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číslo 9/roč. 17 1. září 2020

• volby do Zastupitelstva Jihočeského
kraje se budou konat 2. a 3. října 2020.
Hlasování se uskuteční již tradičně pro
všechny 3 volební komise v zasedací
místnosti MěÚ Mladá Vožice. V pátek 
2. 10. bude možno hlasovat od 14.00 
do 22.00 hodin, v sobotu 3. 10. od 8.00
do 14.00 hodin

• stavební práce probíhají na realizaci
infrastruktury v ulici Sluneční II. Pok-
ládán je nyní vodovodní a kanalizační řad
včetně přípojek k jednotlivým stavebním
pozemkům 

• nezbytné bourací práce, výměna
střešní krytiny, realizace nových schodišť
– to jsou aktuální činnosti, které stavební
firma realizuje v objektu ZŠ. Výsledkem

akce budou 3 nové odborné učebny, plně
vybavené 

• v prostorech tenisových kurtů 
vyrostlo v podstatě během prázdnin 
nové víceúčelové sportoviště, které bude
možno využívat i pro další míčové
sporty. Součástí multifunkčního
sportoviště je také zázemí včetně šaten a
sociálního zařízení. Slavnostní otevření
sportoviště se uskuteční v pátek 18. září
2020, 17.00 hodin, pozvánka na jiném
místě listu. Tato akce by nikdy nemohla
být zrealizována bez těsné spolupráce
s TJ Sokol Mladá Vožice, kdy jejím
představitelům, zejména předsedovi 
Bc. Miroslavu Marouškovi patří
obrovské poděkování za příkladnou práci

Město Mladá Vožice informuje:

Pozvánka na slavnostní otevření
víceúčelového hřiště 

Zveme všechny na slavnostní otevření víceúčelového hřiště ve sportovním areálu
v Souhradí. Akce se uskuteční v pátek 18. 9. 2020 od 17.00, sraz účastníků v 16.45
hodin. Občerstvení zajištěno, připraven krátký sportovní program. Akce byla vybudová-
na s podporou dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

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.czHřiště je již téměř dokončeno.



V sobotu 18. července 2020 se konala
oslava 145. výročí založení Sboru dobro-
volných hasičů v Mladé Vožici. Oslava  se
konala  v Zámecké zahradě. Roku 1875
měšťané a páni sousedé založili v Mladé
Vožici svůj hasičský spolek. Je to hezký
pocit číst v kronice , že Mladá Vožice byla
vždy v prvních řadách pokroku. Je také
třeba vzpomenout těch, kteří odešli
z našich řad. I těmto je třeba poděkovat a
vzdát úctu. Jsme Spolek statečný a svorný
obce čest. Uplynulých 145 let svědčí o
tom, že se tímto heslem řídíme a každý dle
svých sil a možností odvádí ve spolku kus
práce a obětavosti. Všem za tuto práci
děkujeme.  

Oslavy se zúčastnilo 23 sborů - Chýnov,
Jistebnice, Bechyně, Zárybničná Lhota,
Vyšší Brod, Tábor, Chotoviny, Červené
Záhoří, Kamberk, Běleč, Vilice, Mni-
chovice, Blanice, Stará Vožice, Řemíčov,
Hlasivo, Oldřichov, Noskov, Kly, 
Trhový Štěpánov, Sudoměřice u 
Tábora, Janov a domácí Mladá Vožice.
Byla soutěž pro kolektivy mladých
hasičů. Soutěže zúčastnilo 9 družstev, 
kde prvenství si odneslo družstvo
z Červeného Záhoří. Dále se konala
soutěž historických koňských stříkaček.

S těmito stříkačkami se zúčastnily sbory
Jistebnice, Zárybničná Lhota, Mni-
chovice, Mladá Vožice, Kamberk, Chýnov
a s trakařovkou  Bechyně.  

Svojí návštěvou nás poctili hosté -  Alois
Pazdera starosta OSH Tábor a člen VV
SH ČMS , který předal sboru Čestné
Uznání SH ČMS, Jiří Žižka  starosta KSH
České Budějovice, ten připjal na 

historický prapor sboru Stuhu KSH, 
Martin Škulina vedoucí IZS HZS JčK ÚO
Tábor, Jaroslav Větrovský starosta Města
Mladá Vožice a senátor PČR, Pavel Hroch
náměstek hejtmanky JčK, Pavel Krejčí
náměstek starosty OSH Tábor.

Děkujeme všem účastníkům oslav!
Karel Adam 

starosta SDH Mladá Vožice

STRANA 2 1. ZÁŘÍVOŽIČAN

Program kina
ZÁŘÍ

5.9.   16.30,19.30
V SÍTI  
Český dokumentární film B. Chupové a
V. Klusáka
6.9.   16.30,19.30
PAT A MAT: 
         KUTILSKÉ TRAMPOTY
Český animovaný rodinný film
12.9. 16.30,19.30
MŮJ PŘÍBĚH 
Český romantický film
13.9. 16.30,19.30
NEVIDITELNÝ
Horor sci-ci thriller USA v českém znění
19.9. 16.30,19.30
CASTING NA LÁSKU
Česká romantická komedie
20.9  16.30,19.30
KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM 
Francouzské drama s titulky
26.9. 16.30,19.30
ŠARLATÁN     
Životopisné drama Česka, Polska,
Slovenska a Irska
27.9. 16.30,19.30
DOLITTLE     
Rodinná dobrodružná komedie USA v
českém znění 

  

45. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Mladá Vožice

• schválila aktualizaci pasportu místních komunikací správního území města Mladá Vožice
• schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění pečovatelské služby mezi městem Mladá Vožice

a Obcí Zhoř u Mladé Vožice, prodloužení smlouvy do 31. 7. 2021
• schválila pořízení mulčovače pro potřeby technické skupiny města Mladá Vožice dle nabídky

firmy Merxbauer Chotoviny – 190.000 Kč
• schválila cenovou nabídku Památek Tábor, Oprava fasády ZŠ Mladá Vožice, 908.330,08 Kč

včetně DPH a doporučila Zastupitelstvu města Mladá Vožice schválit zařazení akce k realizaci
• schválila smlouvu o dílo mezi městem Mladá Vožice a Ing. Věrou Slunečkovou, 

projektová dokumentace obnovy vodohospodářské infrastruktury na průtahu města, 350. 000 Kč

Rada města Mladá Vožice na 57. zasedání (10.
července), 58. zasedání (24. července), 59.

zasedání (17. srpna) mimo jiné projednala:



z 10. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 29. 6. 2020
v zasedací síni Městského úřadu v Mladé
Vožici

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

Usnesením č. 30/2020 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 9. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (52. – 56. zasedání)

Usnesením č. 31/2020 schvaluje:
Zápis z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne
29. 6. 2020

Usnesením č. 32/2020 schvaluje: 
Závěrečný účet města Mladá Vožice za

rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad. Přijaté
nápravné opatření k nedostatku méně 
závažného charakteru, zjištěnému při
konečném přezkoumání hospodaření:
Přijaté transfery účtovat dle postupů
účtování, určených poskytovatelem 

Usnesením č. 33/2020 schvaluje:
účetní závěrku města Mladá Vožice ses-

tavenou k 31. 12. 2019
Usnesením č. 34/2020 schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/64 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 1.028 m2
Vojtěchu Brázdovi – 1.308 Kč/1m2

Usnesením č. 35/2020schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/65 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 854 m2 Radku
Šponiarovi – 1.405 Kč/1 m2

Usnesením č. 36/2020 schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/66 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 854 m2 Janě
Kořínkové – 1.368 Kč/ 1 m2

Usnesením č. 37/2020 schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/67 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 851 m2 Pavlu
Kořínkovi – 1.481 Kč/1 m2

Usnesením č. 38/2020 schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/68 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 846 m2 Markétě
Kazdové – 1.372 Kč/1 m2

Usnesením č. 39/2020 schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/69 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 842 m2 Martinu
Krchovi ml. – 1.294 Kč/1 m2

Usnesením č. 40/2020 schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/72 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 1.290 m2 Jiřině
Svatkové – 1.318 Kč/1 m2

Usnesením č. 41/2020 schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/73 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 1.289 m2 
Františku Svatkovi – 1.318 Kč/1m2

Usnesením č. 42/2020 schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/74 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 1.290 m2
Karolíně Semrádové – 1.150 Kč/1m2

Usnesením č. 43/2020 schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/75 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 1.290 m2 Martinu
Krchovi ml. – 1.165 Kč/1 m2

Usnesením č. 44/2020 schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/76 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 1.291 m2 Lukáši
Sůvovi – 1.115 Kč/1 m2

Usnesením č. 45/2020 schvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 1000/77 v k. ú.

Mladá Vožice o výměře 1.383 Petru 
Psotovi – 1.201 Kč/1 m2

Usnesením č. 46/2020 schvaluje:
Výsledky nabídkového řízení na

pozemky:
a) 1000/70 v k. ú. Mladá Vožice Kamila

Forejtová, Oldřich Klíma – 1.262 Kč/1m2
b) 1000/71 v k. ú. Mladá Vožice Tereza

Rosolová – 1.008 Kč/1 m2
Vlastní prodej bude schválen po vložení

příslušného geometrického plánu č. 1299-
109/2020 ze dne 10. 6. 2020

Usnesením č. 47/2020 ukládá:
Starostovi města podepsat příslušné kup-

ní smlouvy po doložení případných
odstoupení z řízení na jednotlivé pozemky
písemnou formou – viz. usnesení č. 33 –
44/2020

Usnesením č. 48/2020 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 1091/20 ostatní plocha-zeleň 
o výměře 72 m2 a pozemkovou parcelu 
č. 1091/21 ostatní plocha-zeleň o výměře
16 m2 v k. ú. Stará Vožice

Usnesením č. 49/2020 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 825 ostatní plocha-zeleň o
výměře 539 m2 v k. ú. Stará Vožice

Usnesením č. 50/2020 schvalu-
je:

zveřejnění záměru prodat část
pozemkové parcely č. 742/1 ostat-
ní plocha-jiná plocha o výměře 9
m2 v k. ú. Noskov 

Usnesením č. 51/2020 schvalu-
je: 

zveřejnění záměru směnit
pozemkovou parcelu č. 1000/70
díl „a“ orná půda o výměře 111
m2, pozemkovou parcelu
1000/71orná půda díl „k“ o
výměře 142 m2, pozemkovou
parcelu č. 1000/81 orná půda o
výměře 127 m2 a pozemkovou
parcelu č. 1000/82 orná půda o
výměře 205 m2 všechny v k. ú.
Mladá Vožice, jak je vyznačeno
v geometrickém plánu 
č. 1299-109/2020 ze dne 10. 6.
2020

Usnesením č. 52/2020
a) bere na vědomí:
rezignaci místostarosty města

Mladá Vožice Václava Slabého na
funkci uvolněného místostarosty
k 31. 8. 2020

b) schvaluje:

počet místostarostů pro období 29. 6.
2020 – 31. 8. 2020 – 2 místostarostové

c) volí:
místostarostou města Mladá Vožice

Jaromíra Dvořáka, nar. 8. 7. 1962, jenž
funkci místostarosty bude vykonávat
v období 29. 6. 2020 – 31. 7. 2020 jako
neuvolněný, od 1. 8. 2020 jako uvolněný
místostarosta 

d) volí:
neuvolněným členem Rady města Mladá

Vožice s účinností od 1. 9. 2020 Václava
Slabého, nar. 21. 9. 1956

e) schvaluje:
Pořadí místostarostů v období 29. 6.

2020 – 31. 8. 2020:
1. Místostarosta – Václav Slabý
2. Místostarosta – Jaromír Dvořák 
Usnesením č. 53/2020 schvaluje: 
poskytnutí daru ve výši 80.000 Kč

manželům Michaele a Jiřímu Adamovým,
Chocov 3, pořízení ortéz pro syna Davida
Adama 

Usnesením č. 54/2020 bere na vědomí:
Schválený Závěrečný účet DSO

Mikroregionu Venkov za rok 2019 spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019

Usnesením č. 55/2020 schvaluje:
Plán činnosti Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu 

V Mladé Vožici dne 29. června 2020
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Václav Slabý

Usnesení Zastupitelstva města Mladá Vožice
1.ZÁŘÍ STRANA 3VOŽIČAN



Ve Vožičanu z 1.7.2020 byly zveřejněny
2 mé příspěvky "Škola a koronavirus" a
"Škola a petice rodičů". Odeslal jsem je
dne 22.6.2020. Před jejich zveřejněním
ve Vožičanu byly bez mého souhlasu
poskytnuty ředitelce školy a zastupitelům
za Nezávislé 2018. Chápu snahu o
rychlou reakci, ale není to vždy nejlepší
řešení. Když jsem tyto rychlé reakce četl,
rozum mi radil, přejdi je, budeš mít klid,
srdce zase, že mlčet nejde, čest je víc než
klid. Poslechl jsem srdce.Předně se chci
veřejně omluvit členkám petičního
výboru učitelů, udělal jsem chybu,
vyjádřil se velmi nešetrně, omlouvám
se.K příspěvku "Pár slov ředitelky škol-
ského zařízení". Paní ředitelka se konečně
veřejně vyjádřila k petici rodičů. Děkuji jí
za to. Paní Váchová ale také píše, "že pet-
ice rodičů byla adresována městu a město
se rozhodlo ji řešit.., což jsme s pokorou
přijali". Paní ředitelka těmito větami sice
určitě nechtíc, ale o to upřímněji charak-
terizovala vztah současného vedení školy
k radnici, lépe bych to nenapsal. Měla si
však uvědomit, že petice rodičů se zabývá
personálním problémem školy, k jehož
řešení nemá město žádné kompetence,
tady je plně kompetentní jen ředitelka
školy, té měla být petice předána k
vyřešení, nebo ji město mělo vrátit s tím,
že nemá pravomoci ji řešit. Paní ředitelka
také píše: "Finanční prostředky na provoz
školy se od působení mého předchůdce
prakticky nenavýšily..." Jaká je
skutečnost? Na rok 2012 stanovilo zas-
tupitelstvo usnesením 92b/2011 finanční
prostředky na provoz ZŠ 2.540.000 Kč,
na provoz MŠ 1.357.930 Kč - celkem
tedy 3.897.930 Kč. Na rok 2020 stanovilo
zastupitelstvo usnesením 84a/2019
finanční prostředky na provoz ZŠ a MŠ
4.989.000 Kč, tedy o 1.091.070 Kč více.
Toto navýšení je v pořádku, ale tvrzení,
že se "prostředky prakticky nenavýšily",
v pořádku rozhodně není. Paní ředitelka
také napsala: "...za 8 let jsme zrealizovali
programy za 27,5 milionu korun z
dotací." Je to úctyhodná suma a je moc
dobře, že se město tak o školu stará,
opravdu blahopřeji! Dál píše: "Celé naše
školské zařízení uvnitř i zvenku září."
Mně se proměna školy také líbí, změna je
život, bylo by zvláštní, kdyby škola vy-
padala stejně jako v roce 2012. Já jsem
také hrdý na to, jak se škola změnila od
roku 2000, kdy jsem začal ředitelovat.
Paní Váchová také napsala: "Povedlo se
vybudovat kvalitní učitelský tým."
Věřím, že současný učitelský tým je 
kvalitní, paní ředitelka však budovat nic

nemusela. Kvalitní učitelský tým měla
škola i v roce 2012, kdy paní Váchová
školu přebírala, sama tomu přece věří už
ve Vožičanu z 1.6.2012 i z 1.9.2012.
Kvalitu tehdejšího učitelského sboru však
nejlépe dokazuje inspekční zpráva z roku
2010. Tenkrát inspektoři hospitovali v 16
vyučovacích hodinách a při závěrečném
pohovoru řediteli školy řekli, že všechny
hodiny byly víc jak průměrné, spíš
nadprůměrné, některé i s hvězdičkou.
Paní Váchová vožickou školu nazývá
"školským zařízením". Pro mě je škola
prostě škola, ne školské zařízení svým
názvem naznačující přímou podřízenost k
svému zřizovateli. Navíc takové pojmen-
ování školy je v rozporu se školským
zákonem, který v části 1., §7, v odstavci 5
konkrétně vyjmenovává druhy školských
zařízení, základní ani mateřská škola tam
rozhodně nejsou. Ředitelka školy by měla
školský zákon znát opravdu dobře a školu
pojmenovávat podle zákona.

Musím, bohužel, reagovat i na vyjádření
ředitelky školy, která by se spíš hodila do
jiného periodika. Ve svých vyjádřeních
užívá paní Váchová slova jako velice
smutně, velice líto, nepříjemné řádky,
odsuzuje bývalého ředitele, sebe nazývá
oporou učitelů, samá samochvála, prostě
současná ředitelka nej, nej; bývalý ředitel
pravý opak. Dobře, použiji způsob jejího
vyjadřování jen v následujících 2 větách.
Jakou oporou byla paní ředitelka v roce
2013 učiteli - fyzikáři, jakou oporou byla
v roce 2014 a 2015 dalším dvěma
učitelkám, které raději samy ze školy
odešly, jakou oporou byla v roce 2015
učitelce - tělocvikářce, jakou oporou byla
v roce 2020 učitelce mateřské školy? S
takovou historií prezentovat sama sebe
jako oporu učitelů je hodně odvážné."Per-
ly" v reakci paní Váchové jsem si nechal
na konec. Nejprve napsala: "... ač je
každému jasné, že ono 'snížení k reakci
stejným způsobem' bylo myšleno jako
odpověď na text na facebooku." Bohužel,
napsala lež. Na základě této lži mě 'chválí'
slovy: "Šikovně překroucené slovo je ve-
liká zbraň". Vše nakonec dovršuje tím, že
má nešetrná slova k členkám petičního
výboru týkající se jen 3 (slovy tří)
učitelek neváhala vztáhnout na všechny
učitele a napsat - cituji: "Je mi velice líto,
jak se bývalý pan ředitel a kolega mnoha
dosud zaměstnaných učitelů o nich
vyjadřuje." Opět lež. Zachovala se přesně
tak, před čím v úvodu svého příspěvku
varuje, že prý nechce z Vožičanu dělat
bulvár.Znám dobře historii vožické školy
z jejích kronik psaných od roku 1877.

Nikde jsem v nich nenašel a za 41 let
svého působení ve vožické škole jsem
nezažil, aby se ředitel školy veřejně
vyjadřoval o svém předchůdci tak, jako
současná ředitelka školy. Paní Váchová
tak získala primát, blahopřát by asi neby-
lo vhodné. 

K příspěvku "Reakce zastupitelů z kan-
didátní listiny Nezávislí 2018". Jako bý-
valý zastupitel si práce všech zastupitelů
vážím. Zastupitelem už nejsem, do
Vožičanu však ještě občas něco napíšu.
Vše, co jsem kdy do tohoto měsíčníku
napsal, mohu doložit doklady nebo vlast-
ní zkušeností, nic není pomluva a lež.
Nemám totiž potřebu lhát a pomlouvat,
jen se už nebojím otevřeně a veřejně po-
jmenovávat skutečnost tak, jak ji vidím.
Vím dobře, že se nic nezmění, ale i to, že
se někdo ozve, má svůj význam.Z
příspěvku zastupitelů se vyjádřím jen k
tomu, co si autor reakce zastupitelů
doslova vymyslel (já o něčem takovém
vůbec nepsal). Autor napsal: "...a nut-
ných prací na reprodukci majetku do
roku 2012 značně zanedbaného." Autor
těchto slov si zaslouží obdiv, s jakou
otevřeností a upřímností kritizuje
rozhodnutí zastupitelstev do roku 2012 a
jak kritizuje i sám sebe, vždyť tehdy byl
také zastupitelem (a ne jen řadovým).
Moc dobře přece ví, že jedině zastupitel-
stvo rozhoduje, kolik financí bude použi-
to na reprodukci majetku města, tedy i
školy. Já mohu jen připomenout, že jsem
tehdy jako ředitel školy každý rok
požadoval dostatečné finanční
prostředky na obnovu, ale i vylepšení
majetku školy. Po projednání v
patřičných orgánech města právě zastupi-
telstvo schvalovalo rozpočty pro školu v
mnohem nižších částkách, než jsem
požadoval. Tvrzení autora slov o "zaned-
baném majetku do roku 2012" je z
hlediska tehdejších možností školy
nepravdivé, z hlediska možností města
neumím posoudit. O majetek školy však
bylo řádně pečováno a byl průběžně 
modernizován z prostředků zřizovatele
(např. výškově nastavitelný žákovský
nábytek, generální oprava kanalizace
školy, nová místnost pro uklízečky atd.) i
z dotací získaných bez pomoci města jen
samotnou školou (např. multimediální
učebna). 

Na výše citovanou větu navazuje další
autorova věta: "O katastrofálním
finančním zdraví díky značně
vyčerpaným mzdovým prostředkům ani
nemluvě, ..." 

(dokončení na str. 5)
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(dokončení ze str. 4)
Situace v oblasti financí poskytovaných

ze státního rozpočtu byla na počátku roku
2012 velmi složitá, proti roku 2011 nám
byly finanční prostředky sníženy o 347.000
Kč. Šetřili jsme všude, kde to bylo možné.
Při svém odchodu ze školy jsem proto na
mimořádné odměny použil jen částku
82.500 Kč (byla to částka našetřená ve
Fondu odměn z minulých let), zatímco v
roce 2011 jsem na odměny mohl použít
321.285 Kč, v roce 2010 dokonce 381.241
Kč. Přes všechny tyto problémy se podařilo
(předávací protokol podepsaný odstupu-
jícím ředitelem a nově nastupující
ředitelkou dne 31.7.2012 to dokazuje), že
byly finanční prostředky poskytované
státem prostřednictvím Jihočeského kraje k
31.7.2012 vyčerpány na 49,08% (limit při
rovnoměrném měsíčním čerpání k 30.6. je
50%, k 31.7. dokonce 58,33%). Z toho vy-
plývá, že finanční, tedy i mzdové
prostředky školy byly k 31.7.2012 (tj. ke
dni, kdy jsem ze školy odešel) zdravé. V
předávacím protokolu jsem ještě nově nas-
tupující ředitelce doporučil, aby vzhledem
k předpokládanému poklesu počtu žáků od
1.9.2012 a tím ke snížení mzdových
prostředků racionálně uvažovala o snížení
počtu učitelů o 1 učitele prostřednictvím
sloučení dvou tříd 3.ročníku do jedné třídy.
Udělal jsem tedy vše potřebné, co bylo
mou povinností. Tvrzení autora věty "O
katastrofálním finančním zdraví díky
značně vyčerpaným mzdovým
prostředkům" je nepravdivé, pokud je
omezeno termínem k 31.7.2012. O dalším
vývoji v oblasti mzdových prostředků
nemám dostatek potřebných informací.
Jedno však vím jistě. Kdybych školu řídil
do konce roku 2012, k žádným finančním
problémům by nedošlo. Pokud bych se
snad opravdu dostal do "úzkých", vše bych
řešil s vedoucí oddělení státní správy ve
školství Tábor (v této oblasti kompetentní),
určitě bych tento problém neřešil v Radě
města, která v této oblasti nemá žádné
pravomoci (29.10.2012). Závěrem k této
větě - její autor si neuvědomil, že si
protiřečí: hodnotí mzdové prostředky školy
(nejsou v pravomoci zastupitelstva, jsou
výhradně v kompetenci ředitelky školy) a
zároveň o kousek dál píše, že "... striktně
oddělují pozice školy a samosprávy...".

Citovaná autorova věta však vrcholí
slovy: "... a to ve prospěch jednotlivce!".
Předpokládám, že jednotlivcem míní od-
cházejícího ředitele školy, tedy mě. Asi
jsem to dělal šikovně, že kontrolní orgány
nic nezjistily, jen autor tohoto vyjádření to
věděl. Pak je mi záhadou, proč 8 let mlčel.

Když už je to tedy venku, nezbývá mi nic
jiného, než svou starou dobrou felicii
nechat na chalupě a vytáhnout zbrusu
nového bavoráka, kterého jsem si za takto
získané peníze koupil, před veřejností
dlouho tajil a jezdit s ním na výlety. A taky
si už konečně mohu zaletět na víkend na
Havaj a užívat si tam. Omlouvám se, ale
toto autorovo tvrzení mi připadá tak 
absurdní, že jsem se ho pokusil trochu
odlehčit. Teď však vážně, autor těchto slov
moc dobře ví, že plat ředitele školy se
skládá z nárokové složky dle tarifních 
tabulek platných pro všechny učitele, z
příplatku za vedení školy, který stanovuje
Rada města, z osobního příplatku, který
stanovuje také Rada města, a z
mimořádných odměn, které stanovuje také
Rada města. V žádném případě jsem tedy
nemohl hromadit mzdové prostředky ve
svůj prospěch, pokud bych to nějak dělal,
bylo by to nezákonné.V souvislosti s au-
torovým nařčením je však třeba zveřejnit
dvě skutečnosti.1. Rada města mi jako
řediteli školy za kalendářní roky 2010,
2011 a 2012 odsouhlasila mimořádné
odměny v celkové výši 0 (slovy nula) Kč,
i když tehdy školní inspekce konaná ve
dnech 6. až 10.12.2010 celkově vyhodnoti-
la školu druhým nejlepším možným hod-
nocením (1 - nejlepší, 4 - nejhorší), slabá
místa školy nezjistila. Ředitel byl v těchto
letech jediným zaměstnancem školy s
celkovou nulovou mimořádnou odměnou.
Tuto realitu jsem bral jako fakt, který
nemohu změnit, který mě však neodradil
ve své snaze dávat škole to nejlepší, co
jsem uměl. Vožická škola mi byla vždy nad
všechny peníze.2. Za červenec 2012 jsem
měl mnohem vyšší plat než bylo obvyklé v
jiných měsících. Souviselo to s tím, co dělá
každý ředitel školy v době hlavních prázd-
nin, tedy v době své dovolené. Tráví
spoustu dní ve škole a pracuje, do výkazu
práce si však píše dovolená, jako by ve
škole vůbec nebyl a někde si dovolené
opravdu užíval. Dělal jsem to tak každý
rok, jen v roce 2012 ne. Po celý červenec
včetně 2 sobot jsem totiž pracoval ve škole
na velmi rozsáhlé agendě související s
předáním školy, a dovolenou si proto
nevybral. Dovolená mi pak byla ve mzdě
za červenec přesně dle zákona proplacena,
protože při skončení posledního pracov-
ního poměru už prostě ji nejde vyčerpat ani
ji nahradit v jiných termínech.Závěrem k
tvrzení "... a to ve prospěch jednotlivce!"
Autor těchto slov si vůbec neuvědomil, že
nemá právo se vyjadřovat k mzdovým
prostředkům "jednotlivce", přesto se
vyjádřil, a to ne jen nepravdivě, ale přímo

lživě. Autor si také neuvědomil, že svým
vyjádřením prozradil, že od někoho (lze si
lehce vyvodit od koho) získal údaje o platu
"jednotlivce", ten někdo však zjevně
porušil zákon. Navíc si autor tohoto
nařčení ani trochu neuvědomil, jaké
důsledky může za svá neuvážená slova
osobně pocítit.K dalším větám autora už
necítím potřebu něco napsat. Autor si toho
sice ještě hodně neuvědomil, ale je to jeho
vidění světa, které já sice v mnoha
směrech nesdílím, ale které přesto respek-
tuji.Jména zastupitelů za Nezávislé 2018
pod vyjádřeními autora vnímám zvlášť
citlivě. Přiměla mě znova a důkladně si
přečíst svůj příspěvek. Mimo jednu větu,
za kterou jsem se už omluvil, si za vším
stojím i dnes. Vážené zastupitele proto
prosím, respektujte i Vy mé vidění světa,
stejně jako já respektuji to Vaše a vždy
dobře zvažte, pod jakými tvrzeními může
veřejnost číst Vaše jména. Děkuji.

Co ještě napsat? Ve svých 2 příspěvcích
jsem se vyjádřil příliš otevřeně, příliš
pravdivě, a tak se asi dotkl bolavých míst.
"Ukamenován" jsem sice nebyl, patřičné
"odměny" se mi však dostalo - očerňování
(tak chápu celou reakci ředitelky školy) a
nařčení z čerpání mzdových prostředků ve
svůj prospěch (tak chápu autorova slova
"a to ve prospěch jednotlivce!"). Devět
zastupitelů a jedna zastupitelka 
Nezávislých 2018, jejichž jména i pod
těmito slovy veřejnost četla, si tak
připravili vskutku zajímavou úlohu. Měli
by veřejnosti prokázat, že tato slova 
(o kterých tvrdím, že jsou lživá) jsou 
pravdivá, přitom se mzdovými prostředky
jednotlivce nezabývat (nejsou v jejich
kompetenci), a tak potvrdit svá další dvě
veřejná tvrzení, že striktně oddělují pozice
školy a samosprávy a že korektní budou i
nadále a samozřejmě ještě neporušit
Zákon o ochraně osobních údajů. Znám je
všechny osobně, a i proto věřím, že
dokážou být korektní i ke mně alespoň
napodruhé.A už jen na závěr. Nyní 
opravdu nevím, zda ve svých, ředitelkou
školy posměšně nazvaných "písemných
aktivitách", budu ještě pokračovat. Musím
sám se sebou vyřešit pro mě zásadní
otázku. Mám ve svém věku vůbec
zapotřebí se nechat za své názory veřejně
urážet vymyšlenými rádoby "argumenty"?
Jak jinak mám totiž vnímat rychlou 
reakci dvou lidí, kteří svými některými
vyjádřeními překročili práh slušnosti, 
ač by svým společenským postavením
měli být tak trochu příkladem pro nás 
ostatní?

Stanislav Balík st. 

Škola a rychlé reakce - dokončení
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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
76 sad popelnic na separaci PLAST/
PAPÍR/BIOODPAD, které umožňuje
komfortní třídění odpadů přímo v domác-
nostech. Výpůjčka nádob se uskuteční na
základě uzavření smlouvy o výpůjčce 
nádob. Obojí vyřídíte u Ing. B. Malinové,
381 201 913, 606 611 022.

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 byla otištěna i
v květnovém Vožičanu, žádáme občany,
aby se s vyhláškou seznámili a dodržovali
jí.

V článku 7 vyhlášky jsou určeny nádo-

by, 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 
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
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. 

Letáky, jak co třídit a svozový kalendář
na všechny odpady jsou k dispozici na
městském úřadu a na www.mu-vozice.cz. 

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. 
Vzhledem k omezenému počtu pracovníků
nelze mít všude posečeno vše hned, jak by-
chom 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.

Žádáme všechny majitele psů, aby si po
svých miláčcích uklízeli, neboť věřte, že
sečení městských trávníků plných psích
výkalů není nic příjemného. Bohužel i při
chůzi po chodnících se s nimi potkáte a to
už není vůbec nic milého. Též
upozorňujeme, že pobíhání psů na volno
v zastavěném území města není povoleno.  

Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje…

Realizace infrastruktury ve Sluneční ulici.
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Město Mladá Vožice za spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Evropské unie financuje projekt pod názvem „Zlepšení pod-
mínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice“. Stavební práce budou probíhat až do roku 2021, ale díky
připravenosti projektu a vstřícnosti zhotovitele bude provoz školy touto realizací dotčen jen minimálně. Děti se tak mohou těšit od
školního roku 2021/2022 na moderní učebny pro zlepšení jejich počítačové, a hlavně jazykové gramotnosti.

Ing. Michaela Růžičková

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná
novou sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční
korejské bojové umění taekwon-do!
Jsme největší škola s nepočetnější nabíd-
kou tréninků po celé ČR! Jsme největší
školou v Čechách i na Moravě s nejširší
nabídkou tréninků.

V roce 2020 hodláme obhájit celkové
vítězství na Mistrovství České republiky a
též patříme do nejlepšího a
nejúspěšnějšího Střediska talentované
mládeže v ČR. Při tréninku klademe důraz
na originální hodnoty bojových umění,
jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a
sebeovládání, kromě toho se zaměřujeme
na rodiny s dětmi. Zabýváme se také prak-
tickou sebeobranou. Školu vedeme pod
dozorem korejského velmistra Hwang Ho
Yonga, jako jediní v republice nově
vyučujeme i další korejská bojová umění
taekkyon, gumdo a hoppae sool.

Přihlaste se nejlépe během září a října jako
začátečník, ať Vám nic neunikne, jen u nás
získáte zkoušky na vyšší pásek, členské
známky a výbavu (dobok, lapa, chrániče)
zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám,
bližší informace o trénincích uvedeme brzy
na našem webu tkd.cz. 

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR VSTUPUJE
DO NOVÉ SEZÓNY
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Milí příznivci divadla a

hlavně Voživotu! 

Prázdniny jsou za námi
a začíná další divadelní
sezona našeho úžasného
divadla. Hned na začátku
dnešního psaní se vrátím
k malé rekapitulaci

letošních Vokulí. 
Celkem jsme vám představili sedm di-

vadelních souborů z celé naší republiky a
šou jednoho herce. Díky veliké podpoře
Jihočeského kraje, města Mladá Vožice a
letos i více sponzorům, jsme  mohli více
roztáhnout křídla, dovolit si pozvat na fes-
tival divadla z větší dálky, profesionální
divadla a letošní třešničku na dortu
Miloše Knora s pořadem One Knor Show.
Co se týká návštěvnosti, byl letošní,
řekněme, rekordní - mezi 500 a 600 dětí a
dospěláků. Samozřejmě, bez vás, diváků,
by to nešlo. Proto  bychom vám chtěli
poděkovat za vaši přízeň, a že jste se přišli

za námi na zahradu pobavit. 
Také bychom rádi dementovali jednu

zprávu, na kterou jste se někteří ptali, a
která proběhla táborským periodikem:
nikdy jsme ani na okamžik nezauvažovali
o tom, že by se Vokule snad neměly konat.
Naopak, po personální změně ve vedení
Voživotu vzala Pavla otěže pevně do
svých  rukou můžeme s čistým svědomím
říct, že letošní festival byl co do kvality a
organizace ten nejlepší. 

Sice by se mohlo zdát, že jediná naše
prázdninová aktivita byl jen festival, ale
není to tak úplně pravda. Již v srpnu jsme
se sešli na zkoušce nové hry, kterou pro
nás jako již tradičně napsala a režíruje
Káča, o premiéře zatím jen sníme, ale
jsme v začátcích a budeme vás o průběhu
zkoušek a dalších akcích vožického di-
vadla i nadále informovat. 

Co nás čeká tento měsíc? Sezona se 
pomalu rozjíždí, kromě již zmíněného 

zkoušení začínáme opět hrát naši
Uklízečku a to 11. září ve Stoklasné
Lhotě. 

No a pomalu se zase rozrůstáme, po
krátkém období, kdy jsme zůstali v
souboru aktivní pouze tři, s radostí ozna-
mujeme, že v nové hře se představí nová
posila souboru Michal, ale o něm se
dozvíte až příští měsíc, až si ho vezmu na
kobereček a vyzpovídám si ho. 

Nu, a jestli i vy pocítíte chuť si s námi
zahrát a zablbnout, dveře jsou dokořán
pro každý věk   i pohlaví. 

A to je pro tento měsíc vše, přejeme
všem našim příznivcům krásný podzim,
hlavně zdravíčko a klid. 

Vožifrk:
Mami, budu se ženit. A koho si bereš?

Sousedovic Jirku. Co blázníš, Pavle, vždyť
je to kluk! Ale jakej kluk, v září mu bude
čtyřicet. 

Voživoti přejí teplé září. 

Drbník

Nový elektromobil na svoz plastů.

Město nabízí svým občanům k bezplat-
nému odběru tašky na třídění kovů
v domácnostech o objemu 40 litrů, jsou
k dispozici na stavebním úřadu. Nadále
nabízíme občanům též zbylých 95 sad
popelnic na separaci PLAST/
PAPÍR/BIOODPAD, které umožňuje
komfortní třídění odpadů přímo v domác-
nostech. Výpůjčka nádob se uskuteční na
základě uzavření smlouvy o výpůjčce ná-
dob. Obojí vyřídíte u Ing. B. Malinové,
381 201 913, 606 611 022.

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 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. 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 
hrozby nákazy v souvislosti s probíhající
koronavirovou pandemii pytle a tašky
s odpadem poházené u popelnic či kontejnerů
nebudou sbírat a odvážet. Směsný komunální
odpad se odváží ve 14denních intervalech 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 
kontejnery poskytnuté městem, neboť
nelze zajíždět mezi chaty rozměrnými
svozovými vozidly.

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
v sobotu 8-12 hod, úterý a čtvrtek 15-18 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 
informováni na webových stránkách
města: www.mu-vozice.cz a vývěsce
v průjezdu radnice.  

Ing. Blanka Malinová

Informace k odpadovému hospodářství města


