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Nabídka pomoci pro seniory a osoby se zdravotním
postižením a chronickým onemocněním

Pokud potřebujete další roušky,
výdej probíhá v nové autobusové
čekárně na Husově náměstí v pra-
covních dnech od 8.30 do 09.30 hod.
a od 13.30 do 14.30 hod., jejich
počet průběžně doplňujeme o jed-
norázové (chirurgické) a také o
látkové, které lze po použití
vyvařovat. Za jejich výrobu všem
velice děkujeme. Pokud si pro ně
nemůžete zajít a nemáte k dispozici
rodinu, zavolejte na tel. č.
722 582 742 a my Vám roušky
přineseme domů.

Ven choďte opravdu jen ve velmi
nezbytných případech. Samozřejmě
je prospěšné, pokud půjdete na
zahrádku či na chvíli do přírody, kde
nejsou další osoby.

Nákupy a pochůzky, příp. dovoz
obědů vám zajistí pečovatelská 
služba (novým klientům bez písem-
né smlouvy  – jednorázově i
opakovaně po celou dobu trvání

mimořádné situace).
Některé činnosti u stávajících

klientů pečovatelské služby, např.
úklidy, budou v některých případech
naopak omezeny (po vzájemné
dohodě).

Pokud potřebujete nakoupit a
pečovatelskou službu z nějakého
důvodu využít nechcete, tak jděte
především v době od 08.00 do 10.00
hod. (osoby nad 65 let a osoby s
oslabenou imunitou).

Pokud potřebujete léky, tak svému
lékaři zavolejte, on vám pošle elek-
tronický recept formou SMS zprávy
do vašeho mobilu. Léky vám pak
může vyzvednout např. rodina.

Pokud rodinu nemáte k dispozici,
tak vždy využijte pečovatelské služ-
by.

Kontakt na pečovatelskou službu
– 607 956 839, 381 215 255 –
pečovatelky, 722 582 742, 381 201
918 pí Novotná (soc. pracovnice)

Rozvoz obědů zajišťují také místní
restaurace: 

– Na Růžku – tel. 725 632 967
(denní nabídka od 65 do 125Kč,
polévka 30Kč, polední menu, rozvoz
po Mladé Vožici a okolí zdarma,
přepravní box v ceně jídla, nebo
možnost odnosu jídla v jídlonosiči)

– U Lva – tel. 606 511 251
(polední menu 89Kč, rozvoz po
Mladé Vožici zdarma nebo možnost
odnosu ve vlastních jídlonosičích).

Ještě připomínáme, že lhůta pro
zaplacení poplatku za odvoz odpadů
a poplatku ze psů se prodloužila do
konce září 2020, placení tedy
ponechte až na dobu po skončení
nouzové stavu. Platbu můžete
provést rovněž bezhotovostně.

Hlavně si zachovejte optimismus,
hodně odpočívejte, jezte vitamíny. 

Jsme tu pro Vás.
Město Mladá Vožice

Vážení Vožičané a obyvatelé místních částí, dovolte nám, abychom vám všem touto cestou
upřímně poděkovali za to, jak snášíte veškerá omezení, která přináší tato velmi těžká doba.
Jsme si vědomi, že to pro vás není lehké a jednoduché. Rovněž dovolte zvláště poděkovat všem
dobrovolníkům, zdravotníkům, složkám IZS, sociálním pracovníkům, prostě všem, kteří
pomáhají. Moc si toho vážíme. Společně vše zvládneme a překonáme. Pokud byste cokoliv
potřebovali, jsme připraveni vám kdykoliv pomoci. Členové Rady města Mladá Vožice 

Informace k odpadovému hospodářství města
Město Mladá Vožice informuje občany, že v letošním dubnu a květnu nebude organizovat svoz objemného

odpadu formou přistavováním velkoobjemových kontejnerů do ulic v Mladé Vožici ani do jednotlivých
místních částí (tzv. jarní úklid).  

Jinak provoz odpadového hospodářství probíhá beze změn nebo v závislosti s pokyny při vyhlášeném
nouzovém stavu v souvislosti s koronavirovou mimořádnou situací. 

O případných změnách budete informováni na webových stránkách města : www.mu-vozice.cz.
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Vážení rodiče, milí žáci,
procházíme nyní všichni

mimořádně náročným, nelehkým ob-
dobím. Zcela nová situace si vynutila
domácí vzdělávání a podle slov min-
istra školství pana Ing. Roberta Plagy,
PhD. máme před sebou ještě několik
týdnů, které budou pokračovat v nas-
taveném režimu. Bude to vyžadovat
rozvahu, toleranci, trpělivost, dobrou
vůli, ale také osobní odpovědnost za
vlastní vzdělávání i za zdraví své a
ostatních.

Našim cílem je, aby domácí
vzdělávání bylo efektivní a plnilo
svůj účel.  Zároveň bychom se však
chtěli vyhnout zbytečnému
přetěžování žáků i jejich rodičů a
stanovit objem a obsah učiva tak, aby
byl pro vás zvládnutelný. Abychom
tyto cíle naplnili, je pro nás velmi
důležitá zpětná vazba ze strany žáků i
rodičů. Využijte tedy, prosím,

současných informačních kanálů a
komunikujte s učiteli, sdělujte jim své
postřehy, podněty a připomínky, aby
obě strany mohly v součinnosti up-
ravovat nastavený režim a organizaci
vzdělávání. 

Velice děkujeme za dosavadní
spolupráci i vstřícnost při
překonávání počátečních obtíží.
Vážíme si také vaší snahy a úsilí
vložených do vzdělávacího procesu.
Věříme, že společnými silami
současnou náročnou dobu zvládneme
a že nás tento stav vybaví do dalšího
života i novými zkušenostmi, které
v budoucnu zúročíme.

Přejeme nám všem, aby se život
celé společnosti co nejdříve vrátil do
normálu a standardní výuka na
školách mohla být znovu obnovena.

Za pedagogy školy
Mgr. Hana Váchová,

ředitelka

1) MěÚ Mladá Vožice jako správce místních poplatků nebude
uplatňovat jakékoliv sankce za pozdní úhradu místních poplatků na 
r. 2020 splatných do 31. 3. 2020 a to až do 30. 9. 2020. 

2) Fakticky je tedy všem poplatníkům umožněno zaplatit místní
poplatky na r. 2020 až do 30. 9. 2020 bez jakékoliv sankce.

3) Prosíme všechny poplatníky, aby zvážili, zda poplatek budou platit
hotově na pokladně MěÚ, nebo bezhotovostním převodem.

4) č. účtu pro platbu poplatků: 1422301/0100
5) Variabilní symboly se nemění, na vyžádání Vám jej sdělí pracovnice

finančního odboru – e- mail: financni@mu-vozice.cz, tel.: 603 713 093,
381 201 915, 381 201 920. Pokud bude u úhrady na účet v poznámce
uvedeno jméno a adresa poplatníka a za koho, nebo za jakou nemovitost
poplatek hradí, případně že součástí je i poplatek ze psa, stačí uvést vari-
abilní symbol 1337.

6) Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stejná pro
všechny poplatníky: 650Kč za osobu s trvalým pobytem v Mladé 
Vožici, 650Kč za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu,
650Kč za osobu s trvalým pobytem v místních částech. 

7) Výše poplatku ze psů je pro fyzické osoby, chovající psy mimo by-
tové domy o třech a více bytech 120Kč za prvního psa, za každého
dalšího psa téhož držitele 200Kč, za psa, jehož držitelem je osoba starší
65 let také 120Kč a 200Kč, v ostatních případech 750Kč za 1. psa,
1125Kč za každého dalšího psa téhož držitele.

Jana Rašková,
vedoucí Finančního odboru MěÚ Mladá Vožice

Od 1. 5. 2020 dochází ke změně saz-
by DPH na vodném a stočném. DPH
se mění z 15% na 10%. Z tohoto
důvodu jsme již dopředu avizovali
mimořádné odečty vodoměrů, které
měly proběhnout v měsíci dubnu.

Vzhledem k bezpečnostním
důvodům dnešních dní k těmto
odečtům dojít nemůže. 

UPOZORNĚNÍ:
K 30. 4. 2020 prosím proveďte

samoodečet svého vodoměru (i
vodoměru na vlastním zdroji) a tento
stav nám prosím nejpozději do 7. 5.
2020 nahlaste:

Telefonicky:
776 682 266 (Ludmila Blahožová)
E-mailem:
majetkova@mu-vozice.cz
Tato fakturace za 01-04/2020

neproběhne okamžitě, ale až v době,
kdy mimořádná opatření v ČR skončí,
nebo na konci roku s fakturací za 
05-12/2020.

Pokud nemáte uhrazené zálohy
v hotovosti, můžete je zaslat na náš
bankovní účet č.:

107 – 79920247/0100
Se vším Vám ráda poradí účetní

společnosti na telefonu či e-mailu. 
Kancelář společnosti je zatím

z bezpečnostních důvodů uzavřená. 
Děkujeme Vám za pochopení a

doufáme, že toto mimořádné opatření
společně zvládneme.

Město informuje:
• Po dobu trvání příslušných omezení

v důsledku koronavirové pandemie budou
úřední hodiny Městského úřadu Mladá
Vožice – pondělí a středa – 13.00 – 16.00
hodin. Pokud možno, využívejte telefon-
ickou či emailovou komunikaci 

• Snahou města je i příprava na čas po
omezeních. V současné době tedy
probíhají 3 výběrová řízení na připravené
akce – Půdní vestavba na II. stupni ZŠ,
výstavba technické infrastruktury
Sluneční II, Víceúčelové hřiště

• Práce na opravě Zahradní ulice
probíhají, nicméně kdy bude položen
finální asfaltový koberec nyní není jasné,
protože obalovny jsou mimo provoz 

Škola během mimořádných opatření

Upozornění na splatnost místních
poplatků v roce 2020 - aktuálně

Samoodečty
vodoměrů


