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• první letošní stavební akcí, která se
dočkala fyzické realizace, je stavba
nového parkoviště v ulici Milady Jung-
manové. Na pozemku, jež město v minu-
losti prozíravě zakoupilo, vyrostou další
parkovací místa odpovídající potřebným
normám v centru města, samozřejmě v
režimu časového stání pro potřebnou
obměnu parkujících

• město Mladá Vožice je vlastníkem ob-
jektu tenisových kurtů, toto sportoviště má
v dlouhodobém pronájmu TJ Sokol Mladá
Vožice. Právě Sokol podal žádost o dotaci
z programu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na celkovou revitalizaci to-
hoto sportoviště. Tato žádost byla, dle in-
formací z MŠMT, pozitivně posouzena, a
tudíž TJ Sokol ve spolupráci s městem
připraví akci k realizaci. Vedení města
tímto vyjadřuje poděkování
představitelům TJ Sokol za skvělou part-

nerskou spolupráci 
• do další fáze přípravy dospěly

„zateplováky“ městských domů čp. 180,
190 a 193. Jsou podány žádosti o dotaci z
Integrovaného regionálního operačního
programu, nově započalo výběrové řízení
na zhotovitele staveb

• plně připravena k realizaci je akce
spočívající v dopravně – bezpečnostním
řešení Morávkova náměstí. Město
disponuje platným stavebním povolením,
vybrán je zhotovitel díla. Akce začne před
letními prázdninami tak, aby hlavní část
akce mohla proběhnout právě v době
prázdnin, kdy v lokalitě bývá provoz přeci
jen menší 

• projekt Sluneční II se nachází ve velmi
pokročilé fázi přípravy. Snahou města
bude záležitosti ohledně majetkoprávních
vyrovnání projednat na jednání městských
zastupitelů v dubnu  

Město Mladá Vožice informuje:

Lampionový průvod
a pálení čarodějnic
Lampionový průvod do zámecké
zahrady, kde bude poté zapálena

čarodějnice, 
se uskuteční 30. dubna 2019, 

sraz v 19.00 hodin 
na Žižkově náměstí před budovou

Zvonice.
Odměny pro čarodejnice zajištěny.

Jubilanti - březen
70 let 

Jiří Svatek
Mladá Vožice
Josef Tichý

Mladá Vožice
Milada Střelková

Mladá Vožice

80 let
František Jůza

Stará Vožice
Vlasta Pípalová

Mladá Vožice

86 let
Marie Houdková

Noskov

92 let
Karel Čáp

Mladá Vožice

95 let 
Růžena Jelínková

Mladá Vožice

Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města 
i jeho místních částí spokojené prožití Velikonoc 

Po nějaké době se vrací do Mladé Vožice
zdejší rodák, muzikant, čerstvý 
sedmdesátník František Adámek se svojí
Strahovankou. S muzikou začínal v devíti
letech právě zde v Mladé Vožici – Pavlově
u pana Josefa Raška. Strahovanka přiveze
plno těch nejkrásnějších písniček, které těší
všechny generace posluchačů a které si
budete moci zazpívat společně se zpěváky
Martou Adámkovou, Ivanou Jelínkovou a

novým kmenovým zpěvákem Karlem
Malenickým z nedalekých Ratibořských
Hor. Zároveň vystoupí žáci místní základní
školy věnující se muzice a zpěvu pod
uměleckým vedením paní učitelky Mirky
Kuklové. 

Srdečně Vás zveme na tento 
jedinečný koncert do místního, nově
rekonstruovaného sálu Záložna v pátek
26. 4. 2019 od 18.00 hod.

Pozvánka na velikonoční koncert

Obálky s nabídkami otevřela komise ve
složení: Jaroslav Větrovský,

Václav Slabý,
Blanka Malinová,
Milan Kaltounek 
František Loudin. 

Pořadí:
1. Ing. František Kášek  - 596.542 Kč
2. RE In s. r. o.  - 749.701,96 Kč
3. František Stejskal - 818.793,69 Kč
Obálky s nabídkami do řízení doručilo 

5 firem, ceny jsou uvedeny včetně DPH.  

Výběrové řízení – oprava ohradní
hřbitovní zdi v Blanici
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Program kina
DUBEN

 schválila podání žádosti o dotaci z
programu Jihočeského kraje – podpora
SDH – dovybavení výstroje 

 schválila pronájem sálu Záložna
Obecně prospěšné společnosti při ZŠ a
MŠ Mladá Vožice pro přádání dětského
karnevalu – 1Kč

 schválila výsledky výběrového řízení
na opravu hřbitovní zdi v Blanici
(podrobně na jiném místě novin)

 vzala na vědomí Protokol o kontrole
České inspekce životního prostředí – vy-
dávání povolení ke kácení – bez závad 

 vzala na vědomí výsledky ankety k
možnému pokračování projektu diskoték
Gigatřesk a schválila, i na základě jednání
s Policií ČR a Hasičským záchranným
sborem, nepokračování projektu dle
předložené žádosti 

 vzala na vědomí informace starosty o
proběhlém soudním jednání ve věci
řešení penále s firmou EU Building
vzniklé na akcích – zateplení domů čp.
379, 380 a 111. Jednání bylo odročeno a
bude pokračovat 15. 4. 2019

 velmi podrobně se zabývala
pokračováním projektu Sluneční II

 schválila pořízení promítacího plátna
a dataprojektoru pro potřeby Městské
knihovny – především pro edukační akce
pro mládež 

 schválila smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a Swietelsky –
Stavební úpravy Morávkova náměstí
(dopravně – bezpečnostní řešení prostoru
před budovou ZŠ)

 schválila zadání výběrových řízení na
zateplení bytových domů čp. 180, 190,
193 

 schválila podání žádosti na Krajský
úřad Jihočeského kraje – změna Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací – zařazení
vodovodního přivaděče z Tábora do
Mladé Vožice do tohoto koncepčního
materiálu 

 schválila pokračování dotačního
řízení na opravu hřbitovní zdi v Blanici z
programu Ministerstva kultury a
zpětvzetí žádosti o dotaci z Ministerstva
zemědělství 

Rada města Mladá Vožice na 11. zasedání
(28. února), 12. zasedání (8. března), 

13. zasedání (15. března) a 14. zasedání
(29. března) mimo jiné projednala:

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

6.4. 16.30,19.30
JOHNNY ENGLISH ZNOVU
ZASAHUJE
Akční dobrodružná komedie
Francie,Velké Británie a USA v
čes.znění
7.4. 16.30,19.30
UPGRADE
Australský akční sci-fi horor v českém
znění
13.4. 16.30,19.30
BLACK PANTER
Akční dobrodružný sci-fi USA v českém
znění
14.4. 16.30,19.30
TOMAN
Česko-slovenské historické drama- 12
nominací na Českého lva
20.4. 16.30,19.30
BOHEMIAN  RAPSODY
Oscarové životopisné hudební drama
V.Británie a USA v čes. znění
21.4. 16.30,19.30
ZLATÝ PODRAZ
České romantické drama - 9 nominací
na Českého lva
27.4. 16.30,19.30
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Mysteriozní thriller USA v českém znění
28.4. 16.30,19.30
JIŽNÍ VÍTR
Srbský oscarový krimi thriller

MATEŘSKÁ ŠKOLA
11.4. 9.15.h.
MIMI A LÍZA:
ZÁHADY VÁNOČNÍHO SVĚTLA
Pásmo krátkých animovaných filmů o
neobyčejném přátelství dvou malých
holčiček.

Z klubu důchodců
V úterý 5. 3. přijel na klub Mgr Vomáčka, kterého známe z podzimních koncertů v

listopadu. Vyprávěl, hrál a zpíval a hlavně seznámil s tvorbou Jiřího Červeného, Kar-
la Hašlera a Vlasty Buriána. Program se líbil a těšíme se na září, kdy přijedete opět s
jiným programem.

V sobotu 23. 3. jsme byli v divadle Pod Palmovkou na hře "Králova řeč". Hra po-
jednává o otci současné britské královny Alžběty. Hra se velmi líbila a zvláště jsme
ocenili výkon představitele krále Jiřího. Bylo to opět jedno z nejkrásnějších
představení, které jsme kdy viděli. za klub H. Trejbalová

O Velikonočním
pondělí 

22. dubna 2019
proběhne svoz

popelnic 
beze změny! 

V sobotu 23. března byla v Mladé Vožici za krásného

slunečného počasí zahájena nová cyklistická sezona.
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice, konaného dne 25. 2.
2019 v zasedací síni Městského úřadu v
Mladé Vožici

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na
základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:

Usnesením č. 1/2019 schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 2. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (6. – 9. zasedání)

Usnesením č. 2/2019 schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne
25. 2. 2018 dle předloženého návrhu  

Usnesením č. 3/2019 schvaluje: 
k realizaci a financování akce:
a) Parkoviště v ulici Milady Jung-

manové – na základě Smlouvy o dílo
uzavřené mezi městem Mladá Vožice a PL
BEKO s. r. o., Olší 20, 391 61 Opařany,
IČ – 28076826, - 1,203.504,21 Kč včetně
DPH

b) Stavební úpravy Morávkova náměstí
v Mladé Vožici - na základě Smlouvy o
dílo uzavřené mezi městem Mladá Vožice
a Swietelsky stavební s. r. o., Pražská tř.
495/58, 370 04 České Budějovice, IČ –
48035559, - 4,580.950,93 Kč včetně
DPH. Dotace podána na objekt parkoviště
z MMR, financování z rozpočtu města
Mladá Vožice. 

Usnesením č. 4/2019 bere na vědomí: 
informace starosty města podrobně

popsané v důvodové zprávě
předkládané k projednání projektu
„Sluneční II“, především o proběhlých
jednáních s vlastníky dotčených
pozemků a právními zástupci města o
posouzení souladu připravovaného
projektu s příslušnými zákony –
především zákonem o obcích 

Usnesením č. 5/2019 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 56/5 ostatní plocha-jiná plocha
o výměře 22 m2, stavební parcelu č. st. 90
zastavěná plocha o výměře 10 m2 a
pozemkovou parcelu č. 1049/15 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 188 m2
všechny v k. ú. Stará Vožice oddělené na
základě GP č. 131-1441/2017 ze dne 8.
10.2018 

Usnesením č. 6/2019 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 40/6 zahrada o výměře 53 m2,
pozemkovou parcelu č. 1049/14 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 95 m2,
pozemkovou parcelu č. 56/4 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 23 m2 a
stavební parcelu č. st. 31/3 zastavěná
plocha o výměře 96 m2, jejíž součástí je
budova bez. čp. – jiná stavba všechny v k.
ú. Stará Vožice oddělené na základě GP č.
131-1441/2017 ze dne 8. 10. 2018 

Usnesením č. 7/2019 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 1049/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře cca
35 m2  a část pozemkové parcely č.
1049/11 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře cca 80 m2 v k. ú.
Stará Vožice

Usnesením č. 8/2019 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 1049/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře cca
90 m2  v k. ú. Stará Vožice 

Usnesením č. 9/2019 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 73/3 zahrada o výměře 30 m2 v
k. ú. Stará Vožice 

Usnesením č. 10/2019 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 40/1 vodní plocha-
rybník o výměře cca 27 m2 a část
pozemkové parcely č. 1049/11 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře cca
47 m2 oba v k. ú. Stará Vožice 

Usnesením č. 11/2019 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 692/1 vodní plocha-koryto vod-
ního toku přirozené nebo upravené o
výměře 331 m2  v k. ú. Krchova Lomná a
parcelu č. st. 41/4 zastavěná plocha-vodní
dílo/hráz př. o výměře 19 m2 oddělenou
od pozemkové parcely č. 671/1 (díl „a“ 7
m2) ostatní plocha-ostatní komunikace a
pozemkové parcely č. č. 692/2 (díl „b“ o
výměře 12 m2) dle Geometrického plánu
č. 71-192/2018 ze dne 7. 1. 2018 vše v k.
ú. Krchova Lomná

Usnesením č. 12/2019 schvaluje: 
souhlasné prohlášení o shodě na

průběhu hranic pozemků mezi pozemky
p. č. 1261/3, 1282 (vlastník město Mladá
Vožice) a 1283 (vlastník František
Kopecký) všechny v k. ú. Mladá Vožice,
jak je vyznačeno v Geometrickém plánu
č. 1271-144/2018  

Usnesením č. 13/2019 schvaluje:
zřízení práva věcného břemena chůze a

jízdy po zatížených pozemkových
parcelách č. 743/1 trvalý travní porost, p.
č. 743/3 ostatní plocha-jiná plocha a p. č.
743/5 ostatní plocha-ostatní komunikace
ve prospěch panující pozemkové parcely
č. 743/10 všechny v k. ú. Noskov a
vypracování příslušného geometrického
plánu

Usnesením č. 14/2019 schvaluje:
smlouvu č. 1040015015/011 o smlouvě

budoucí o zřízení věcného břemene mezi
budoucím povinným Městem Mladá
Vožice, IČ 00252557 a budoucím
oprávněným E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400, F.A. Gerstnera 21512/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
ve věci zatížení pozemkové parcely č.
1318 v k. ú. Smilovy Hory umístěním ka-
belu NN v rámci stavby „Obrátice rekon-

strukce NN“. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu
1000,- Kč. 

Usnesením č. 15/2019 schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi

prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ
002525557 a kupujícími manželi Jiřím a
Ing. Gabrielou Dvořákovými, Pavlov
11, 391 43 Mladá Vožice ve věci prode-
je pozemkové parcely č. 295/12 díl „a“
– ostatní plocha-neplodná půda o
výměře 35 m2 v k. ú. Mladá Vožice
oddělené dle GP 1272 – 100/2018 ze
dne 8. 11. 2018, a to se všemi právy a
povinnostmi za dohodnutou kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem 
Ludmily Votavové č. 1495/3/2019 ze
dne 24. 1. 2019 ve výši 15 950,-  Kč
(sepsání kupní smlouvy hradí prodáva-
jící, znalecký posudek, správní poplatek
za vklad do KN a daň z nabytí
nemovitých věcí hradí kupující) 

Usnesením č. 16/2019 schvaluje:   
darování a uzavření darovací smlouvy

mezi dárcem Městem Mladá Vožice, IČ
00252557 a obdarovaným Jihočeským
krajem, IČ 70890650, se sídlem U Zim-
ního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice věci daru pozemkových
parcel č. 350/14 vodní plocha-vodní tok
přirozený o výměře 10 m2 a pozemkové
parcely č. 355/3 ostatní plocha-jiná plocha
o výměře 56 m2oba v k. ú Mladá Vožice
oddělené dle Geometrického plánu č.
1245-448/2017 ze dne 9. 10. 2017, vše po
zastavění pozemků stavbou „Mostu ev. č.
125-002 u Mladé Vožice“ (sepsání
darovací smlouvy hradí obdarovaný)     

Usnesením č. 17/2019 schvaluje:
a) vyhrazení si pravomoci schvalovat

záměr zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví města Mladá Vožice,
IČO: 00252557, se sídlem Žižkovo
náměstí 80, 39143 Mladá Vožice, podíl
3496/10000 ve vztahu k celku a Stavebně
bytového družstva Mladá Vožice, IČO:
25165356, se sídlem Žižkovo náměstí 80,
39143 Mladá Vožice podíl 6504/10000 ve
vztahu k celku ke stavební parcele st.
1101 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 409 m2, jejíž součástí je budova č.
p. 637 -  objekt k bydlení, zapsané na LV
č. 1292 pro obec a k.ú. Mladá Vožice u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor a
majetkového vypořádání dle Dohody
spoluvlastníků o výkonu jejich práv a
povinností a o správě obytného domu ze
dne 1. 4. 1999 schválené usnesením zas-
tupitelstva města Mladá Vožice č. 17/99
ze dne 29. 3. 1999 tak, že Stavebně bytové
družstvo Mladá Vožice, Žižkovo náměstí
80, 39143 Mladá Vožice se stane
vlastníkem výlučným uvedené
nemovitosti.

(pokračování na str. 4)

Usnesení Zastupitelstva města



Milí příznivci kultury a

divadla zvláště!

I když s Voživotem za-
tím další hru ještě
nepřipravujeme, o to víc
teď hrajeme. Naše
představení Uklízečka se
vejde i do menších pros-
tor a tak jezdíme, kde se
dá. Otestovali jsme také,

jak tohle naše nové svěží dílko obstojí v
konkurenci dalších souborů. A to v únoru
na festivalu Perlení v Bechyni. A měli
jsme obrovskou radost, protože jsme byli
nejen pochváleni porotou, ale sklidili jsme
i nadšené ohlasy diváků. Rozhodně to
tedy nebude naše účast v podobných

kláních poslední. V příštím roce určitě
Uklízečka se svým koštětem vyrazí do
boje i na přehlídku soutěžní. 

Ale nemyslete si, že si prostě jen hrajem a
flákáme se. Naplno se rozjíždíme přípravy
na náš další, už 7. ročník letního festivalu
Vokule, který se letos bude konat v termínu
26. a 27. července v Zámecké zahradě v
Mladé Vožici. Tam samozřejmě budete mít
šanci shlédnout nejen naši Uklízečku, ale i
mnoho dalších inscenací, námi pozvaných
přespolních souborů.  A to nejen divadel-
ních her pro dospělé, ale i pohádek pro děti.
Doufám, že se těšíte tak, jako my. Bohužel
jsme letos měli smůlu a nedostali jsme na

tuto akci finanční příspěvek z kraje, takže
nám nezbývá, než se teď pořádně otáčet a
hrát a hrát, abychom Vás o tuto už tradiční
akci neochudili a na její uspořádání pěkně
našetřili. Bohužel ani pořádání takové akce
se bez peněz navíc neobejde. O to víc jsme
vděční všem, kteří nás podporujete a
pomáháte nám. My se za to snažíme nedělat
Vám ostudu a sem tam Vás pobavit. A tak
nás budete moci vidět v dubnu ve Vilicích,
v květnu ve Voticích a Neustupově a 18
května i v krásném prostoru na Hluboké.
Budeme se na vás těšit! 

Vaši Voživoti

Vožifrk: „Pane Novák, byl jste na
Labutím jezeře?“ -„Byl. Ale Balaton je
Balaton.“ 

Drbník
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(dokončení ze str. 3)

b) záměr zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví města Mladá
Vožice, IČO: 00252557, se sídlem Žižkovo
náměstí 80, 39143 Mladá Vožice, podíl
3496/10000 ve vztahu k celku a Stavebně
bytového družstva Mladá Vožice, IČO:
25165356, se sídlem Žižkovo náměstí 80,
39143 Mladá Vožice podíl 6504/10000 ve
vztahu k celku ke stavební parcele st. 1101
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 409
m2, jejíž součástí je budova č. p. 637 -  ob-
jekt k bydlení, zapsané na LV č. 1292 pro
obec a k.ú. Mladá Vožice u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor a majetkového
vypořádání dle Dohody spoluvlastníků o
výkonu jejich práv a povinností a o správě
obytného domu ze dne 1.4.1999 schválené
usnesením zastupitelstva města Mladá
Vožice č. 17/99 ze dne 29.3.1999 tak, že
Stavebně bytové družstvo Mladá Vožice,
Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice
se stane vlastníkem výlučným uvedené

nemovitosti.
Usnesením č. 18/2019 schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi

prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ
002525557 a kupujícími manželi MUDr.
Jaromírem Cheníčkem a Martou
Cheníčkovou, Kotnovská 183/28, 390 01
Tábor ve věci prodeje pozemkové parcely
č. 234/2 díl „a“ – ostatní plocha-jiná
plocha výměře 218 m2 v k. ú. Noskov dle
GP č. 212-1410/2018 ze dne 2. 1. 2019, a
to se všemi právy a povinnostmi za do-
hodnutou kupní cenu stanovenou znaleck-
ým posudkem Ing. Jiřího Vavrušky č.
5749/2019 ze dne 3. 2. 2019 ve výši 25
970,-  Kč (sepsání kupní smlouvy hradí
prodávající, znalecký posudek, správní
poplatek za vklad do KN a daň z nabytí
nemovitých věcí hradí kupující) 

Usnesením č. 19/2019 schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019,

kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2018, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů ze dne 3. 12. 2018

Usnesením č. 20/2019 bere na vědomí:
Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu

Venkov na rok 2019
- příjmy - 193.050 Kč
- výdaje  - 193.050 Kč 
Usnesením č. 21/2019 schvaluje:
Aktualizaci Rozvojového strategického

dokumentu města Mladá Vožice pro roky
2019 – 2025 dle předloženého návrhu 

Usnesením č. 22/201 schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 2 dle

předloženého návrhu   
Usnesením č. 23/2019 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 1000/3 orná půda o
výměře 32 m2 a část pozemkové parcely
č. 1119/122 orná půda o výměře 35m2 obě
v k. ú. Mladá Vožice vyznačené v GP č.
1260-568/2018 ze dne 6. 6. 2018

V Mladé Vožici dne 25. února 2018
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Václav Slabý

Usnesení - dokončení

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky 

Green Shell-typu Araukana.

Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -209 Kč/ks.
Prodej: 30. dubna, 28. května a 28. června 2019

Mladá Vožice - na náměstí u kostela – 12.55 hod.

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. 
Info:  Po-Pá  9.00 - 16.00hod ,
tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Dobrovolní
hasiči

informují...
Soutěž pro kolektivy mladých hasičů v

požárním útoku 10. ročník „Memoriál
Jaroslava Šturze“, se bude konat v
Zámecké zahradě v Mladé Vožici v sobo-
tu 27. dubna 2019 od 9.00 hodin. Přijďte
podpořit děti – mladé hasiče. Dále
tradiční stavění máje před radnicí.
Třetího května 2019 Den otevřených
dveří v hasičské zbrojnici od 8.00 do
12.00.

Kolektiv mladých hasičů se zúčastnil
soutěže v Bechyni - Bechyňský sedmiboj
9. února 2019 a 30. dubna 2019 jarní
soutěže v Táboře.

Karel Adam - SDH Mladá Vožice
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Zátkova mouka 1 kg
hladká, polohrubá, hrubá
cena za 1 kg

Uzené vepřové masité ocásky
cena za 1 kg

Krkovice vepřová uzená s kostí, volná
cena za 1 kg

Jihočeský Eidam 30%
cena za 100 g

Vejce hnědá M 10 ks
cena za 1 ks = 2,49

U é ř é i é á k

Vlašský salát 
speciál 450 g 
balený
cena za 100 g = 13,31

Tuzemák 
Jindřichohradecký 37,5%, 
0,5 l
cena za 1 l = 199,80

Pivo B. Budvar 0,5 l
světlý ležák
cena za 1 l = 29,80

Pivo Pardál 0,5 l
světlé výčepní
cena za 1 l = 17,80

Nabídka platí do vyprodání zásob.

89,–89,– 95,–95,–

10109090 24249090

59599090

99999090 14149090 889090

999090

něco
NAVÍC

1. 4.–21. 4. 2019

speciálVelikonocní

Mazanec balený 400 g
Domita – jihočeský s máslem
Adélka – s rozinkami, sypaný mandlemi
cena za 100 g = 8,23

32329090

TESLA Mladá Vožice a.s.
přijme pracovníky na následující 
pracovní pozice:
Operátor CNC frézovacího centra
Požadujeme:
-znalost obsluhy CNC strojů,

znalost řídicího systému Heidenhain
-vzdělání ve strojírenském oboru

výhodou (minimálně vyučen)
-orientace ve výkresové 
dokumentaci
Operátor CNC soustruhu
Požadujeme:
-znalost obsluhy CNC strojů, 
znalost řídicího systému Fanuc
-vzdělání ve strojírenském oboru

výhodou (minimálně vyučen)
-orientace ve výkresové 
dokumentaci
Nabízíme rekvalifikace CNC

soustružník; CNC frézař pro
uchazeče se zájmem o práci na
pozicích CNC soustružník, CNC
frézař; bez vzdělání v oboru

Požadujeme:
- ochotu učit se nové věci
- technické myšlení
- manuální zručnost
Dále hledáme uchazeče na pozici:
Pomocný pracovník do oddělení

údržby
Požadujeme:
-řidičský průkaz sk. B
Podmínky nástupu budou sděleny

při osobním pohovoru.
Kontakt: Jitka Mrázková, 
e-mail: mrazkova.jitka@teslamv.cz
tel.: 266 107 123, 604 291 688
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Nový systém svozu odpadu – Od dveří ke dveřím – se blíží 
Nový systém v nakládání s odpady, který je nazván od dveří ke dveřím, směřuje ke spuštění. Zájemci o informace se zúčastnili
veřejného projednání dne 11. 3. 2019 v poměrně hojném počtu a všem děkujeme za zájem a za aktivní účast. Pro ty z Vás, kteří
se nemohli veřejného projednání zúčastnit, uvádíme níže v kostce informace o organizaci zahájení nového způsobu v nakládání s
odpady:
• zájemci s trvalým pobytem na území města obdrží domů 3 nádoby na tříděný odpad – žlutou na plasty, hnědou na bioodpad a
modrou na papír. Nádoby rozvezou jednotlivým zájemcům domů pracovníci technické skupiny města Mladá Vožice po uzavření
smlouvy o výpůjčce se zástupci jednotlivých domácností nebo bytových domů. 
• nádoby budou rozvezeny na základě podepsané smlouvy o výpůjčce nádob 
• uzavírání smluv bude zajišťovat Ing. Blanka Malinová (e-mail: zivotni@mu-vozice.cz, mobil 606 611 022, tel. 381 201 913) 
• smlouvy budou nachystány v květnu 2019 na základě Vámi vyplněné závazné objednávky nádob, kterou jste dostali v minulém
čísle Vožičanu nebo je možné si ji stáhnout z webových stránek města či ji na stránkách přímo elektronicky vyplnit do 15. 4. 2019
• vlastní, fyzický začátek nového způsobu svozu předpokládáme v červenci, kdy již část občanů bude mít doma nové nádoby a
bude je využívat k třídění odpadů 
• čas od července do prosince 2019 bude vyhrazen na postupný náběh nového systému 
• v této časové periodě – tedy od července do prosince 2019 se nebude měnit četnost svozu směsného komunálního odpadu –
tedy běžných popelnic a nebudou redukována stávající sběrná místa na separace (papír/plast/NK/sklo) rozmístěná po městě a
městských částech 
• v podstatě tedy ve výše uvedeném půlroce bude fungovat nově nabíhající systém s komfortním tříděním doma se svozem
směsného komunálního odpadu dle dosavadní praxe – město každý týden, městské části jedenkrát za dva týdny 
• barevné 240 litrové nádoby na tříděný odpad budou vyváženy podle kalendáře svozu odpadů, který obdrží zájemci s podep-
sanou smlouvou o výpůjčce 
• na základě vyhodnocení půlročního provozu nového systému dojde na území města (ne v městských částech, kde už funguje)
od ledna 2020 nepochybně ke snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu, protože drtivá většina vyprodukovaných
odpadů bude v nádobách na tříděný odpad 
Pro představitele jednotlivých Společenství vlastníků bytových jednotek – tedy bytových domů – město připravilo zvláštní jednání,
které se uskuteční v době uzávěrky dubnového čísla novin.
Jakékoliv dotazy a připomínky rádi vyřídí kdykoliv kompetentní pracovníci Městského úřadu Mladá Vožice. 

Životní prostředí informuje …..
Dovolujeme si v dubnovém vydání měsíčníku Vožičan upozornit na některé aspekty týkající se odpadového hospodářství ve městě. 
Od nového roku 2009 přebral závazky zaniklého kolektivního systému RETELA nový kolektivní systém ASEKOL ve věci likvidace
elektroodpadu ze sběrného dvora v Táborské ulici. Pro občany se tím nic nemění. Žádáme je, aby své vysloužilé elektrospotřebiče
vozili do sběrného dvora i nadále. Mimo sběrný dvůr budou kontejnery zapůjčené od ASEKOLu na malé elektrospotřebiče
umístěny ještě na radnici a ve dvoře Základní školy v Mladé Vožici. Dále je po městě rozmístěno 5 kontejnerů na elektroodpad od
kolektivního systému ELEKTROWIN, kde je až neuvěřitelné, že do nich někteří občané dokážou vhazovat plasty a jiný odpad, na
který stojí kontejner vedle. Další kolektivní systém REMA dodal malé kontejnerové krabice zejména na baterie a drobné elektro,
a ty jsou umístěny v infocentru na radnici, v knihovně a v domě s pečovatelskou službou čp. 640 v Mladé Vožici. Světelné zdroje,
jako jsou zářivky, LED a výbojky město likviduje prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP. Jeho kontejnery jsou umístěny
na sběrném dvoře a na radnici. 
Běžné prasklé žárovky se jako vysloužilé elektro nesbírají, lze je dávat do domácích popelnic na SKO.  
Město dále organizuje se společností EKO-PF sběr použitých jedlých olejů a tuků, na které jsou 240 litrové zelené kontejnery
umístěny ve dvoře radnice a na sběrném dvoře – prosíme do nich dávat oleje a tuky v zavřených plastových lahvích, ne ve skle,
které se rozbije a znečistí se kontejner. 
Upotřebený rostlinný olej a tuk v žádném případě nelijte do odpadů a WC – nepatří ani do veřejné kanalizace, kterou ničí a ucpává
a komplikuje provoz městské čistírny odpadních vod.
Na plechovky a drobné kovy jsou na sběrném dvoře umístěny 3 černé kontejnery o 240 litrech volně přístupné. 
Stejně tak na starý textil, hračky, obuv jsou u sběrného dvora tři kontejnery volně přístupné a pravidelně odvážené.  
Aktuální provozní doba na sběrném dvoře v ulici Táborská : St 12-17 hod, Pá 14-17 hod a So 8-11 hod. 
Kovy a papír vykupovala také místní sběrna druhotných surovin v ulici Poplužní. Po jejím dočasném uzavření do 31. 3. 2019
očekáváme další vývoj jejího setrvání a provozování ve městě.   
Město Mladá Vožice disponuje pro občany hustou sítí sběrných míst se s nádobami na separaci odpadů – papíru, plastů, skla a
nápojových kartonů. Papír z modrých kontejnerů o objemu 1100 litrů sváží po městě 1x za 2 týdny a po místních částech 1x
měsíčně firma COMPAG Votice s.r.o. 
A papíru je stále větší a větší množství a firma zvýšila cenu za odvoz 1 kontejneru ze 160 Kč na 200 Kč, proto je třeba u kontejnerů
maximálně využívat jejich kapacitu. Někteří občané se vůbec nesnaží a klidně vyhodí nesloženou (nesešlápnutou) kartonovou kra-
bici a kontejner je najednou „plný“ a ostatní nemají papír kam dát, takže ho položí vedle kontejneru, kde na něj naprší a už je pro
další zpracování nepoužitelný a skončí ve směsném komunálním odpadu na skládce.  
Nyní se připravuje ještě další služba ve formě dodávky a svozu kontejnerů na papír, plasty a bioodpad do rodinných a bytových
domů v rámci přiznané dotace (viz více článek na jiném místě Vožičanu). 
Městu Mladá Vožice se po složitých jednáních s vlastníkem pozemku za sádkami směrem na Běleč Rybářstvím Třeboň a.s. podařilo
uzavřít nájemní smlouvu. Pozemek lze využívat k ukládání větví ze soukromé a veřejné zeleně a zeminy pouze ze staveb města. 
Jelikož dochází ke zneužívání pozemku k ukládání výkopové zeminy a stavební sutě ze soukromých staveb či staveb prováděných
stavebními firmami, hodlá město pozemek opatřit provizorním oplocením s uzamykatelnými vraty, aby se tomuto nešvaru 
zabránilo. Pozemek bude pro občany města pro ukládání větví ze zeleně zpřístupněn v provozní době sběrného dvora, tedy: St 12-
17 hod, Pá 14-17 hod a So 8-11 hod. Ing. Blanka Malinová 



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:…………………………………


