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číslo 10/roč. 16 1. října 2019

Město Mladá Vožice informuje:
- Hotovo a do zkušebního provozu je

uvedeno zrekonstruované Morávkovo
náměstí, tedy prostor před budovou ZŠ.
Dokončení akce se povedlo k začátku
nového školního roku. 

- V rámci opravy komunikace
Ronovské ulice došlo k položení nového
asfaltového koberce, chybí dokončit
chodníky, které se v rámci akce budují. 

- I v Radvanově „jedou“ stavební práce
na přestavbě bývalé hasičské zbrojnice
na objekt pro setkávání. Aktuálně zho-
tovitel pracuje na vnitřní dispozici pros-
toru, v nejbližší době bude také
vyměněna střešní krytina. Na akci je
čerpána dotace z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje. 

- Naplno se pracuje také v bývalé
autobusové čekárně na Husově náměstí.
V tomto prostoru vznikne nový nebytový
prostor pro obchod. Právě pro případné
zřízení obchodu město v minulosti bu-

dovu kupovalo od společnosti Comett .
- Značná rozpracovanost je vidět na

opravě hřbitovní zdi v Blanici. Z části
jsou položeny nové tašky na zdi, rovněž
ještě dojde k realizaci nového povrchu
zdi. Na akci je čerpána dotace z Minis-
terstva kultury ČR prostřednictvím obce
s rozšířenou působností.

- TJ Sokol Mladá Vožice se stal inve-
storem revitalizace prostor tenisových
kurtů na víceúčelové sportoviště. Hotova
je opěrná zeď nutná k zajištění svahu
mezi prostorem sběrného dvora a
sportovištěm, základy pro novou budovu
zázemí. Práce, ale zejména komunikace
se zhotovitelem poměrně drhne.. Na akci
je čerpána dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

- Na obytných domech čp. 190 a 193 jsou
hotovy nové kotelny a otopné systémy.
Spolu ještě s domem čp. 180 probíhá za-
teplování obvodových zdí a další práce

související s realizací energetických
opatření. V domě čp. 180 začnou ještě být
realizovány práce k rozšíření lékárny. Na
energetická  opatření čerpá město dotaci z
Integrovaného regionálního operačního
programu, na rozšíření lékárny z programu
Jihočeského kraje. 

- Počátkem září začaly práce na opravě
Zahradní ulice. Nejprve dojde k obnově
vodovodního a kanalizačního řadu
včetně přípojek, a to do konce letošního
roku. Položení nového asfaltového
koberce je naplánováno na jaro příštího
roku. Obnova vodovodu a kanalizace je
hrazena z inkasa vodného a stočného,
oprava komunikace bude zajištěna z
rozpočtu města. 

- Během následujících týdnů rovněž
dojde k výměně již vysloužilého
povrchu, umělé trávy, na Sokolském
hřišti. Nový koberec byl objednán přímo
od výrobce, firmy JUTA.

V roce 2019 je sice ještě nutno spoustu
akcí dotáhnout do zdárného konce, v
plném proudu je však již také příprava na
rok 2020. Finální rozhodnutí o zařazení k
realizaci a financování provedou městští
zastupitelé, nicméně příprava z hlediska
projektování a hledání zdrojů pro finan-
cování je aktuální již v probíhajících týd-
nech. Intenzívní přípravě tedy podléhají
následující projekty:

1) Pečovatelské byty v objektu na
Husově náměstí – předmětem celkové
rekonstrukce budovy bude zejména 10
malometrážních bytů do 50 m2. V rámci
akce vznikne rovněž společenská místnost
pro budoucí klienty a zázemí pro
pečovatelskou službu. Pro bezbariérový
přístup do bytů bude rovněž vybudován
výtah. Zahrada bude využita jako
odpočinková zóna. Město připravuje akci
k podání žádosti o dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj. 

2) Půdní vestavba v prostorech II. stupně
ZŠ – v dosud nevyužívaných půdních pro-
storech II. stupně vzniknou 3 nové
speciální učebny, sociální zázemí.

Předmětem akce je rovněž zajištění
bezbariérovosti přístupu do půdních pros-
tor. Také vybavení nábytkem a
pomůckami je předmětem akce. Ta by
měla být podpořena z Integrovaného re-
gionálního operačního programu, dle
našich informací od kompetentních osob
od správce programu. 

3) Technická infrastruktura Sluneční II –
po jednání zastupitelstva v září příprava

tohoto velmi náročného projektu značně
pokročila. Vyřízeny jsou majetkoprávní
záležitosti k pozemkům, zažádáno o
příslušná stavební povolení. Připravují se
zásady prodeje jednotlivých stavebních
parcel a výběrové řízení na zhotovitele in-
ženýrských sítí. Vlastní výstavbu infra-
struktury by město chtělo zahájit v jarních
měsících roku 2020.

Příprava projektů pro rok 2020

Po rekonstrukci budovy na Husově náměstí vznikne deset pečovatelských bytů.
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Program kina
ŘÍJEN

- schválila zpracování nového Lesního
hospodářského plánu lesů města Mladá
Vožice firmou Lesprojekt 

- schválila realizaci omyvatelného
nátěru stěn v sále Záložna do výšky cca
1,5 m

- schválila záměr pořízení mantinelů na
florbal do sportovní haly 

- schválila výměnu havarijního koberce
– umělé trávy – na Sokolském hřišti dle
nabídky výrobce umělých povrchů –
JUTA a. s., 494.200 Kč bez DPH

- schválila smlouvy o dílo mezi městem
a firmou Thermoprojekt Marie Kubešová
– zpracování projektové dokumentace
obnovy vodovodu a kanalizace ulic
Plaňková a Poplužní 

- schválila cenovou nabídku Ateliéru
SIS na zpracování studie parkoviště v
areálu ZŠ Mladá Vožice 

- schválila smlouvy o dílo mezi městem

a Ing. Jiřím Lagnerem – zpracování pro-
jektové dokumentace opravy komunikací
ulic Plaňková a Poplužní 

- schválila změnu nájemného pro Úřad
práce Tábor na 1, Kč ročně z důvodu za-
chování kontaktního pracoviště ve městě

- schválila darování již nepožívaných
dýchacích přístrojů pro některé SDH v
okolí 

- pravidelně se zabývala stavebními
záměry, kde je město účastník
příslušného stavebního řízení 

- schválila návrh firmy EU Building na
úhradu částky přiznanou rozsudkem
Okresního soudu, kdy platba bude
probíhat měsíčně v částce 100.000 Kč a
bude od října 2019 splatná vždy k 25. dni
daného měsíce. Ostatní práva města vůči
firmě zůstávají zachována, úrok z
prodlení se dopočítá dle skutečnosti 

Rada města Mladá Vožice na 25. zasedání
(30. srpna), 26. zasedání (6. září), 

27. zasedání (20. září) a 28. zasedání 
(24. září) 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

Dobrovolní hasiči informují
Soutěže TFA – Železný hasič
TFA  o krajský pohár SH ČMS KSH České Budějovice konané 13. 7. 2019 na Šelm-

berku v kategorii MASTER  se zúčastnil reprezentant našeho sboru Jakub Semrád,
který se umístil na 4. místě. V kategorii MUŽI TFA Běleč nás reprezentoval Ladislav
Holaj ml., který se umístil na 3. místě. 

Jakub Semrád náš sbor reprezentoval i na dalších soutěží TFA:
31. 8. 2019 TFA Protivín 2. místo, 7. 9. 2019 TFA Týn nad Vltavou 1. místo, 15. 9.

2019 TFA Kamenice nad Lipou v kategorii 30 – 39 let 2. místo, celkově se umístil na
3. místě.

Kolektiv mladých hasičů se schází každý pátek, kde se mladí hasiči připravují na
podzimní kolo hry PLAMEN okresu Tábor, které se bude konat 12. října 2019 v
Hlavatcích. Mladí hasiči se 7. září 2019 zúčastnili soutěže O POHÁR STAROSTY
MĚSTA TÁBOR V POŽÁRNÍM ÚTOKU na Komoře v Táboře, kde se umístili na 16.
místě. Za SDH Mladá Vožice, Karel Adam 

Na domě čp. 190 již probíhá oprava a nátěr fasády.

5.10. 16.30,19.30
HODINÁŘŮV UČEŇ
Nová česko-slovenská pohádka

6.10. 16.30,19.30
BRANKÁŘ
Sportovní romantické životopisné drama
V. Británie a SRN s titulky

12.10. 16.30,19.30
TERORISTKA
Nová česká komedie

13.10. 16.30,19.30
MIA A BÍLÝ LEV
Rodinný dobrodružný film Francie a
Německa v českém znění

19.10. 16.30,19.30
ALADIN
Rodinný dobrodružný romantický fan-
tazy muzikál v českém znění

20.10. 16.30,19.30
V ZAJETÍ SÍTĚ
Nové české drama

26.10. 16.30,19.30
X-MEN:DARK PHOENIX
Akční dobrodružné sci-fi USA v českém
znění

27.10. 16.30,19.30
TRABANTEM TAM 
A ZASE ZPÁTKY
Český dokumentární film Dana Přibáně

MATEŘSKÁ ŠKOLA
24.10. 9.15.h.
PAT A MAT ZIMNÍ RADOVÁNKY 
Český animovaný rodinný film

Poděkování ČSV
Spolek včelařů ČSV, základní organi-

zace Mladá Vožice velmi děkuje za
poskytnutí finančního daru na nákup
dvou včelařských kompresorů městu
Mladá Vožice, Agrospolu Mladá Vožice
a. s., Kominictví Smítko s.r.o. Velice si
vážíme této podpory.

Filip Šoltés, 
jednatel ČSV ZO Mladá Vožice
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice, konaného dne 9. 9.
2019 v zasedací síni Městského úřadu v
Mladé Vožici

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

Usnesením č. 59/2019
a) bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 5. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (21. – 26. zasedání)

b) schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu:

- kontrola Vožická majetková s. r. o, IČ
- 28142721 – 26. 6. 2019 

- kontrola město Mladá Vožice, IČ –
00252557 – 17. 7. 2019

- kontrola ZŠ a MŠ Mladá Vožice, IČ –
709419012 – 30. 8. 2019

Závěr: bez vad a tudíž bez doporučení k
nápravě

Usnesením č. 60/2019 schvaluje: 
budoucí směnu pozemků a vlastní sm-

louvu o smlouvě budoucí směnné
uzavřenou mezi městem Mladá Vožice a
Marii Kučerovou (id. ½), Pražského
povstání 1802, 256 01 Benešov a Janou
Neufusovou (id. ½), Josefa Bricha 412,
391 43 Mladá Vožice ve věci směny
pozemků oddělených na základě Geomet-
rického plánu č. 1207-195/2015 ze dne
18. 12. 2015 a zároveň na základě dohody
obou stran směny dílů vzniklých změnou
průběhu hranic odlišně od tohoto geomet-
rického plánu. Jedná se o majetkové
vypořádání pozemků v nové lokalitě pro
výstavbu RD Mladá Vožice Sluneční II.  

Usnesením č. 61/2019 schvaluje:
budoucí koupi pozemků a vlastní smlou-

vu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou
mezi městem Mladá Vožice a Jaroslavem
Kučerou (id. ½), Táborská 464, 391 43
Mladá Vožice a Jaroslavou Petráškovou
(id. ½), Zahradní 413, 391 43 Mladá
Vožice ve věci budoucí koupě pozemků -
dílu o výměře cca 565 m2 odděleného od
pozemkové parcely č. 1000/1 a dílu o
výměře cca 643 m2 odděleného od
pozemkové parcely č. 1010/9 vše v k. ú.
Mladá Vožice pro výstavbu místní komu-
nikace. Jedná se o majetkové vypořádání
pozemků v nové lokalitě pro výstavbu RD
Mladá Vožice Sluneční II.      

Usnesením č. 62/2019 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 295/12 ostatní
plocha - neplodná půda v k. ú. Mladá
Vožice o výměře cca 120 m2 

Usnesením č. 63/2019 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 716/1 vodní plocha
- rybník v k. ú. Noskov o výměře cca 70
m2 

Usnesením č. 64/2019 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 234/2 ostatní
plocha - jiná plocha v k. ú. Noskov o
výměře cca 350 m2 

Usnesením č. 65/2019 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 234/2 ostatní
plocha - jiná plocha v k. ú. Noskov o
výměře cca 250 m2 

Usnesením č. 66/2019 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 58/8 orná půda v k.
ú. Blanice u Mladé Vožice o výměře 13
173 m2, příp. jeho části o výměře cca
3200 m2

Usnesením č. 67/2019 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 497/3 orná půda v k. ú. Běleč u
Mladé Vožice o výměře 375 m2

Usnesením č. 68/2019 schvaluje: 
zveřejnění záměru darovat pozemkovou

parcelu č. 1174/35 ostatní plocha-silnice o
výměře 2095 m2 v k. ú. Mladá Vožice
oddělenou od pozemkové parcely č.
1174/1 ostatní plocha-ostatní komunikace
obě v k. ú. Mladá Vožice dle
Geometrického plánu č. 1254-802/2017
ze dne 9. dubna 2018, a to Jihočeskému
kraji do jeho vlastnictví

Usnesením č. 69/2019  schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy č.

11272019A mezi prodávajícím Městem
Mladá Vožice, IČ 002525557 a kupujícím
E.ON Distribuce,a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice ve věci prodeje
pozemkové parcely č. 1000/84 orná půda
o výměře 32 m2  k. ú. Mladá Vožice
oddělené dle GP č. 1254-569/2018 ze dne
28. června 2018, a to se všemi právy a
povinnostmi za dohodnutou kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem Ing.
Pavlem Balounem č. 2351-4/2019 ze dne
28. 4. 2019 ve výši 3 440,- Kč (sepsání
kupní smlouvy, znalecký posudek, správní
poplatek za vklad do KN a daň z nabytí
nemovitých věcí hradí kupující) 

Usnesením č. 70/2019 schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy č.

11272019B mezi prodávajícím Městem

Mladá Vožice, IČ 002525557 a kupujícím
E.ON Distribuce,a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice ve věci prodeje
pozemkové parcely č. 1119/140 orná půda
o výměře 35 m2  k. ú. Mladá Vožice
oddělené dle GP č. 1260-568/2018 ze dne
6. června 2018, a to se všemi právy a
povinnostmi za dohodnutou kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem Ing.
Pavlem Balounem č. 2351-4/2019 ze dne
28. 4. 2019 ve výši 3 540 Kč (sepsání kup-
ní smlouvy, znalecký posudek, správní
poplatek za vklad do KN a daň z nabytí
nemovitých věcí hradí kupující) 

Usnesením č. 71/2019 schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na průběhu

hranic pozemků mezi pozemky p. č. 56/2,
1049/1, 1049/11 (vlastník město Mladá
Vožice) a st. 27, 55/1, 55/2, 56/3 (vlastník
Václav Valeška) a 56/3 (vlastník Martina
Valešková) a st. 25, 55/3 (vlastník Jůza
Miroslav) a st. 24, 53 (vlastník PhDr. Ale-
na Šerých) všechny v k. ú. Stará Vožice,
jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č.
186-6/2019 vypracovaném Geodetickou
kanceláří Tábor spol. s r.o., Bydlinského
2474, 390 02 Tábor 

Usnesením č. 72/2019 schvaluje:
zahájení řešení a zadání geometrického

zaměření nevypořádaných pozemků pod
silnicemi II. a III. třídy mezi dosavadním
vlastníkem Městem Mladá Vožice a bu-
doucím vlastníkem Jihočeským krajem:
viz: TABULKA

Geometrické zaměření zadá a uhradí
Jihočeský kraj. 

Usnesením č. 73/2019 schvaluje:
k realizaci a financování:
Oprava kanalizace, vodovodu a komu-

nikace Zahradní ulice, na základě Smlou-
vy o dílo mezi městem Mladá Vožice,
Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá
Vožice, IČ – 00252557 a PL BEKO s. r. o.,
Chýnovská 2293, 390 02 Tábor, IČ –
28076826, 6,792.545,10 Kč bez DPH, ob-
nova vodovodu a kanalizace hrazena z
Fondu obnovy vodohospodářského ma-
jetku, obnova komunikace hrazena z
rozpočtu města Mladá Vožice 

(dokončení na str. 4 )

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
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Usnesením č. 74/2019 schvaluje:
Smlouvu o dílo mezi městem Mladá

Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a Ing.
Pavlem Doušou – Projektová a
inženýrská kancelář, Luční 335, 390 03
Tábor, IČ – 10325123, zhotovení doku-
mentace pro územní řízení na akci
„Vodárenská soustava Mladovožicko“,
950.000 Kč bez DPH

Usnesením č. 75/2019 schvaluje:  
a) poskytnutí finanční darů jako ohod-

nocení volnočasových aktivit pro
občany města následovně:

- JK Mladá Vožice - 49.000 Kč
- CK Mladá Vožice - 49.000 Kč
- Divadelní soubor Voživot 

- 20.000 Kč
b) dotaci poskytnutou TJ Sokol Mladá

Vožice - skutečné náklady spojené s
provozem všech mládežnických
družstev hrající v pravidelné soutěži +
49.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí individuální
dotace mezi městem Mladá Vožice a TJ
Sokol Mladá Vožice, IČ 46630490

Usnesením č. 76/2019 schvaluje:
rozpočtové opatření č. 12 dle

předloženého návrhu 

V Mladé Vožici dne 9. září 2019

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
Místostarosta Václav Slabý 

Usnesení
Ve dnech 21.-25.8.2019 se v jezdeckém

areálu ve Zduchovicích konalo Mistrovství
České republiky skoky a drezura pony. V
konkurenci 280ti poníků si velice úspěšně
vedla zástupkyně Jezdeckého klubu Mladá
Vožice Anne-Marie Ustrnulová se svou
poničkou Majdigou. Dvojice
reprezentovala Jihočeskou oblast v kate-
gorii Družstva pony do 135cm. Do týmu se
kvalifikovaly celkem 4 dvojice z různých
klubů jihočeského kraje. Jednalo se o
dvoukolový závod rozložený do dvou dnů,
kdy účelem je neshodit překážku a mít co
nejrychlejší čas. Nejhorší výsledek ze
čtyřčlenného týmu se nezapočítává, součet

časů a chyb tří dvojic se sčítá. Anne-Marie
se svou poničkou byla vždy platným
členem. Po dvou kolech závodilo z celé
ČR bezchybně pět týmů. V tu dobu měly
jihočešky druhý nejlepší čas a 0 trestných
bodů. Podle pravidel při rovnosti bodů
dochází k rozeskakování. Takže všech pět
týmů se na zkrácené a zvýšené trati
rozeskakovalo. Anne-Marii se opět vedlo
výborně. Spolu se svými kamarádkami
znovu obhájila 0 trestných bodů a
nejrychlejší čas. Tímto výsledkem
zvítězily a jejich družstvo si zasloužilo
tituly Mistryň České republiky.

Autor: Jezdecký klub Mladá Vožice

Vítěztví pro Jihočeskou oblast

V sobotu 31.8.2019 v 10 hodin zahájil náš
jezdecký klub XII. Jezdecké závody.
Přestože ráno slibovalo velice horký den,
počet startů byl rekordní. Vzhledem k nižší-
mu stupni obtížnosti v zahajovacích
soutěžích, mohli startovat i méně zkušení
jezdci bez licencí, děti na ponících či jezdci
s mladými koňmi. Velké oblibě a zpestření
oficiálních závodů se těší nejmladší a
nejmenší účastníci parkurů. Jsou to děti,
které mají možnost vůbec poprvé zakusit 
atmosféru soutěžit na vlastní kůži. Po poledni
byly odstartovány obtížnější soutěže stupně Z,
ZL a L. Program vytížil pořadatele až do
pozdních odpoledních hodin. Vrcholem dne
byl parkur do 120cm. Vítězi závodu osobně
pogratuloval a cenu předal sám pan senátor a
starosta města Mladá Vožice Mgr. Jaroslav
Větrovský. Děkujeme všem vytrvalým
divákům, pořadatelům a sponzorům, kteří
nám umožnili tuto akci uspořádat.

Vítězové soutěží:
Hobby do 60cm: Zelenková Tereza, 

Ginny, JK Statek Měšice
Hobby 70/80cm: Maxová Lucie, Grant 3,

JK Statek Měšice

Soutěž Z: Březina Pavel, Turín, VOŠ a
SzeŠ Benešov

Soutěž ZL: Šafrata Roman, Leon 652, JK
Team Noskov

Soutěž L: Houdek Lukáš, Zlatka 2, JK
Sudoměřice u Bechyně

Autor: Jezdecký klub Mladá Vožice

Jezdecké závody
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Ve Vožičanu v únoru 2019 jsem se za-
mýšlel nad cenou vodného a stočného v
roce 2019 ve Vožici. Velmi slušně jsem
vyjádřil svůj podiv nad rekordním
meziročním zdražením jeho ceny
(meziroční nárůsty v minulém volebním
období byly 2,41; 4,14; 0 a 1,84 Kč, nyní 9
Kč) a nad způsobem jejího zaokrouhlování.
Jedinou odezvou těch, kteří by měli umět
reagovat, bylo otištění části metodiky mnou
citovaného znalce, kde je potvrzena má
citace: "Zaokrouhlování konečné ceny není
důvod pro její navýšení, vypočtená cena se
zaokrouhluje na 2 desetinná místa směrem
dolů" (rozumím tomu tak, že pokud by
výpočet vyšel např. 68,95999 Kč, konečná
cena by byla 68,95 Kč). Jinak víc jak 7
měsíců mlčení...

Kdysi jsem někdy od odpovědných, když
něco nebylo podle jejich představ, slýchával,
že nemají rádi nechávat problémy tzv. "vyh-
nít", nebo-li je neřešit, či-li ono to nějak
dopadne. I proto se, než bude problém ceny
vodného a stočného na rok 2019 neaktuální

či-li "vyhnitý", ve jménu této chvályhodné
zásady nabízejí tyto dosud přímo a
srozumitelně nezodpovězené otázky:

1. Proč tak velké meziroční zdražení
vodného a stočného o 9 Kč za m3, proč
nestačilo nejnižší možné zdražení o 4,49 Kč
(aby známá informace o kompromisu neby-
la alibistická, musela by veřejnost vědět,
kteří zastupitelé chtěli nejvyšší zdražení a
kteří nejnižší...)?

2. Proč zastupitelstvo nestanovuje cenu
vodného a stočného i s DPH (snad ne proto,
že bez DPH cena vypadá lépe než ta, kterou
skutečně zaplatíme)?

3. Kdo nebo co oprávnilo Vožickou ma-
jetkovou s.r.o. změnit konečnou cenu
vodného a stočného 77,51 Kč za m3
(rozhodnutí zastupitelstva) na 78 Kč za m3?

4. Jaká je správná cena vodného a
stočného i s DPH na rok 2019 v Mladé
Vožici: 77,51 Kč (podle usnesení zastupitel-
stva i podle metodiky znalce), nebo 78 Kč
(podle webu Vožické majetkové)?

5. Platí stále veřejný předvolební slib

"Nezávislých 2018", vítězů voleb do
vožického zastupitelstva: "Nezvýšíme od
roku 2020 cenu vodného a stočného"?

6. Pokud veřejný slib stále platí, znamená
to, že v roce 2020 bude cena vodného a
stočného stejná jako v letošním roce, nebo
se 11 zastupitelů ze sdružení "Nezávislí
2018" při stanovení této ceny v roce 2019
nebude cítit tímto slibem ještě vázáno a
bude hlasovat pro její zvýšení na rok 2020?

Ve škole jsem vždycky dětem říkával,
když něco nevíš, zeptej se. I když mě občas
dostaly do úzkých, nebo se mi jejich dotazy
hrubě nelíbily, za jejich otázky jsem se na ně
nezlobil, natož abych jim jinak dal najevo,
kdo je tu "pánem", dál jsme spolu dobře vy-
cházeli a dál se zdravili. Byl jsem rád, že
mám zvídavé žáky, že jim nejasnosti nejsou
jedno. Ve škole už nejsem, a tak se mohu
většinou jen ptát, když něco, jak by řekl
klasik, nechápu ani mi to není jasný. Tak se
ptám a doufám, že nedopadnu hůř než moji
žáci. 

Stanislav Balík st. 

Vodné a stočné trochu jinak II.

Vožická majetková, s.r.o. cenami za vodné a stočné zákazníky neklame, 
ani je neupravuje ve svůj prospěch. 
Příklad:
VODNÉ bez DPH 39,60 s DPH  45,54 Kč
STOČNÉ bez DPH 27,80 s DPH 31,97 Kč
CELKEM: s DPH 77,51 Kč
Výše uvedené ceny jsou vyvěšeny na ceníku v kanceláři a jsou SPRÁVNĚ uvedeny

i na webu společnosti. A především jsou správně použity ve fakturaci ke konečným
zákazníkům. Ceník Vožické majetkové prošel kontrolou finanční správy a byl schválen. 

Příklad:  Odběratel se spotřebou v roce 2019  - 123 m3.
Vodné 123 m3 x 39,60 4.870,80 bez DPH + 15% DPH 5.601,42 s DPH
Stočné 123 m3 x 27,80 3.419,40 bez DPH + 15% DPH 3.932,31 s DPH
Celkem: 9.533,73 s DPH
Zaokrouhlení celého daňového dokladu v souladu s účetními zákony a praxí: 

9.534,00.
Celková faktura jednou ročně je zaokrouhlena na celé koruny (matematicky). Pokud

bychom vystavovali faktury na haléře, činilo by to problémy při platbě v hotovosti a
zvýšilo by to chybovost při platbě na účet. 

V každém obchodě, službě a jiných produktech je zaokrouhlování běžným, normál-
ním a legálním principem. Ludmila Blahožová – účetní společnosti

Reakce:
Cenotvorba na vodném a stočném je

stanovena finanční analýzou vývoje
vodného a stočného, kterou město muselo
přijmout v souvislosti s dotačním řízením
na intenzifikaci ČOV v roce 2010. Ceny se
mají za uznané, pokud dosahují alespoň 90
% z finanční analýzy přepočtené na ceny
daného roku. Ceny vodného a stočného
byly, jako každý rok, schvalovány na
veřejném zasedání městského zastupitelstva
v prosinci 2018. Schváleny byly v plné výši
dle finanční analýzy 14ti hlasy ze 14ti
přítomných zastupitelů. Ceny byly odsouh-
laseny tak, aby v roce 2019 mohlo být z
inkasa hrazeno další posílení vodních
zdrojů dvěma vrty v lokalitě Horních Kouty
a obnova vodohospodářské infrastruktury v
Zahradní ulici. Ano, meziroční nárůst ceny
je znatelný, kdy dalšími důvody ke
schválení ceny v dané výši byl princip
předběžné opatrnosti v dodržování finanční
analýzy a rovněž, proč si to nepřiznat, i
částečná motivace k šetření s vodou, které v
suchých létech není nazbyt. Ceny se
skutečně historicky stanovují bez DPH, i ve
finanční analýze tak jsou uvedeny, navíc
DPH se může v průběhu měnit. Zásadním
sdělením však zůstává, že všechny
prostředky, které se na vodném a stočném
vyberou, zůstávají v systému
vodohospodářství ve městě, což je na
kvalitě vodohospodářského majetku vidět.
Neputují do kapes jednatelů, ani se
nevyvádí kamkoliv jinam. Toto je možné
kdykoliv zkontrolovat. Pokud přeindexace
na ceny roku 2020 dovolí cenu nezvyšovat,
platí sliby a snad i gentlemanské dohody. 

Václav Slabý, jednatel Vožické 
majetkové s. r. o., místostarosta města V nové nebytové prostory se přemění bývalá čekárna u autobusového nádraží.
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1) Třídění od dveří ke dveřím
Nově zavedený systém třídění odpadu v

domácnostech nazývaný „od dveří ke
dveřím“ začal fungovat od července 2019
po městě i jeho místních částech. 

Ke dni 19. srpna 2019 bylo uzavřeno 356
smluv o výpůjčce nádob na separaci – sad
na papír/plast/bioodpad pro jednotlivé
rodinné domy, ale i bytové domy. Systém
se rozjel úspěšně, i když někdy s menšími
potížemi. Občané si musí zvyknout, že
svoz odpadů dle předaného svozového
kalendáře začíná již ráno, obvykle v 6.00
hodin, a tedy i tehdy je nutné mít ve
svozový den přistavené popelnice venku na
viditelném místě a ponechat je tam až do
večerních hodin, příp. druhého dne, když
firma svoz nestihne. Všechny strany se
nový systém učí a doufejme, že se vše
zaběhne ke spokojenosti všech. Tedy, že
občané se naučí nádoby vyndávat na ulici
ve správný čas a pracovníkům firmy se
nebude stávat, že by některé domácnosti
nevyvezli nebo k nim vůbec nezajeli.  

Pro upřesnění uvádíme, že plasty, tedy
žluté popelnice, sváží pracovníci technické
skupiny města (1x za měsíc), papír, tedy
modré popelnice (1x za měsíc) a bioodpad,
tedy hnědé popelnice (2x za měsíc,
prosinec 1x za měsíc) sváží firma COM-
PAG Votice s.r.o. Žádáme občany, že
pokud se stane, že ve svozový den podle
svozového kalendáře nejsou odpady
svezeny, aby ponechali popelnice
přistavené i do druhého dne. 

Věřte, že probíhá neustálý dialog mezi
občany, pracovníkem města i firmy, aby se
případné nedostatky a nešvary vždy
podařilo zdárně vyřešit.

Vyzýváme občany, majitele rodinných
domů, ale i nájemníky či vlastníky bytů v
bytových domech, ty kdo tak ještě
neučinili, že stále mohou přijít uzavřít
smlouvu o výpůjčce popelnic na městský
úřad k Ing. B. Malinové nebo Ing. M.
Růžičkové. Zbývá už pouze asi 130 sad
popelnic. 

Dne 18.9.2019 proběhla na úřadě moni-
torovací kontrola pracovníků ze Státního
fondu životního prostředí ČR, tedy posky-
tovatele dotace. Bylo shledáno, že vše
probíhá v pořádku, byly doloženy veškeré
doklady týkající se dotace. Pracovníci fon-
du se i obhlídkou v ulicích města
přesvědčili, jak systém svozu funguje
prakticky. Město začíná už v měsíčních ev-
idencích svozu vidět, jak se sběr papíru a
plastu zvýšil a kolik se vytřídilo
bioodpadu. V příštím čísle Vožičanu, až
bude uzavřeno 3. čtvrtletí, uvedeme
konkrétní čísla.    

Od následujícího roku  2020 bude
upraven svoz směsného komunálního
odpadu tak, že i ve městě, stejně tak jako
doposud v místních částech, bude
prováděn 1x za 2 týdny, tedy ve 14 denních
intervalech. V návaznosti na povinnost
vytřídit doma z odpadu sklo, papír, plasty a
bioodpady, je toto opatření zcela logické a
naprosto opodstatněné. Pokud by měl
někdo problém s množstvím
nevytříditelného zbytkového odpadu,
zejména např. popelu z uhlí nebo dětských
plen, nechť si pořídí nádoby dvě nebo v
horším případě použije pytel, který je
ovšem zbytečný další komunální odpad.
Zároveň budou zrušena vybraná dosavadní
sběrná místa po městě, neboť občanům je
umožněno vypůjčit si sady popelnic na
třídění do svých domácností. A to je nad-
standartní způsob, jak město s pomocí
dotace umožňuje a ze svého rozpočtu
dotuje třídění komunálního odpadu, které
je povinností ze zákona o odpadech a up-
ravuje jej obecně závazná vyhláška města.
Nádoby na sklo a nápojový karton budou
ponechány všude. Podotýkáme, že nápo-
jový karton mohou v domácnostech občané
ukládat spolu s plasty do žlutých popelnic. 

Do konce roku bude též připravena nová
obecně závazná vyhláška o nakládání s ko-
munálním odpadem na území města Mladá
Vožice a ještě nás čeká pořídit na všechny
vydané popelnice na separace štítek s QR
kódem, podle kterého bude osádka vozu
pomocí čtečky evidovat četnost svozu vy-
separovaných odpadů od jednotlivých
domácností.  

Děkujeme za všechny podnětné
připomínky a všem občanům, kteří systém
využívají. Smyslem nového systému je
vytřídit recyklovatelné suroviny a nevozit
je na skládky, kde stále porostou poplatky
za uložení z důvodu, aby se snižovalo
množství odpadů ukládaných odpadů.                   

2) Oznamujeme občanům Janova, že
velkoobjemový kontejner pod hřbitovem v
Janově byl odstraněn a nahrazen malým
1100 litrovým – pouze na hřbitovní odpad.
Důvodem je pravidelné zneužívání –
ukládání odpadů z podnikatelské činnosti –
v poslední době odpadů z rozebraných
autovraků, které do tohoto kontejneru
rozhodně nepatří a město musí jeho odvoz
a uložení na skládce platit z rozpočtu.
Místní občané poukazovali na toto
zneužívání, ale bohužel neidentifikovali a
nenahlásili pachatele, aby mohl být
potrestán.  

3) Znovu žádáme laskavě občany, kteří
využívají velké modré kontejnery na
sběrných místech po městě, aby kartonové
krabice sešlapávali, aby se využívala celá
kapacita kontejneru. Město platí za
vyvezení 1 kontejneru 240 Kč, tak je
neekonomické „vysypávat vzduch“. Mno-
hdy také končí celé velké krabice poházené
vedle kontejnerů, kde na ně prší a tím se
papír znehodnocuje a musí jít na skládku a
obec za něj nedostane příspěvek od EKO-
KOMu a. s. za třídění, naopak za něj musí
zaplatit. A pak se taky zdá, že jsou kontejn-
ery všude přeplněny!

4) Plánovaný svoz směsného komunál-
ního odpadu a bioodpadu v den státního
svátku v pondělí 28. října 2019 proběhne
beze změny. 

5) Ještě bychom chtěli upozornit vlast-
níky zahrad sousedících s městskými
chodníky či komunikacemi, aby svoje keře
a stromy udržovali tak, aby nepřesahovali
na městské pozemky a bránili tak průchodu
po chodnících nebo údržbě komunikací či
výhledu do křižovatek. Padající listí a
větve zase  většinou musí uklidit
pracovníci města.    

Na závěr: Zdravé životní prostředí je
přece věcí nás všech, ale musíme pro to
něco udělat ! Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje

Z Klubu důchodců
V úterý 17. 9. 2019 na klubu důchodců

byl program zpestřen hudbou.
Přijeli 2 členové Big bandu z Prahy.

Mgr. Vomáčka vyprávěl o R. A.
Dvorském, hrál a zpíval. Doprovázela
ho houslistka. Přítomni byli moc
spokojeni.  Přišlo 47 seniorů.

V sobotu 16. 11. 2019 ve 14 hodin v
kině bude mít vystoupení celý Big band.
Na programu bude 60 let od vzniku Se-
maforu. Budeme jistě opět spokojeni,
tak jako každoročně při jejich
vystoupení.

Srdečně zve Městský úřad a klub
důchodců.

Za klub Marta Tomášková.
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Pozdní léto nám přináší časté výkyvy
teplot a s nimi začínají i první projevy
viróz a nachlazení. Proto bychom se měli
v tomto období zaměřit na posílení naší
imunity. Otázka je: ,,Jak?“

Abych tuto otázku zodpověděla,
připravila jsem pro Vás takový návod
podle čeho vybírat  ,,Doplňky stravy“, tak
aby to pro Vás nebyla draze pořízená moč.

Co je důležité si v dnešní době uvědomit
a bohužel lepší už to nebude, je fakt, že
potraviny nejsou již tak kvalitní jako tomu
bylo dříve. Potraviny se ošetřují různými
chemikáliemi, pesticidy, obsahují konzer-
vanty a toxiny a všechny tyto látky se v
našem těle postupně usazují a způsobují
různé zdravotní problémy.

Často od lidí slýchám, že nepotřebují
žádné doplňky stravy, protože jí hodně ze-
leniny a ovoce, kterých je dnes široká
paleta na pultech supermarketů. Zde je
důležité si uvědomit, že tyto potraviny
viděli vitamíny a minerály možná tak z
rychlíku, ale v sobě jich mají minimum.
Spousta těchto plodů pochází z jiných
zemí a aby na pultech v ČR vypadali
krásně a čerstvě, tak se v sklízí ještě ze-
lené, nedozrále. Jenže tímto se přeruší
proces přirozeného dozrávání na sluníčku
a právě tento proces je velmi důležitý pro
vznik vitamínů a minerálů plodu.

A bohužel i zemědělské potraviny ob-
sahují škodlivé látky, které se používají při
pěstování a ošetření plodu. 

Proto je důležité dodávat živiny z jiných
zdrojů a tím jsou doplňky stravy. 

Zde je poměrně velký háček v tom, který
zvolit. Trh je jimi doslova přesycený a z
99% se zaměřují pouze na doplnění
vitamínů a minerálů, bohužel už ale
nevyčistí organismus. 

A když je tělo plné toxinů těžko přijímá
vitamíny a minerály, proto je to ve finále
pro Vás draze pořízená moč.

Na co bychom se měli zaměřit při
výběru doplňků?

1) Měli by komplexně řešit zdraví
člověka na úrovni příčiny. To znamená, že
by měli řešit příčinu vzniku zdravotního

problému a poté i důsledky. 
Západní medicína nehledá příčinu, ale

zaměřuje se na důsledky, které navíc
neřeší, pouze tlumí léky. 

2) Doplněk, který zvolíte by měl umět
pročistit celé tělo – trávící trakt, expono-
vané orgány - játra a ledviny, i tukové
buňky, které shromažďují toxiny

3) Doplnit vitamíny a minerály 
Už před 5000 lety staří číňané věděli, že

dobře fungující trávící systém je základem
zdraví. Bránou do organismu je trávicí
ústrojí potažmo tenké a tlusté střevo, což
jsou důležité orgány pro vstřebání většiny
dobrých látek pro život. Vlivem toxinů
jsou orgány zatoxikované a většina
prospěšných látek se tak do těla vůbec ne-
dostanou.

Dostat živiny do buněk je obrovsky
těžká práce, a aby se to
povedlo, musí to začít
pročištěním těla. Začíná to
trávícím traktem. Ledviny
a játra jsou obrovskou
chemickou továrnou, kde
se dějí různé procesy,
včetně toho, že jsou ,,fil-
try“ našeho organismu,
proto je také musíme
pročistit a posílit. 

Po vyčištění musíme do-
dat vitamíny od A-Z, ale
proto potřebujeme mít
dobré a průchodné cévy,
skvělé řečiště, aby se ,,dál-
nice“ vitamínů dostala do
buněk přes vlásečnice,
kterých je v těle 90%
našeho oběhového
systému. Ty je třeba také
podpořit, vyspravit, aby se
dobré věci dostali až k
buňkám. 

A pak potřebujeme ,,ak-
tivátor“ na aktivaci buněk.
Buňky mají vlastní elek-
trárny (mitochondrie). Ty
vyrábí energii s pomocí
glukózy a to co z ní vytvoří,

dává energii buňce. Buňka je díky tomu ak-
tivní, takže transport živin Z buňky DO je
rychlejší.

A když je aktivní buňka, jsou aktivní
orgány, když jsou aktivní orgány, tak se
cítí dobře celé tělo a když má tělo dost
síly, energie a živin, tak se dokáže se
zdravotními problémy vypořádat samo. 

Proto zvolte kombinaci výrobků, které
budou zaměřené na očistu trávícího traktu,
exponovaných orgánů a cévního řečiště  +
dodání dobrých látek.

V případě, že by jste potřebovali pomoct
s výběrem, můžete se na mě kdykoliv
obrátit. 

Poradenství poskytuji ZDARMA!
Váš poradce pro zdraví

Veronika Pešková
Veronika.Poradce.pro.Zdravi@seznam.cz

Podle čeho vybírat doplňky stravy

Jedna z realizovaných akcí v roce 2019. Foto pro porovnání před a v rámci realizace. Akce obnovy nemovité kulturní památky
„Oprava ohradní zdi  v místní části Blanice“ je realizována městem Mladá Vožice v roce 2019 s využitím příspěvku poskyt-
nutého Ministerstvem kultury. Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
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Milí přátelé divadla a
hlavně Voživotu.

Léto je definitivně za
námi a my, Voživoťáci, se
s neutuchajícím nadšením
vrháme do další, deváté
sezony.

I když je počet členů
zredukován, zčásti prací,

rodinnými událostmi, stěhováním, nebo jen
prostě nedostatkem volného času, přesto
pokračujeme a pokračovat budeme.

Několikrát se nám již stalo, když jsme si
povídali s někým z přátel, že jsme v hovoru
použili termín, který se běžně používá v di-
vadelních kruzích, ale divák až tak moc
neví, o čem je řeč. Proto zde nově otevíráme
okénko: Divadelní hantec , ve kterém vám
vždy vysvětlíme, co znamená například slo-
vo Sufler neboli skript.

Jedná se o nejdůležitější osobu, jak pro
herce, tak i pro režiséra. Je to totiž
nápověda, bez které by žádné divadlo
nemohlo fungovat. Když se hra zkouší, je to
právě nápověda, která herce, dá se říct, učí
text. Předčítá věty, herec je nechá
proběhnout hlavou a zopakuje, ale už s
výrazem. A do toho režisér dává další ná-
pady, odkud kam jít a jakým způsobem věty
vyslovit. A jelikož času na zkoušení je málo,
je vyžadováno, aby herci své texty uměli. A
nápověda je zde proto, aby je podržela. A při
představení, které už žádný rejža neovlivní,
spoléhá se právě každý aktér na člověka,
který není vidět, ale je psychickou jistotou,
že když náhodou vypadne text, což se
každému stalo, on ho šeptne a text a hra jede
dál.

Proto si chytrý herec nápovědu předchází,
nosí jí drobné dary a maximálně na ni
spoléhá. 

Ale na druhou stranu, i se suflérem se dějí

zajímavé věci. Stalo se například, v jednom
nejmenovaném opavském divadle, že mladá
a krásná nápověda byla po uši zamilovaná
do mladého a krásného herce. Vždy s obdi-
vem sledovala jeho hraní a zapomínala na
text. Nu, a stalo se, že tomuto herci vypadlo
jméno postavy, kterou hrál, dejme tomu
John Smith. Na jevišti zavládlo ticho, je-
likož bez vyslovení tohoto jména se prostě
nedalo pokračovat. Když už byla pauza moc
dlouhá, onen mladý, krásný a zapomnětlivý
herec se nenuceným pohybem přesunul k
místu, kde nápovědka stála a syknul
směrem k ní: Honem, jak se jmenuju. A pro-
tože je láska slepá, odpověděla ona
zamilovaná slečna: No přece….Jiříček! A
bylo hotovo. Nejen on, ale i kolegové, kteří
to slyšeli, propadli záchvatu smíchu a hra
byla na malou chviličku přerušena.

A v příštím Drbníku vysvětlíme slovo
Balábile.

No, a co nás v měsíci říjnu čeká? Vzhle-
dem k tomu, že byly prázdniny a léto a
krásně, tak i rozjezd divadla je pomalejší.
28. září jsme si zahráli na prahu matičky
Prahy, a to v Louňovicích. Nu a v říjnu
potěšíme obyvatele Jistebnice a to 11. 10. O
den déle uklidíme v Opařanech. Obě
představení jsou od 19 hod. Pokud tedy po-
jedete nebo půjdete nááhodou kolem,
přijďte nás podpořit.

To je pro tento měsíc vše, jsme moc rádi,
že jste s námi, čtete Drbník a chodíte na naše
představení. 

Vožifrk: 
Táta říká dceři: Jestli zítra nedostaneš z té

písemky jedničku, tak nejsem Tvůj otec. Na
druhý den se jí ptá: Tak jak to dopadlo? A
dcera odpoví: A Vy jste kdo???

Krásný podzim přeje Voživot.

Drbník
Jubilanti

září 2019

70 let 
Josef Vobořil
Mladá Vožice
Jiří Petrášek
Mladá Vožice

75 let
Jaroslava Fučíková

Mladá Vožice

80 let
Marie Říhová
Mladá Vožice

86 let 
Marie Smetanová

Blanice

František Čermák
Mladá Vožice

Dne 19. 9. 2019 oslavili manželé
Marie a Karel Novotní z Radvanova

čp. 13 kamennou svatbu (65 let).


