
Město nabízí svým občanům k bezplat-
nému odběru tašky na třídění kovů
v domácnostech o objemu 40 litrů, jsou
k dispozici na stavebním úřadu. Kovy pak
odevzdáte na sběrný dvůr nebo do výkup-
ny Sběrných surovin.

Nadále nabízíme občanům též zbylých
87 sad popelnic na separaci PLAST/PA-
PÍR/BIOODPAD, které umožňuje kom-
fortní třídění odpadů přímo v domácnos-
tech. Výpůjčka nádob se uskuteční na
základě uzavření smlouvy o výpůjčce ná-
dob. Obojí vyřídíte u Ing. B. Malinové,
381201913, 606611022.

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 odpadem
na území města Mladá Vožice, která je
zveřejněna na webových stránkách města :
www.mu-vozice.cz/vyhlášky a nařízení.
Vyhláška byla otištěna i v 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, ty nebude firma vyvážet. 

Sběrný dvůr města je provozován s ob-
vyklou 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
v sobotu 8-12 hod, úterý a čtvrtek 15-18 hod.   

Všechny, kdo užívají kompostárnu
v Lomu, žádáme, aby zde vyklápěli pouze
bioodpad bez plastových pytlů či
s příměsemi kamení, kovů, apod, neboť
tyto poškozují soustrojí mechanizace,
která s bioodpadem nakládá. 

Připomínáme, že do hnědých biopopel-
nic patří i odpad z kuchyně (z výjimkou
živočišných produktů), nejen posečená
tráva, listí, květiny, apod. ze zahrad. Po
vlastní zkušenosti mohu potvrdit, jak
velký váhový podíl činí odpad z kuchyně
z celkového odpadu z domácnosti. Je to
nejméně 50 % i víc, tento odpad určitě
nedávejte do popelnic na směsný ko-
munální odpad, které se vozí na skládku.
Je potřeba co nejvíc odpadu vytřídit, aby
se jej vozilo na skládku co nejméně.
Věřím, že třídění papíru, plastů a skla je už
ve všech domácnostech samozřejmostí. 

Ten, kdo argumentuje, že mu svoz
směsného komunálního odpadu nestačí ve
14denních intervalech, si musí pořídit
další nádobu a nebo se zamyslet, neboť asi
nedostatečně odpady třídí. 

V letošním roce bohatším na srážky než
v letech předchozích mnohem rychleji
roste tráva i na městských plochách, a s
tím spojená potřeba jejího sekání. Vzhle-
dem k omezenému počtu pracovníků
nelze mít všude posečeno vše hned, jak
bychom si představovali. Město děkuje
těm vlastníkům rodinných domů, kterým
není lhostejný stav i za „jejich plotem“ a
při sečení vlastních zahrad posečou i to
„městské“ vedle.  Moc si toho ceníme.   

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

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

číslo 7-8/roč. 17 1. července 2020

Životní prostředí informuje…

• V průběhu května došlo ke
zprovoznění dvou vrtů v lokalitě Horní
Kouty, které budou sloužit jako posílení
vodních zdrojů pro zásobování pitnou
vodou. Vrty byly zároveň připojeny
přivaděčem do vodojemu, akce byla plně
hrazena z inkasa vodného a stočného.
Pro další rozvoj města je dostatečné a
bezpečné zásobování pitnou absolutní
nutností, i proto dále probíhají práce na
přípravě projektové dokumentace na
napojení na Vodárenskou soustavu
Jihočeského kraje 

• V posledním červnovém týdnu bylo
předáno zhotovitelské firmě staveniště
pro realizace technické infrastruktury
Sluneční II. Odebráním vrchní části 
ornice začnou zemní práce, pokračovat
se bude pokládáním inženýrských sítí.
Výsledkem bude připravený obytný 
soubor pro individuální výstavbu 

rodinných domků 
• Práce na přeměně půdy na nové

odborné učebny zahájila firma v průběhu
června v objektu ZŠ. Snahou firmy je
provádět nezbytné bourací práce
v průběhu letních prázdnin, kdy ve škole
není provoz. Na akci je poskytnuta
dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu, a to jednak na část
stavební, ale také na vybavení učeben 

• Svižně a ke spokojenosti investora
pokračují práce na regeneraci prostor
tenisových kurtů, kde vznikne nové
víceúčelové hřiště. Postavena je hrubá
stavba zázemí, přípravné práce probíhají
na pokladových vrstvách pod konečný
povrch. Investorem akce je TJ Sokol
Mladá Vožice, na akci je čerpána dotace
z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy 

Město Mladá Vožice informuje:

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

Koupím známky, mince,
bankovky, obrazy, staré hodiny,
vojenské předměty – šavli, uni-

formu a podobně. Můžete
nabídnout i jiné staré předměty

nebo celou sbírku a
pozůstalost. Tel: 722777672
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Program kina
ČERVENEC

4.7.   16.30,19.30
MODELÁŘ     
České psychologické drama
5.7.   16.30,19.30
RAMBO:POSLEDNÍ KREV
Akční dobrodružný thriller USA v
českém znění
11.7.  16.30,19.30
PŘÍLIŠ OSOBNÍ  ZNÁMOST
Komediální drama Česka  a Slovens-
ka
12.7. 16.30,19.30
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Norská dobrodružná fantazy pohád-
ka
18.7. 16.30,19.30
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Česká komedie
19.7. 16.30,19.30
LASSIE  SE  VRACÍ
Německý rodinný dobrodružný film v
českém znění
25.7. 16.30,19.30
Český rodinný muzikál
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
26.7. 16.30,19.30
ŠŤASTNÝ  NOVÝ  ROK
Romantická komedie Slovenska a
Česka

1.8.   16.30,19.30
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Nová česká krimi komedie
2.8.   16.30,19.30
DOLITTLE     
Rodinná dobrodružná komedie USA
v českém znění
8.8.   16.30,19.30
3BOBULE        
Nová česká komedie
9.8.   16.30,19.30
NEVIDITELNÝ
Horor sci-fi thriller USA v českém
znění
15.8. 16.30,19.30
ZAKLETÉ  PÍRKO
Nová česká pohádka
16.8. 16.30,19.30
VLASTNÍCI    
Česká komedie
22.8. 16.30,19.30
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Česká romantická komedie
23.8. 16.30,19.30
MEKY 
Dokumentární Česko-Slovenský film
29.8. 16.30,19.30
MŮJ PŘÍBĚH 
Český romantický film
30.8. 16.30,19.30
V  SÍTI
Český dokumentární film

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem a fir-
mou DAICH – technická infrastruktura
Sluneční II – 7,690.000 Kč bez DPH

• Vzala na vědomí výsledky zápisu do
předškolního zařízení při ZŠ a MŠ Mladá
Vožice a výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ 

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem a 
firmou Památky Tábor s. r. o. – Zlepšení 
podmínek pro technické a jazykové vzdělávání
ZS a MŠ Mladá Vožice – stavební části,
10,848.000 Kč bez DPH

• Vzala na vědomí smlouvu o dílo mezi TJ
Sokol Mladá Vožice a SPORT-TECHNIK 
Bohemia s. r. o., Víceúčelové hřiště Mladá
Vožice, 5,693.306,70 Kč bez DPH

• Schválila výsledky výběrového řízení na
akci - Zlepšení podmínek pro technické a
jazykové vzdělávání ZS a MŠ Mladá Vožice,
vybavení učeben, KXN CZ s. r. o., 2,977.920
Kč bez DPH

• Schválila vydání souhlasu zřizovatele ZŠ a
MŠ Mladá Vožice se zapojením ZŠ do projektu
kraje – Potravinová pomoc dětem v hmotné
nouzi v Jihočeském kraji 

• Vzala na vědomí Protokol o výsledku kon-

troly naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí
dotace z prostředků Státního fondu rozvoje by-
dlení na výstavbu domu s pečovatelskou
službou – nebyla zjištěna žádná porušení
předpisů 

• Schválila příspěvek Divadelnímu souboru
VOŽIVOT ve výši 20.000 na organizaci di-
vadelní přehlídky VOKULE 2020

• Schválila úpravu výpůjční doby Městské
knihovny v Mladé Vožici o prázdninách 

• Schválila kupní smlouvu mezi městem a 
firmou KXN CZ, s. r. o., - Zlepšení podmínek
pro technické a jazykové vzdělávání ZS a MŠ
Mladá Vožice, vybavení učeben

• Schválila smlouvu o poskytnutí účelové
dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje, Oprava místní komunikace
Nový Bostov, 210.000 Kč

• Pravidelně se zabývala žádostmi k vyjádření
ve stavebních řízeních, v nichž je město
účastníkem 

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem a
Pavlem Marešem – aktualizace pasportu míst-
ních komunikací 

Rada města Mladá Vožice na 51. zasedání 
(22. května), 52. zasedání (29. května), 
53. zasedání (5. června), 54. zasedání 

(18. června), 55. zasedání (23. června) a 
56. zasedání (26. června) mimo jiné projednala:

SRPEN

V letošním roce je to 145 let od založení  Sboru  dobrovolných hasičů v Mladé  Vožici.
Oslavy se budou konat v sobotu 18. července 2020 v Zámecké zahradě v Mladé Vožici
od 13.00 hodin. Představí  se zde též děti  mladí hasiči.  Zveme veřejnost  na  příjemné
odpoledne. Karel Adam, starosta sboru

Dobrovolní hasiči Mladá Vožice



1.ČERVENCE STRANA 3VOŽIČAN



STRANA 4 1. ČERVENCEVOŽIČAN

Ve školním roce 2019/20 prožila vožická
škola velmi složité období způsobené jejím
uzavřením v důsledku koronavirové pan-
demie. Jak se škola s dosud nepoznanými
problémy vypořádala? Na webu školy jsme
mohli najít nejen dostatek oficiálních infor-
mací, ale i informace o jejich aplikaci na
podmínky školy. Vzdělávací software
"Výuka" pomohl všem zájemcům udělat si
představu, jak asi probíhá dálková výuka
žáků školy. V květnovém Vožičanu jsem si
rád přečetl trochu citový, o to víc
příjemnější příspěvek paní ředitelky o
škole po návratu části žáků. Zapomněla
však zmínit zdražení obědů pro žáky od
1.4.2020. Obědy byly zdraženy v době vr-
cholící koronavirové krize, v době školy
bez žáků a v době, kdy i vožická radnice se
snažila pomoci svým občanům různými úl-
evami. Vedení školy se však v tomto ohle-
du zachovalo zcela opačně. Z mého pohle-
du však vožická škola v této těžké době
přes to ekonomicky jistě nezbytné, ale
časově velmi nevhodné zdražení obědů ob-
stála. Moc bych si přál, aby vyjádření jedné
vožické maminky na facebooku platilo pro
všechny učitele školy: "Nevím, jestli máte
školní děti, ale ten první týden to vypadalo
pro pracující rodiče opravdu trochu děsivě.
Musím ale říct, že 'naše' paní učitelky se
toho nakonec zhostily úžasně, učí děti i na
dálku, za což jsem moc vděčná, a opravdu
je mohu jen pochválit a poděkovat jim.
Jsou to lidé na svém místě."
Stanislav Balík st.

Škola a petice rodičů
Vožická škola ve školním roce 2019/20

řešila i petici rodičů za návrat paní učitelky
Lenky Farové do mateřské školy. Petice
dnes už asi oficiálně uzavřená je ve
skutečnosti stále velmi živá, a proto se nad
jejím řešením trochu zamyslím. Suverénní
ředitel školy by tuto petici vyřešil sám.
Sešel by se s paní učitelkou i s rodiči,
vyslechl jejich důvody (chtěl by hlavně
vědět, proč dlouholetá, zkušená a dobrá
učitelka dala výpověď) a rozhodl tak, či
onak. Pokud by rodiče stále nebyli spoko-
jeni, požádal by společně s rodiči školní in-
spekci o posouzení svého rozhodnutí.
Zároveň by se s paní učitelkou dohodl o
pozastavení její výpovědi do vyjádření
školní inspekce. Ředitelka vožické školy se
však v tomto případě zachovala zcela jinak.
Prakticky žádnou aktivitu k paní učitelce
nevyvinula, vyhovovala jí ve shodě s
panem starostou její výpověď (zas bude o
jednoho člověka s nesprávnými názory ve
škole méně). Zapojení dalších orgánů do
šetření události bylo zbytečné, pokud
pomineme snahu o vzbuzení pocitu legit-
imnosti vyřešení petice rodičů. Než se však
jiné orgány mohly odpovědně vyjádřit, 
uplynula výpovědní doba a paní Farová už
učitelkou vožické školy nebyla. Vskutku
šalamounské řešení!Přesto, co tedy zjistily
jiné orgány? Česká školní inspekce petici
rodičů neřešila, podle jejích závěrů
mateřská škola pracuje v souladu se zákon-
nými předpisy. Inspekce však odhalila 2
slabé stránky v činnosti školy a přidala 3
doporučení pro zlepšení práce školy. Rada

města zprávu inspekce 7.5.2020 vzala jen
na vědomí (jinými slovy slabé stránky
školy nevadí). Inspekční zpráva je volně k
dispozici na internetu.Inspektorát práce
(jeho zpráva nezveřejněna) dle usnesení
Rady města č.141 ze 7.5.2020 zjistil toto:
"Provedenou kontrolou nebylo prokázáno,
že k šikaně na pracovišti mateřské školy
docházelo." Toto usnesení mě osobně
mrazí, neboť jinými slovy vlastně říká, že k
šikaně v mateřské škole mohlo docházet,
ale nejde ji prokázat.

Dle slibu se peticí mělo zabývat i zastupi-
telstvo na svém nejbližším zasedání. To
bylo 26.2.2020. V zápisu ze zasedání
zveřejněném na webu města nenajdeme ani
zmínku. V programu zasedání je bod ad5
Různé, kde se o petici mohlo mluvit. Tento
bod však v zápisu z jednání zastupitelstva
chybí. Zápis je přitom ověřen 2 zastupiteli
a podepsán starostou i místostarostou. Dle
usnesení Rady města byli však zastupitelé
přítomni jednání Rady v kanceláři starosty
21.2. a 7.5.2020, zápis z jednání nebyl
zveřejněn. Obdivuhodné je, jak se všichni
zastupitelé i s ředitelkou školy vešli do
kanceláře starosty a jak 7.5. jednali i v
rouškách a dodržovali povinné 2 metry
rozestupů.Známá je ještě jedna skutečnost.
Dne 13.1.2020 byla radnici doručena zcela
legitimní petice učitelů podporující
ředitelku školy. Neuspořádané a slohově
zoufalé vyjádření členek petičního výboru
na facebooku 20.1.2020 petici v mých
očích zcela znehodnotilo. Na věty typu
"...museli jsme se snížit k reakci stejným
způsobem..." by neměl učitel ve vztahu k
rodičům ani pomyslet. Zvláštní jsou i věty
snažící se ospravedlnit postoj učitelů ke své
kolegyni, také učitelce: "Paní učitelka
Farová nedostala výpověď, ale podala ji
sama. Proč tedy vůbec vznikla petice za její
ponechání v pracovním poměru?" Možná
si někteří petenti vzpomenou na rok 2015,
kdy učitelka - tělocvikářka po ročním
nařízeném působení ve školní družině a
několika vytýkacích dopisech (např. prý
uvedla vedení školy v omyl špatně
vyplněným dotazníkem) dostala z
organizačních důvodů výpověď, sama ji
"dobrovolně" podepsala a ze školy odešla.
Organizační důvody nestandardního
chování vedení školy k ní byly prosté -
měla totiž v aprobaci tělocvik stejně jako
zástupkyně ředitelky a navíc vroubek u
pana starosty. Případná inspekce by tenkrát
nic nezjistila, vše formálně správně. Tehdy
učitelé mlčeli, moc dobře věděli
proč.Události kolem petice odhalily další 2
problémy, o kterých se v současné Vožici
mluví jen v zákulisí. Snad nebudu "uka-
menován", když svůj dlouholetý názor
zveřejním.1 .problém se skrývá v starostovi
města. Starosta, ač není ze zákona za školu
přímo odpovědný, už od svého zvolení žije
v představě, že je přímým nadřízeným
ředitele/ředitelky školy, a proto může zasa-
hovat do všech záležitostí školy včetně per-
sonálních. Zapomíná, že ředitel školy je su-
verénním ředitelem školy jako právního
subjektu. Jediným přímým nadřízeným
ředitele školy jsou zákony - pokud však

kontrolní orgány (školní inspekce, školská
rada apod.) zjistí jejich porušování, pak
teprve nastupuje zřizovatel a rozhodne, co
bude s ředitelem dál. Zřizovatel, tedy
starosta, Rada města a zastupitelstvo 
mají pravomoci ke škole vymezené 
zákony a zřizovací listinou. Jsou jistě
nejdůležitějšími partnery školy, jejichž 
názory je třeba vnímat velmi vážně, ne
však slepě. Po změnách ve vedení školy v
roce 2012 představa starosty o svém
nadřízeném vztahu k ředitelce školy
"zvítězila". Bohužel, je to i jeden z důvodů,
proč už někteří učitelé ve Vožici
neučí.Hodně na hraně je skutečnost, že
starosta a zástupkyně ředitelky jsou
manželé. Tento střet zájmů se výrazně 
projevil při řešení petice rodičů. Starosta
řeší problém možného pochybení vedení
školy, tedy možného pochybení i své
manželky. Je jasné, že objektivní být prostě
nemůže. Podle jiných starosta řešení petice
jen moderoval. Pokud ano, starosta střet
zájmů vlastně přiznává. Potřeby školy by
měla řešit i školská rada, objektivně však
nemůže, jejím předsedou je opět starosta
města.

2. problém se skrývá ve sloučení základní
a mateřské školy. Sloučení škol proběhlo
uspěchaně, nebylo projednáno s vedením
obou škol. Počátkem února 2012 se o
sloučení začalo náhle mluvit a už
27.2.2012 zastupitelstvo usnesením 
č. 25/2012 schválilo záměr sloučit obě
školy. Tento záměr byl později vykládán
jako rozhodnutí (z hlediska češtiny lze 
slovo záměr vyložit jako úmysl něco teprve
udělat, ale i jako rozhodnutí něco udělat -
užití slova záměr v zásadních otázkách s
možností dvojího výkladu významu tohoto
slova je chyba).Sloučení obou škol
finančně radnici nepomohlo, ale mělo a
stále má i tyto následky:a) ulehčuje práci
radnici;b) neúměrně zatěžuje ředitelku
školy ze zákona přímo odpovědnou za 
základní, nyní i za mateřskou školu;
ředitelka školy ale z objektivních důvodů
nemůže úspěšně řídit a ovlivňovat podle
svých představ činnost mateřské školy -
vzdálenost obou škol jí výrazně ztěžuje
možnost být každý den aspoň hodinu v
mateřské škole, sledovat, kontrolovat a
usměrňovat vše, co se v ní děje;c) umožnilo
přesunout "nepohodlnou" do doby před
sloučením ředitelku mateřské školy na 
místo vedoucí učitelky (leden 2013), pak
už jen učitelky (leden 2014), pak už mimo
mateřskou školu (únor 2020). Slabiny
sloučení obou škol odhalila i koronavirová
pandemie. Sloučení základní a mateřské
školy je systémová chyba vožické
radnice.Je třeba ještě dodat, že 5. 3. 2020
jsem paní ředitelce školy poslal mail, kde
jsem mimo jiné napsal i toto: "S některými
věcmi kolem školy nesouhlasím, a jsou-li
podle mě zásadní, dokážu veřejně projevit
svůj názor. Na druhé straně oceňuji 
všechno pozitivní, co se ve škole děje, a
rozhodně toho není málo. Proto si dovolím
i jedno přání - měli byste se spolu s panem
starostou oficiálně vyjádřit k dění kolem
paní učitelky Farové, nejlépe v dubnovém

Škola a koronavirus
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Vožičanu. Prospěje to všem." Neznám 
žádné takové veřejné vyjádření. Co napsat
na závěr? Věřím a děkuji! Věřím, že paní
učitelka Farová se dříve, či později do

vožické mateřské školy zase vrátí! Děkuji
panu odpovědnému redaktoru Vožičanu, že
všechny mé příspěvky (až na jednu malou
výjimku - změna však s mým souhlasem) v

plném znění ve Vožičanu zveřejnil. Komu
čest, tomu čest! 

Stanislav Balík st.

Škola a koronavirus - dokončení

Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi se netradičně a velice stručně

vyjádřit k písemným aktivitám pana
Stanislava Balíka.

Možná by se úvodem dalo parafrázovat
– není na světě ředitel ten, aby se zachoval
lidem všem. Mám potřebu udělat rozbor
tvrzení v jeho článcích o škole.
Měsíčníku Vožičan si ovšem natolik
vážím, že z něho opravdu nechci dělat
bulvár. Ten už máme v jiných médiích.
Proto pouze stručně zareaguji na některé
statě z jeho článků.

Nejvděčnějším tématem je výpověď
z pracovního poměru, kterou na přelomu
kalendářního roku bez jakéhokoliv
předchozího upozornění a ze své svobodné
vůle podala paní učitelka Lenka Farová.
Výpověď předala zprostředkovaně, žád-
nou ze tří výzev vedení školy k setkání
nevyužila. Jako „suverénní ředitelka
školy“ (citace pana Stanislava Balíka)
jsem tuto výpověď přijala a řešila
v souladu s platnou legislativou.

Obě petice, které okolo této záležitosti
vznikly, byly adresovány Městu Mladá
Vožice, a tudíž se k nim nemůže vyjadřovat
ředitel školy. Velice smutně se mi ovšem
četla věta pana Stanislava Balíka v jednom
z článků o „neuspořádaném a slohově zo-
ufalém vyjádření členek petičního výboru“,
kde se snaží čtenáře přesvědčit o tom, že
odpověď je namířena proti petici rodičů, ač

je každému jasné, že ono „snížení k reakci
stejným způsobem“ bylo myšleno jako
odpověď na text na  facebooku. Médiu,
před jehož zneužitím k pomluvám a možné
šikaně ve škole žáky velice intenzivně a
soustavně varujeme. Šikovně překroucené
slovo je veliká zbraň. Pozastavuji se také
nad konstatováním, že tři výzvy na setkání
z mé strany jsou „prakticky žádnou aktivi-
tou k paní učitelce“.

Stav okolo výpovědi paní učitelky
Farové se zřizovatel rozhodl řešit
pozváním české školní inspekce a inspek-
torátu práce, jakožto povolaných a
nezávislých orgánů, což jsme ve škole
s pokorou přijali a s oběma orgány plně
spolupracovali. 

Pokud se podíváme na další téma -
zdražení obědů, k němu samozřejmě
docházelo i za mého předchůdce
(například 1. 4. 2011, 1. 4. 2012). Od
mého nástupu (1. 8. 2012) se obědy za
celých 8 let nezdražily. V letošním roce
jsme od 1. dubna zvýšili ceny obědů pro
školní děti o 3 Kč a pro cizí strávníky a
zaměstnance o 10 Kč. Tuto změnu jsme
připravovali od začátku roku, naši strávní-
ci o ní byli s předstihem informováni.
Navýšila se pouze složka nakoupených
potravin. Ostatní kalkulované složky ceny
obědů zůstaly zachovány. Ten, kdo dnes
chodí nakupovat potraviny, jistě pochopí.
Informace byla zveřejněna na webu školy

v březnu před zápisem do základní školy a
mateřské školy, aby rodiče mohli přesně
propočítat náklady na stravování svých
dětí. Pro sociálně slabé rodiny nabízíme
díky Operačnímu programu „Potravinová
pomoc dětem v hmotné nouzi“ finanční
prostředky na jejich uhrazení.

Vážení a milí čtenáři, jsem ráda, že mám
psaní těchto nepříjemných řádků za sebou.
Stručná reakce ale byla nutná, přesto se jí
chci do budoucna vyvarovat a Vás jí ušetřit.
Je mi velice líto, jak se bývalý pan ředitel a
kolega mnoha dosud zaměstnaných učitelů
o nich vyjadřuje. Budu jim vždy oporou,
protože si to právem zaslouží. Dnes jsem
spokojena, jak celé naše školské zařízení
uvnitř i zvenku září a jaký se nám povedlo
vybudovat kvalitní kolektiv. Snažíme se
využívat dotační programy, abychom příliš
nezatěžovali rozpočet města. Finanční
prostředky na provoz školy se od působení
mého předchůdce prakticky nenavýšily –
pouze jsme za 8 let zrealizovali programy
za 27,5 miliónu korun z dotací. Nyní byla
započata náročná rekonstrukce půdních
prostor nad budovou 2. stupně. Těšíme se
na tři nové moderní učebny, které začneme
na začátku školního roku 2021/2022 
využívat. 

Přeji Vám všem příjemné léto a
načerpání energie, kterou budeme v 
podzimních dnech potřebovat.

Hana Váchová

My, zastupitelé z kandidátní listiny
„Nezávislí 2018“, demokraticky zvolení
v komunálních volbách v roce 2018, jsme
se rozhodli krátce reagovat na texty pana
Balíka. Starosta se dlouho jakékoliv reakci
straní, stále zdůrazňuje svou úctu k pisateli.
Poslední texty si však již reakci zaslouží.

Konstatujeme, že veškeré vztahy mezi
zřizovatelem a školským zařízením jsou
vedeny naprosto profesionálně. Komu-
nikace probíhá pravidelně a intenzívně, a to
především nad záležitostmi týkajícími se
poměrně častých investičních akcí a nut-
ných prací na reprodukci majetku, do roku
2012 značně zanedbaného. O katastrofál-
ním finančním zdraví díky značně
vyčerpaným mzdových prostředkům, ani
nemluvě, a to ve prospěch jednotlivce!
Domníváme se, že na objektech ZŠ i MŠ
Mladá Vožice je investiční činnost zcela
evidentní a podmínky pro vzdělávání dětí
se neustále zlepšují. Tvrzení, že kdokoliv
z vedení města či rovnou starosta nařizuje
vedení školy cokoliv, co patří výlučně do
kompetence školy, je opravdu naprosto
lživé a skoro až urážlivé. Důležitost vzá-
jemného vztahu mezi školou a
zřizovatelem dokonce konstatuje i pisatel.

Všichni si uvědomujeme, stejně jako
starosta, že na zlepšování prostředí ve
škole velmi záleží. Právě proto se nás filo-
zofie textů dotýká a zásadně se proti ní
ohrazujeme. Člověk, který hoří, umí získat,
nadchnout i zapálit pro práci ostatní. Práce
pro naše město a tedy i školská zařízení nás
všechny moc těší, baví a naplňuje.

Vždy  by měl stát v čele každého týmu
člověk, který  dává lidi dohromady,
předkládá na stůl nápady, komunikuje je,
prosazuje. Ano, toto je úloha opravdového
lídra týmu, v tomto případě starosty,
stejně tak ředitelky školského zařízení.
Vzájemná komunikace vedení školy  a ve-
dení města, ale i vztah vedení školy
k orgánům města vnímáme jako přátelský,
partnerský, ale striktně oddělující pozice
školy a samosprávy. Obsazení postů 
nejbližších spolupracovníků přeci 
patří k základní kompetenci každého 
fundovaného manažera, který se ujímá
své funkce, tedy i ředitelky ZŠ a MŠ. 
Zastupitelé a komunální politici vůbec
mají vyšší míru snesitelnosti kritiky a je to
tak správné. Kritika by však neměla přejít
do osobní roviny. Poté se už totiž o kon-
struktivní kritiku nejedná. My se tedy do

osobních invektiv v žádném případě
pouštět nebudeme a nehodláme se nechat
vtáhnout do komunikace hodné některých
přispěvatelů na sociálních sítích. Pisateli
děkujeme za jeho zájem o školské zařízení
a dění v něm. Nicméně, chlapské bývá,
přijít a problémy řešit z očí do očí. Škoda. 

Co na závěr? Těšíme se na další realizaci
a přípravu rozvojových projektů města,
nápadů a námětů máme stále dost. V rám-
ci další řádné správy města se budeme
přípravou a realizací dalších konkrétních
akcí velmi podrobně a intenzívně zabývat
tak, abychom město po ukončení voleb-
ního období předali v dobré kondici.
Rozhodně se nebudeme věnovat lžím,
pomluvám a posuzování slohové kvality
či významu slov přispěvovatelů Vožičanu.
Ano, víme od našich přátel a příznivců, že
prý jsme příliš korektní. Ano, tak tomu
bude i nadále. 

Zastupitelé města Mladá Vožice, zvolení
na kandidátní listině „Nezávislí 2018“

Václav Slabý, Ing. František Dobeš,
Lubomír Mrázek, Jaromír Dvořák, Pavel
Flosman, Jiří Fáček, MVDr. Ladislav
Pavlík, Miroslava Kuklová dipl. um.,
František Smrčina, Luboš Vávra

Pár slov ředitelky školského zařízení

Reakce zastupitelů z kandidátní listiny „Nezávislí 2018“
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70 let 
Petr Kadlec
Mladá Vožice

Josef Vnouček
Mladá Vožice
Karel Krejčí
Mladá Vožice
Josef Mikšík
Mladá Vožice

Miloslava Stránská
Mladá Vožice

Věra Macháčková
Janov

Miloslava Tesařová
Mladá Vožice
Marie Bílá

Blanice
Marie Janů

Blanice
Daniela Samcová

Mladá Vožice
Ludmila Koblihová

Mladá Vožice

75 let
Josef Macháček

Janov
Jaroslava Pětivlasová

Mladá Vožice
Marie Beranová

Mladá Vožice
Iva Papežová
Mladá Vožice

Vlasta Lojdová
Radvanov

Jana Maredová
Mladá Vožice

Vlasta Nováková
Mladá Vožice

Marie Kostrounová
Mladá Vožice

Jubilanti
únor - květen 2020



Dobrý den,
za spolek Svobodné Mladovožicko, z. s.

chceme tímto zažádat i informace k
městskému bazénu. Máme zájem o 
zaslání podkladů ohledně výstavby, finan-
cování a provozu městského bazénu. 

Budeme rádi, pokud nám podklady 
zašlete mailem propřípadě poštou 
na adresu Ronovská 152, Mladá Vožice
391 43

Předem děkujeme za zaslání žádaných
podkladů 

S pozdravem Bc. Simona Vandrovcová
Svobodné Mladovožicko, z. s. 

80 let
Jiří Ciheln

Mladá Vožice
Lubomír Novák

Mladá Vožice
Jaroslav Vrána

Janov
Zdeněk Mikulanda

Mladá Vožice
Jaroslav Vácha
Krchova Lomná

Stanislav Pošusta
Chocov 

Emilie Smetanová
Stará Vožice

Marie Vesecká
Mladá Vožice

Anežka Jůzová
Stará Vožice

Marie Marešová
Noskov

85 let 
Marie Matoušková

Mladá Vožice

86 let
Krňanský Karel

Mladá Vožice
Marta Čermáková

Mladá Vožice

87 let
Ladislav Mrázek

Mladá Vožice
Marie Houdková

Noskov

88 let
Jaroslava Mašková

Noskov

90 let
Marie Kolaříková

Mladá Vožice

91 let
Věra Jechová

Radvanov

92 let
Čestmír Gracias

Mladá Vožice
Marie Jůzová
Mladá Vožice

93 let
Karel Čáp

Mladá Vožice

96 let 
Růžena Jelínková

Mladá Vožice

Jubilanti
únor - květen 2020
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Celkové náklady akce, která byla řešena
v rámci projektu Rozšíření sportovně-
rekreační vybavenosti pro cestovní ruch
na Mladovožicku, podpořena z Regionál-
ního operačního programu:

Celkové náklady - 15.438.000 Kč
(nezahrnuje pouze stavební náklady, ale i
další nutné výdaje spojené s akcí)

Výše dotace z ROP - 10.666.355 Kč
Náklady na provoz 2019:
Celkové náklady - 605.625 Kč

(mzdové náklady, materiál, voda,
chemikálie atd.)

Příjmy - 68.430 Kč
Stavebně byla akce zrealizována na

základě platné smlouvy o dílo, zhoto-
vitelská firma byla řádně vybrána v 
transparentním výběrovém řízení.

Rokem 2019 skončila doba udržitelnosti
projektu. Proběhla závěrečná kontrola pro-
jektu od poskytovatele dotace, bez závad.

Mgr. Jaroslav Větrovský, 
starosta města, 

Václav Slabý, 
místostarosta města

Napsali nám…

Odpověď:
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Milí příznivci divadla a

hlavně Voživotu!
Vítám vás u prázdni-

nového Drbníku, kde se
doufám dozvíte spousty
zajímavých informací o
tom, co bylo, je a bude v
našem úžasném Voživotu.
Budu to psát pomalu, pro-
tože vím, že někteří

neumí tak rychle číst.
A nedá se začít ničím jiným, než festi-

valem Vokule 8. Po poslední přípravné
schůzce a brigádě v klubovně, která slouží
též jako zkušebna, se doladily poslední
detaily a jsem přesvědčen, že hlavně ke
spokojenosti vás, našich milých diváků. 

- vstup na Zámeckou zahradu je zadar-
mo, platí se až u vstupu do stanu

- ale rádi vás samozřejmě uvidíme i jen
tak, na pivku nebo jiném truňku, který
samosebou bude jako loni v provizorní
hospůdce U Radka a jeho dam

- v sobotu, po posledním představení
bude klasické posezení u ohýnku, při
kytaře a dalších zajímavých nástrojů a
zpěvných hrdel

- pokud budou přetrvávat nějaká
omezení, budete o nich informováni na
místě

- v pátek, v 17 hodin, před představením
Kapoty, bude slavnostní zahájení, za
přislíbené účasti starosty a senátora Jardy
Větrovského

- permanentka na oba dva dny bude za
300 korun

- jednotlivá představení za 80 korun,
kromě Miloše Knora a pohádek

- Miloš Knor bude stát 200 korunek
- obě pohádky………..ZDARMA!!!
A ještě jen doplním, že pokud byste se

rozhodli pro permanentku, bude k prodeji
přímo na Zahradě v pátek od 13 hodin a
v Infocentru. Zahájení předprodeje bude
od 1. Července. 

Tak, to byly poslední detailíky o di-
vadelním festivalu a teď se pohneme dál.

Často se mne lidé ptají, jak se k nám ten
a ta dostali, o vzniku už jsme toho napsali
dost, takže tímto Drbníkem počínaje, vám
odtajním způsob vstupu současných i
minulých herců do Voživotu.

Jaroslav Jaroš: To se i tématicky hodí,
protože na Vokule 1 přišel za mnou a
režisérkou sympatický muž, který
zasvěceně hovořil o představení, které
shlédl, bylo to Stvoření světa. Dozvěděli 
jsme se, že byl členem slavného 
vožického loutkového divadla, takže Káča
zapojila ženské zbraně, já alkoholovou
přesvědčovací metodu a po půl hodině
plodné diskuse se to podařilo a Jarda se
stal nosným pilířem mužské části
souboru, a hned zaexceloval v příští hře,
kterou byla Maryša.

Vlasta Chrenková: Vlastička byla naše
sousedka ve Staré Vožici, a když jsme jeli
na první zakládající a náborovou schůzku
ke Lvovi, kde vlastně Voživot vznikl, bylo

u nich na zahradě pěkně veselo, alébrž se
slavily jakési narozeniny. I byli jsme oba
přizváni ochutnat kus pečeně a aniž by nás
napadlo, někoho oslovit, bylo jejímu
manželovi divné, že odmítáme zapít
prasátko pivem. A když jsme řekli, že
jedeme zakládat soubor, Káča jen tak
mezi řečí navrhla, ať jede Vlasta s námi. A
k ohromnému úžasu jsme dostali kladnou
odpověď a od té doby Vlastičku všichni
neskutečně milujeme, páč je skvělá
herečka.

Pavla Marie Šedivá:Pája se o nás
dozvěděla od své kamarádky Řezanky, a
protože se zrovna přestěhovala na Fran-
tiškov, do míst svého zrodu a mládí,
hledala jakékoliv kulturní vyžití. Byla
tedy pozvána, aby se podívala na nějaké
představení, tuším, že to byl Ham-let a
poté že se uvidí. Nu, a po hře jsme se sešli
u baru, jak jinak, pokecali jsme a

vylučovací metodou jsme oboustranně
zjistili, že se bez ní prostě neobejdeme.
Bylo totiž vyloučeno, aby to bylo jinak. A
jako bonus tato úžasná diva přinesla do di-
vadla geniální hru na kytaru, bezchybný
zpěv a extravagantní účesové úlety. No a
teď je z ní naprosto dokonalá šéfka
souboru.

Toto byli první tři herci, v září od-
kopeme další část.

Nesmírně se na vás všechny těšíme na
Zámecké zahradě, a pokud byste se chtěli
také stát členy naší trošku ujeté party,
náruč i dveře jsou otevřené, na věk ani
pohlaví nebereme zřetel, bereme všechno!

Vožifrk:
Operační sál, pacient je připravený na

urologický zákrok. Chirurg, s umytýma
rukama říká mladé sestřičce: Tak sestro,
upravte polohu penisu…….hmmm, dobře,
a teď pacientovi.

Voživoti přejí krásné slunečné 
prázdniny! 

Drbník


