
L I S T   P R O   P O U Č E N Í   A   Z Á B A V U

číslo 5/roč. 17 1. května 2020

Město Mladá Vožice informuje:
•  i  přes  současnou  krizovou  situaci

probíhá příprava akcí tak, aby mohly začít
ihned,  jak  to  bude možné.  Proběhla  tedy
výběrová  řízení  na  akce,  jež  jsou
v podstatě připraveny:

I. Sluneční II – technická 
vybavenost 
Nabídky do řízení doručily 2 firmy, ceny

jsou uvedeny bez DPH:
1) Daich spol. s. r. o. - 7,690.000 Kč
2) PL BEKO s. r. o. - 8,480.027 Kč 

II. Víceúčelové hřiště
Nabídky  do  řízení  doručilo  10  firem,

ceny jsou uvedeny včetně DPH:
1) Martin Mareš, Hlavatce

- 5,572.096 Kč
2) Sport – technik Bohemia s. r. o.

- 5,693.306 Kč
3) Stavinsport s. r. o.

- 5,805.818 Kč
Nabídka účastníka s nejnižší nabídkovou

cenou však byla shledána neúplnou, a pro-
to musela být vyřazena. 

• V dubnu zhotovitelská firma dokončila
komplexní  rekonstrukci  Zahradní  ulice.
Obnoven byl vodovodní a kanalizační řad,
následně položen nový asfaltový koberec 
• Nezbytné práce pokračovaly rovněž na

zajištění hradních zdí na Šelmberku 
• Na základě jednání s příslušnými pra-

covníky  Krajského  úřadu  Jihočeského
kraje  sdělujeme,  že  dojde  v  nejbližších
týdnech k opravám krajských komunikací
v  úsecích  – Běleč  – Mladá Vožice  (před
most u rybářů), Dubina – Mladá Vožice

V rámci nezbytné pomoci
rozhodla Rada města Mladá
Vožice o prominutí platby náj-
mu nájemcům nebytových
prostor v objektech města
Mladá Vožice, kteří nemohou
po dobu pandemie provozovat
svou živnost

OD 20. 4. 2020 do odvolání:

pondělí 7:30 - 17:00
středa 7:30 - 17:00

Vstup  na  úřad  je  povolen  za
předpokladu  splnění  následujících
opatření: 
•  omezení  osobního  kontaktu  na
nezbytně nutnou úroveň
• upřednostňování písemného, elek-
tronického či telefonického kontaktu
• dodržování odstupu mezi osobami
alespoň 2m
• neshlukovat se, a to především na
chodbách úřadu
•  dezinfekce  rukou  v  klientských
prostorách
• nutné užití ochranného prostředku
dýchacích cest (nos, ústa) = rouška 
Osobní  kontakty  lze  tedy  nahradit
nejen  telefonicky,  ale  také  písemně
prostřednictvím emailu či přes datové
zprávy. Příjem veškerých dokumentů
od  klientů/žadatelů  je  preferován
prostřednictvím  pošty,  datových
zpráv případně lze zaslat žádost přes
email,  po  předchozí  konzultaci  s
příslušným oddělením (náležitosti žá-
dosti).  Je  upřednostňována  elektro-
nická komunikace.

Apelujeme  na  spoluobčany,  aby
omezily přímý osobní kontakt jen na
zcela  nevyhnutelné  případy,  a  to  ne-
jen co se týče styku s úřady.
Děkujeme  všem  spoluobčanům  za
dodržování vydaných opatření Vlády
ČR v období epidemie koronaviru a v
nouzovém stavu.

KONTAKT:
Stavební úřad
Ing. Blanka Malinová, 

606 611 022
zivotni@mu-vozice.cz

Ing. Michaela Růžičková
607 073 014
ruzickova@mu-vozice.cz

Sociální oddělení
Bc. Eva Novotná

722 582 742
socialni@mu-vozice.cz

Finanční odbor
Jana Rašková

603 713 093
raskova@mu-vozice.cz

Lesní hospodář
DiS. Jan Babor

602 690 036
Matrika
Alena Šoulová

602 225 115
soulova@mu-vozice.cz

Úřední hodiny Městského úřadu
v Mladé Vožici

Kontakty:
Bc. Eva Novotná
381 201 918, 722 582 742 
– soc. pracovnice (roušky, dezin-
fekce, pečovatelská služba, soc.
práce)
Pečovatelská služba
381 215 255, 607 956 839
Starosta 724 181 334, 
Místostarosta 602 454 379.

Prodej
palivového dřeva 
Město Mladá Vožice nabízí prodej

palivového dřeva.
Cena dle kvality – 250 - 300 Kč/1m3.

V případě zájmu kontaktujte
odborného lesního hospodáře

Jana Babora – 602 690 036
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odp. redaktor: Mgr. Větrovský 
tel.: 381 201 910 

e-mail: starosta@mu-vozice.cz

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
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.

Samoodečty
vodoměrů

Rekonstrukce
bytových jader,

bytu, domu na míru.
Práce: obkladačské,
zednické, malířské,
podlahářské, elektro,

instalatérské.

605 829 610

TESLA Mladá Vožice a.s.
přijme řidiče

Požadujeme: 
- řidičský průkaz skupiny B
- praxi v řízení vozidel min.   

3 roky
- svářečský průkaz,
ovládání vysokozdvižného
vozíku - výhodou
Možnost nástupu: ihned
Podmínky nástupu budou
sděleny při osobním 
pohovoru.

Kontakt: Jitka Mrázková
mrazkova.jitka@teslamv.cz
604 291 688

TESLA Mladá Vožice a.s.
přijme pracovníky na následující

pracovní pozice:
Operátor CNC frézovacího centra

Požadujeme:
• znalost obsluhy CNC strojů,

znalost řídicího systému 
Heidenhain

• minimálně vyučen, nejlépe 
strojírenský obor

• orientace ve výkresové 
dokumentaci

• samostatnost, zodpovědnost, 
flexibilita

• ochotu pracovat ve dvousměnném
provozu

Operátor CNC soustruhu
Požadujeme:

• znalost obsluhy CNC strojů,
znalost řídicího systému Fanuc

• minimálně vyučen, nejlépe 
strojírenský obor

• orientace ve výkresové 
dokumentaci

• samostatnost, zodpovědnost, 
flexibilita

• ochotu pracovat ve dvousměnném
provozu

Kontrolor
Požadujeme:

• požadavek technického myšlení
• schopnost číst strojírenské

výkresy
• ovládat měřicí přístroje

• vzdělání ve strojírenském oboru
(minimálně • praxe výhodou

Náplň práce: měření prvních kusů,
mezioperační a výstupní kontrola,

tvorba měřících protokolů
Nabízíme rekvalifikace

CNC soustružník; CNC frézař pro
uchazeče se zájmem o práci na
pozicích CNC soustružník, CNC

frézař; bez vzdělání v oboru
Požadujeme:

• požadavek technického myšlení
• ochotu učit se nové věci

• manuální zručnost

Podmínky nástupu budou sděleny
při osobním pohovoru.

Kontakt: Jitka Mrázková, e-mail:
mrazkova.jitka@teslamv.cz

tel.: 730 140 450,  604 291 688

KOH-I-NOOR
Mladá Vožice a.s.,
391 43 Mladá Vožice 620

Hledáme do našeho týmu 
spolupracovníky na následující pozice:

SEŘIZOVAČ MONTÁŽNÍCH
AUTOMATŮ

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
OBSLUHA MONTÁŽNÍCH

AUTOMATŮ / VSTŘIKOLISŮ
(OPERÁTOR VÝROBY) 

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, per-
spektivu dlouhodobého zaměstnání ve sta-

bilní společnosti
Zájemci se mohou hlásit na personál-

ním oddělení společnosti, na e-mailové
adrese: petra.tomaskova@kohinoor.cz

nebo na tel. č. 381 401 306,
606 545 040 

vladimira.berankova@ kohinoor.cz
nebo na tel. č. 381 401 306,

725 625 606.

Více o společnosti na www.kohinoor.cz



VYHLÁŠKA

Zastupitelstvo  města  Mladá
Vožice  se  na  svém 8.  zasedání
dne  26.2.2020  usnesením  č.
13/2020  usneslo  vydat  na
základě § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o
změně  některých  dalších
zákonů,  ve  znění  pozdějších
předpisů  (dále  jen  „zákon  o
odpadech“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona  č.  128/2000  Sb.,  o
obcích  (obecní  zřízení),  ve
znění pozdějších předpisů (dále
jen  „zákon  o  obcích“),  tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1  
Úvodní ustanovení
Tato  obecně  závazná  vyhláška
(dále  jen  „vyhláška“)  stanovuje
systém  shromažďování,  sběru,
přepravy,  třídění,  využívání  a
odstraňování  komunálních
odpadů  vznikajících  na  území
města  Mladá  Vožice,  včetně
nakládání se stavebním odpadem.

Článek 2  
Třídění komunálního

odpadu
1. Komunální odpad (dále jen
“odpad”) se třídí na následující
složky:
a)  biologické  odpady  rostlin-
ného původu,
b) papír
c) plasty včetně PET lahví
d) nápojový karton
e) sklo
f) kovy

g) nebezpečné odpady
h) jedlý olej a tuk
i) textil
j) objemný odpad
k) směsný komunální odpad
2.  Směsným  komunálním
odpadem  se  rozumí  zbylý  ko-
munální  odpad  po  stanoveném
vytřídění  podle  odstavce  1
písm. a) - j).

Článek 3  
Shromažďování tříděného

odpadu
1.  Tříděný  odpad  je
shromažďován  do  zvláštních
sběrných nádob, kterými sběrné
nádoby  objemu  240  l,  pytle,
1100 l kontejnery či velkoobje-
mové kontejnery.
2. K odložení odpadů se určují
sběrná místa:
a)  zvláštní  sběrné  nádoby
určené  ke  sběru  papíru,  plastu,
nápojových kartonů, skla, kovů,
jedlých  olejů  a  tuků  a  textilu,
které jsou umístěny v zastavěné
části  města  na  stanovištích  dle
přílohy č.1 této vyhlášky.
b)  sběrný  dvůr  na  Táborské
ulici
c) pro bioodpad prostor kom-
postárny v lokalitě „U Lomu“
d)  místo  před  nemovitostí
obývanou nebo  jinak užívanou
účastníkem  systému  u  veřejné
komunikace  v  den  pravidel-
ného  mobilního  svozu  v
příslušné  sběrné  nádobě  pro
plast a nápojové kartony, papír,
a bioodpad.

3.  Tříděné  složky  komunál-
ních  odpadu  se  odkládají
odděleně na určených sběrných
místech do sběrných nádob dle
jejich označení druhem odpadu.
a) Žlutá barva pro PET lahve a
plasty  
b)  Modrá  barva  pro  papír  a
lepenku
c) Hnědá pro bioodpad rostlin-
ného původu
d) Zelená barva pro sklo
e)  Červená  barva  pro  nápo-
jový karton
f)  Šedá/černá  s  nápisem
KOVY pro kovy
g)  Kovový  kontejner  s
nápisem TEXTIL pro textil
h)  Zelená  s  nápisem  JEDLÉ
TUKY a OLEJE jedlý olej a tuk
4.  Odpad  se  odkládá  do
sběrných  nádob  tak,  aby  při
manipulaci s nimi nevypadával
a  nedocházelo  ke  znečišťování
sběrných  míst,  přístupových
cest k nim a okolí.
5.  Odpad  odložený  ve
sběrných  nádobách  nesmí  být
žádným  způsobem  hutněn
(např. sešlapáváním) ani nesmí
být zaléván vodou.
6. Je zakázáno:
a) odkládat do sběrných nádob
žhavý  popel,  tekutý  odpad,
stavební  odpad  nebo  odpad,
který  sběrnou  nádobu  může
poškodit,  popřípadě  znemožnit
její vyprázdnění,
b) odkládat do sběrné nádoby
jiný druh či složku odpadu, než
pro který je určena. 

Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 1/2020
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Mladá Vožice

Město Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice



VYHLÁŠKA

7. Neumožňuje-li  stav  komu-
nikace  svozové  technice
příjezd k nemovitosti, od které
je  svážen  odpad,  město  po
dohodě  se  svozovou
společností a účastníkem systé-
mu určí stanoviště sběrné nádo-
by  na  nejbližším  přístupovém
místě. V případě, že shody není
možno dosáhnout,  rozhoduje o
umístění sběrné nádoby v době
svozu město.

Článek 4 
Povinnosti účastníků systému
Účastníci systému jsou povinni:
a)  řídit  se  pravidly  pro
shromažďování odpadu,
b) provádět třídění odpadu dle
systému zavedeného městem,
c)  vytříděné  složky  odpadu
ukládat  pouze  do  určených
sběrných nádob nebo na určená
místa,
d)  sběrné  nádoby
nepřeplňovat  a  neukládat
odpad volně vedle nich.

Článek 5  
Sběr nebezpečných odpadů
Nebezpečné  složky  komunál-
ního  odpadu,  dle  katalogu
odpadů,  je  možné  uložit  ve
sběrném  dvoře  odpadů  v  ulici
Táborská  v  Mladé  Vožici  do
zvláštních  sběrných  nádob  k 
tomuto sběru určených.

Článek 6  
Sběr objemného odpadu
1.  Objemný  odpad  je  takový
odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům  nemůže  být  uložen
do  sběrných  nádob  (např.
koberce,  matrace,  nábytek
apod.)
2. Objemný odpad lze ukládat
na  sběrném  dvoře  odpadů  v
Táborské ulici do sběrných ná-
dob  k  tomuto  sběru  určených
nebo  při  mobilním  svozu  ob-

jemného  odpadu  jeho  ode-
bíráním  na  předem  vyh-
lášených  přechodných
stanovištích  přímo  do  zvlášt-
ních  sběrných nádob k  tomuto
účelu  určených.  Informace  o
mobilním  sběru  jsou
zveřejňovány  na  webových
stránkách  města,  městských
vývěskách    nebo  v  městském
měsíčníku Vožičan.
3. Shromažďování objemného
odpadu  podléhá  požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 6. 

Článek 7  
Shromažďování směsného
komunálního odpadu
1.  Směsný  komunální  odpad
se  shromažďuje  do  sběrných
nádob. Pro účely této vyhlášky
se  sběrnými  nádobami
rozumějí:
a) Popelnice
b)  Kontejnery  s  horním
výsypem o objemu 1100 l
c) Odpadkové koše, které jsou
umístěny  na  veřejných  pros-
transtvích  ve  městě,  sloužící
pro  odkládání  drobného
směsného  komunálního
odpadu.
2.  Stanoviště  sběrných  ná-
dob je místo, kde jsou sběrné
nádoby  trvale  nebo
přechodně  umístěny  za
účelem  dalšího  nakládání  se
směsným  komunálním  odpa-
dem  oprávněnou  osobou.
Stanoviště  sběrných  nádob
jsou  individuální  nebo
společná pro více uživatelů.
3.  Shromažďování  směsného
komunálního  odpadu  podléhá
požadavkům  stanoveným  v 
čl. 3 odst. 4 - 7. 

Článek 8  
Nakládání se stavebním

odpadem
1.  Stavebním  odpadem  se

rozumí  stavební  a  demoliční
odpad.  Stavební  odpad  není
odpadem komunálním.
2.  Stavební  odpad  lze
použít,  předat  či  odstranit
pouze  zákonem  stanoveným
způsobem.
3.  Pro  odložení  a  odvoz
stavebního odpadu je možné si
objednat  u  svozové  firmy 
kontejner za úplatu. 

Článek 9  
Kontrolní činnost
Kontrolu  plnění  povinností
uložených touto vyhláškou jsou
pověřeni  pracovníci  města,
nebo  jiné  osoby,  které  budou
městem pověřeny tuto kontrol-
ní činnost vykonávat.

Článek 10  
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti  této vy-
hlášky  se  zrušuje  Obecně 
závazná vyhláška města Mladá
Vožice  č.  1/2015  o  stanovení
systému  shromažďování,
sběru,  přepravy,  třídění,
využívání  a  odstraňování 
komunálních  odpadů  a
nakládání  se  stavebním  odpa-
dem vydanou dne 27. 4. 2015.
2.  Tato  vyhláška  nabývá
účinnosti  patnáctým  dnem  po
dni vyhlášení. 

Mgr. Jaroslav Větrovský,
starosta

Václav Slabý, 
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
13.3.2020 

Zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup

dne: 13.3.2020

Sejmuto z úřední desky dne:
30.3.2020
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Již více jak měsíc a půl naše životy zcela
ovládla pandemie koronaviru a s ní různá
přísná opatření, která mají za úkol zamezit
jejímu  nekontrolovatelnému  rozšíření
mezi  populaci,  zmírnit  průběh  nemoci  a
zejména ochránit Vás seniory a osoby se
zdravotním  postižením  a  chronickým
onemocněním. Po této době můžeme kon-
statovat, že se nám to společnými silami a
velikou  dávkou  ukázněnosti  povedlo.
Jihočeský kraj je dle statistik nejméně za-
saženým, v našem městě ani okolí se žád-
ný  potvrzený  případ  onemocnění
nevyskytuje.   
Všechna  tato  opatření  však  ochromila

naši  ekonomiku  a  nutně  tedy  musí  dojít
k  jejich  postupnému  rozvolnění.  Počet
nakažených  tedy  s  největší
pravděpodobností  bude  opět  stoupat.
Musíme tedy zůstat stále ostražití, nosit na

veřejnosti  roušky,  dodržovat  bezpečné
odstupy,  dodržovat  všechna  hygienická
opatření,  vyvarovat  se  shromažďování
většího počtu osob, zbytečně necestovat. 
Nesmíme  však  propadat  zbytečnému

strachu.  Pokud  tedy  nemáte  žádné
příznaky  virového  onemocnění,
nezůstávejte  v  izolaci  ve  svém  bytě,
popovídejte  si  s  vrstevníky,  choďte  na
čerstvý vzduch, na vycházky mimo hlavní
centrum  města,  snažte  se  žít  běžným
způsobem  života.  Nezanedbávejte  svá
onemocnění  jiného  rázu,  neodkládejte  již
návštěvy  u  lékaře,  pokud máte  jakékoliv
zdravotní  obtíže  nebo  se  blíží  termín
plánované  kontroly  či  Vaše  návštěva  u
lékaře  byla  v  přechozích  dnech  zrušena.
Návštěvu  u  lékaře  si  ale  vždy  sjednejte
telefonicky, můžete si požádat  i o zaslání
elektronického receptu. V případě vážných
obtíží  se  nebojte  přivolat  záchrannou
službu. Nemějte obavy z případné nutnosti
hospitalizace  v  nemocnici.  V  současné
době  je  naše  zdravotnictví  již  dostatečně
vybaveno  ochrannými  prostředky  a
pomůckami, v nemocnicích jsou zavedena
přísná opatření a  již se plně věnují  léčení
všech pacientů, nejen s koronavirem.. 
Abyste  mohli  žít  relativně  běžným

způsobem  života  i  nadále  Vám  budeme
poskytovat potřebnou pomoc. Tedy vydá-
vat  ochranné  roušky,  dezinfekci  na  ruce.

Nebojte si o ně říci pečovatelkám nebo si
pro ně přijít na výdejní místo (autobusová
čekárna  na  Husově  náměstí).  Termíny  a
čas  výdeje  jsou  upřesňovány  plakátky,
všechny aktuální informace najedete také
na  webových  stránkách  města.  Pokud
potřebujete dovézt obědy, nákupy, vyřídit
pochůzky  po  městě,  obraťte  se  na  naši
pečovatelskou  službu.  Obědy  i  jejich
dovoz  stále  zajišťují  i  restaurace  Na
Růžku  -  tel.  725  632  967  a U Lva  -  tel.
606  511  251v Mladé Vožici,  příp.  bistro
Drak (pizzerie) – tel. 778 470 133.
Velmi  děkujeme  všem  občanům

za  ohleduplnost,  ukázněnost  a  trpělivost.
Všem dobrovolníkům, kteří bezplatně šijí
roušky  a  rozdávají  je  a  všem,  kteří Vám
nejzranitelnějším nezištně pomáhají. 
Nevíme, jak dlouho ještě bude tato situ-

ace  přetrvávat,  proto  se  opravdu  snažte
pomalu vracet k běžnému životu, důležitá
je  především  Vaše  psychická  pohoda,
která  přispěje  k  Vaší  celkové  odolnosti.
Mějte na paměti, že jsme tu s Vámi a pro
Vás,  vždy  v  případě  potřeby  se  na  nás
můžete obrátit.

Senioři a osoby se zdravotním postižením 
a chronickým onemocněním v „době koronavirové“

Vážení občané,
Všichni  prožíváme  nelehké  chvíle.

Snažíme se přijímat opatření na ochranu
nás  samotných  i  našich  blízkých.  Jsme
si  vědomi  toho,  že  někteří  z  nás  jsou
ohroženi vzhledem ke svému zdravotní-
mu stavu víc, než jiní.   Jsou to ti, kteří
trpí  poruchami  imunitního  systému,
onkologickým  onemocněním,  kardio-
vaskulárním onemocněním, musí na di-
alýzu a podobně, ale také ti, kteří pečují
o někoho doma a mohli by ho ohrozit.
Právě  pro  tyto  lidi  připravil  Jihočeský
kraj  spolu  se  starosty  obcí  balíček,
kterému  říkáme KPZ.   Ta  zkratka  zna-
mená  krajská  pomoc  zranitelným.
Balíček  je  určen  právě  ohroženým  li-
dem  a  obsahuje  2  respirátory  třídy
FFP2,  10  chirurgických  ústenek  a
látkové  ústenky.  Tyto  ochranné
prostředky vám pomohou ochránit se na
cestě k lékaři či jinam. Vyzvednout si je
můžete  proti  podpisu  a  uvedení  čísla
občanského  průkazu  osobně  nebo
prostřednictvím  blízké  osoby  na  MěÚ
Mladá Vožice , oddělení sociálni u paní
Bc. Evy Novotné.
Pokud  z  nějakých  důvodů  chcete

získat balíček ze zdroje mimo obec, bu-
dou  k  dispozici  v  jihočeských  nemoc-
nicích  pro  pacienty  rizikových  skupin,
lze  kontaktovat  také  kraj  na  telefonu
uvedeném  v  balíčku.  Věříme,  že  Vám
usnadníme život. I.S. 

Mimořádná  opatření  radikálně  změnila
naše životy. Ve školách a školkách zakáza-
la fyzickou přítomnost žáků a dětí. Chod-
by  a  třídy  ztichly  a  učitelé  začali  vést
vzdělávání  žáků  distančním  způsobem.
Hned  11.  března  na webových  stránkách
školy  vznikl  odkaz  „Výuka“,  který  byl
prvním  zdrojem  předávání  úkolů  pro
domácí  vzdělávání.  Od  16.  března  jsme
rozšířili  portál  dmSoftware  o  modul
„Výuka“,  který  se  stal  druhým
informačním  zdrojem.  Komunikačními
nástroji  jsou  email,  Skype,  WhatsApp  i
mobilní  telefon.  Svými  programy
napomáhají  také  média.  Žákům,  kteří
potřebovali zapůjčit PC, dala škola k dis-
pozici  notebooky. Tato  forma  vzdělávání
je  velmi  náročná  pro  všechny  účastníky:
rodiče,  žáky  i  pedagogy,  ale  zároveň
všechny  obohacuje  a  posouvá  dál
v  dovednostech,  znalostech  a  určitě  také
posiluje  morální  vlastnosti.  Velice
děkujeme rodičům za zodpovědný přístup
při efektivním distančním vzdělávání!
Na měsíc květen připravila  firma SCIO

pro naše žáky osmých tříd druhé kolo on-
line  testování    čtenářské  a  matematické
gramotnosti, první kolo proběhlo v podz-
imních měsících.  

Od  8.  do  19.  dubna  probíhal  zápis  do
prvních  tříd  bez  osobní  přítomnosti  dětí.
V  tomto  termínu  nám  bylo  doručeno  55
žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání,
které byly podávány online i listinnou for-
mou.  O  skutečném  počtu  žáků,  kteří
zasednou v září do lavic v prvních třídách,
rozhodnou  jejich  rodiče,  pedagogicko-
psychologická  poradna  a  pediatři
v přílohách žádostí o odklad povinné škol-
ní  docházky.  Podobným  způsobem  bude
organizován také zápis do mateřské školy.
Původní termín zápisu 5. a 6. květen 2020
je  posunut  na  5.  až  15.  květen.  Kritéria
přijetí  do mateřské  školy zůstávají  stejná
jako  v minulém  školním  roce.  Podrobné
informace najdete v nejbližších dnech na
webových stránkách školy.  
Děkujeme  za  příkladnou  spolupráci

většiny  rodičů  při  domácím  vzdělávání
svých dětí. Věřím, že nabyté zkušenosti a
poznání určitě zúročíme.
Dovolte mi  také velmi poděkovat všem

lékařům,  zdravotníkům,  pečovatelkám,
prodavačkám,  hasičům  a  dalším,  díky
kterým  tuto  mimořádně  náročnou  dobu
zvládáme. Máte všichni náš veliký obdiv! 

Za pedagogický sbor  Hana Váchová

Dubnové aktuality ze školy

Vážení, 
Chtěla bych tímto poděkovat manželům

Haně  a  Pavlovi  Kuklovým  a  také  jejich
oběma synům Kubovi a Štěpánovi za vše,
co  po  mne  dělají,  ať  je  to  třeba
zprovoznění  telefonu,  radia,  poskytnutí
rady a další pomoci. Ještě jednou díky, ve
Vaši pomoc doufám i nadále. 

Vaše vděčná Jiřina Hrdinková
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V březnu 2020 nabyla účinnosti Obecně
závazná  vyhláška  města  Mladá  Vožice 
č.  1/2020  o  stanovení  systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,
využívání  a  odstraňování  komunálních
odpadů  a  nakládání  se  stavebním  odpa-
dem na území města Mladá Vožice, která
je  zveřejněna  na  webových  stránkách
města:  www.mu-vozice.cz/vyhlášky  a
nařízení.  Vyhláška  je  otištěna  i  v  tomto
květnovém Vožičanu, žádáme občany, aby
se s vyhláškou seznámili a dodržovali jí.
V článku 7 vyhlášky jsou určeny nádoby,

které  lze  používat  na  shromažďování
odpadů  –  jsou  to  popelnice,  kontejnery  a
odpadkové  koše,  tedy  nikoliv  PYTLE  a
igelitové tašky. Svozová firma už v březnu
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
upozornila  starosty  obcí,  že  její
zaměstnanci  s  ohledem  na  zamezení
přímého kontaktu s odpadem a možné hroz-
by nákazy v souvislosti s probíhající koro-
navirovou  pandemii  pytle  a  tašky  s  odpa-
dem  poházené  u  popelnic  či  kontejnerů
nebudou  sbírat  a  odvážet.  Směsný  ko-
munální odpad se odváží ve 14denních in-
tervalech  jak  ve  městě,  tak  v  místních
částech (pondělí, úterý, jak bylo zvykem). 

Platí  to  i  pro  majitele  rekreačních
objektů, kteří si musejí pořídit nádoby na
odpad.  V  chatových  osadách  mají  kon-
tejnery  poskytnuté  městem,  neboť  nelze
zajíždět mezi chaty rozměrnými svozový-
mi vozidly.
Děkujeme  všem  občanům,  kteří  si

pořídili  sadu  separačních  popelnic 
(papír/plasty/bioodpad)  a  důsledně  třídí
svůj odpad už v domácnostech. 
Ocenili  to  jistě zvláště nyní v době ko-

ronavirové  pandemie,  kdy  jsou  doma
z  důvodu  uzavření  provozoven,  práce
z  domova  a  uzavření  škol  a  produkují  i
více odpadu. Na svozu za měsíc březen se
to projevilo o polovinu vyšším množstvím
směsného  komunálního  odpadu  než  v
měsíci lednu a únoru. 
Žádáme  ty,  co  využívají  popelnice  na

bioodpad,  aby  třídili  i  kuchyňský  odpad,
nejen  zeleň  ze  zahrádek  a  ulehčili  tak
popelnicím na  směsný komunální odpad,
za  který  se  platí  skládkovné  na  skládce.
Upozorňujeme ale, že do nádob na biood-
pad  nepatří  odpad  živočišného  původu  –
kosti, maso, zbytky jídel, uhynulá zvířata,
apod.  Také  se  stává,  že  v  bioodpadu
dovezeném  na  kompostárnu  do  „Lomu“

jsou pevné části  – kameny,  zbytky cihel,
plasty,  kovy  apod.  a  ty  zničí  soustrojí
prostředků  manipulujících  s  odpadem  a
provozovatel  kompostárny  firma  WIF-
COM a.s. jejich opravu účtuje do nákladů
na  nakládání  s  odpadem  městu.  Opravy
stojí  i  několik  desítek  tisíc  Kč,  proto
žádáme občany, aby do popelnic na biood-
pad  dávali  jen  „čistý“  bioodpad  a  spolu
s  posekanou  trávou,  plevelem  apod.
nevozili zeminu s kamením apod.    
Počínaje  20.  dubnem  2020  je  provo-

zován  sběrný  dvůr  města  s  obvyklou
provozní  dobou:  středa  12-17 hod,  pátek
14-17  hod  a  sobota  8-11  hod.  Prosíme
občany,  aby  dodržovali  tuto  provozní
dobu  a  řídili  se  pokyny  pracovníků
sběrného dvora.  
Výkupna  Sběrných  surovin  je  otevřena

pouze v sobotu 8-12 hod.   
Letáky, jak co třídit a svozový kalendář

na  všechny  odpady  jsou  k  dispozici  na
městském úřadu a na www.mu-vozice.cz. 
O  případných  změnách  budete  infor-

mováni  na  webových  stránkách  města  :
www.mu-vozice.cz  a vývěsce v průjezdu
radnice.

Ing. Blanka Malinová

Informace k odpadovému hospodářství města

V měsíci dubnu byla dokončena kompletní rekonstrukce ulice Zahradní.


