k Systému separovaného sběru odpadu
města Mladá Vožice
Jméno zástupce domácnosti:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ulice a číslo popisné:
………………………………………………………………………………………………………

Mobil:
………………………………………………………………………………………………………

E-mail:
………………………………………………………………………………………………………

Mám zájem o bezplatnou zápůjčku těchto druhů popelnic
(jsou vždy na kolečkách pro snazší manipulaci):
žlutá popelnice velká 240 l na plasty + modrá popelnice velká 240 l na papír
+ hnědá popelnice velká 240 l na bioodpad

Bydlím v:

V Mladé Vožici dne:……………… Podpis zástupce domácnosti:…………………………………

