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Práce ve škole zdárně pokračují.

Vážení Vožičané a obyvatelé
místních částí, 

aktuálně prožíváme nelehké dny a 
týdny. Reálně lze předpokládat, že i 
následující měsíc se ponese ve znamení
pandemické situace, která bezprostředně
ovlivňuje životy nás všech. Přejeme
všem, aby situaci ve zdraví zvládli.
Zároveň děkujeme za dodržování
pravidel. Pokud byste kdokoliv
potřeboval pomoci, vedení města i 
pracovníci úřadu vám jsou k dispozici.
Využijte telefonického kontaktů a určitě
lze mnoho vyřešit. Držte se, všechno
zvládneme. Starosta, místostarosta  

• zdárně pokračují práce na výstavbě tech-
nické infrastruktury ve Sluneční ulici. Ve
velmi pokročilém stadiu je realizace
vodovodního a kanalizačního řadu, aktuálně
se připravuje stavba plynovodu s přípojkami
k jednotlivým stavebním pozemkům

• stavební činnost probíhá v budově ZŠ.
Z části je již hotova výměna střešní kry-
tiny na budově, vevnitř se pracuje na
podlahových konstrukcích 

• v průběhu nejbližších dnů začne
město opětovně připravovat k podání žá-
dost o dotaci na stavbu bytů
s pečovatelskou službou na Husově
náměstí. O dotaci bude žádáno v rámci
programu Ministerstva pro místní rozvoj.
S realizací akce se počítá v příštím roce a
vzniknout by mělo 12 bytů
s pečovatelskou službou

Město informuje:

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu v Mladé Vožici 
od 12.10.2020 do odvolání
Pondělí: 7:30 – 12:30
Středa: 12:00 – 17:00
ODEMKNUTÍ DVEŘÍ NA ZAVOLÁNÍ!!!

KONTAKTY
Stavební úřad: Ing. Blanka Malinová

381 201 913, 606 611 022
zivotni@mu-vozice.cz
Dagmar Strnadová
381 201 917, 774 631 020
strnadova@mu-vozice.cz
Ing. Michaela Růžičková
607 073 014
ruzickova@mu-vozice.cz

Sociální oddělení: Bc. Eva Novotná
381 201 918, 722 582 742
socialni@mu-vozice.cz

Finanční odbor: Jana Rašková
381 201 915, 603 713 093
raskova@mu-vozice.cz

Lesní hospodář: Dis. Jan Babor
602 690 036

Matrika: Alena Šoulová
381 201 918, 602 225 115
soulova@mu-vozice.cz

Žádáme všechny občany a návštěvníky Mladovožicka o důsledné dodržování
vládních nařízení ohledně COVID 19. Hlavně se jedná o nošení roušek, dodržování
odstupu a o maximální omezení kontaktů.
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I přes nepřízeň počasí se ve Sluneční ulici pracuje na výstavbě infrastruktury.

Druhý rok 
volební období

(některé akce ještě probíhají)

Oprava fasády ZŠ Mladá Vožice
908.330,16 Kč

Oprava MK Bostov
662.668,45 Kč,

dotace z POV Jihočeského kraje
Zlepšení podmínek pro technické a

jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá
Vožice, vybavení učeben

3,603.283,20 Kč, 
dotace z IROP

Projektové práce, Parkoviště u ZŠ
99.800 Kč

Zlepšení podmínek pro technické a
jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá
Vožice, stavební část

13,126.080,- Kč, 
dotace z IROP

Technická infrastruktura Sluneční II
7,690.000 Kč

Zajištění stavu havarijního zdiva 
Šelmberk

468.794 Kč
Projektové práce, výměna zdroje

tepla pro vytápění ZŠ
89.000 Kč

Víceúčelové hřiště
5,693.306,70 Kč, 

dotace z MŠMT 

Celkem - 32,341.262,51

• Vzala na vědomí závěrečnou zprávu
z auditu plnění smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů
uzavřené mezi městem a EKO-KOM, a.
s., - smlouva nebyla porušena, podmínky
smlouvy byly řádně plněny 

• Zabývala se aktuálními informace
ohledně zajištění skate prvků do lokality
sportovního areálu v Souhradí 

• Schválila zapůjčení nádrže na kumulaci

vody do zahrádkářské kolonie U Brodu 
• Řešila odečty vodoměrů v souvislosti

s ukončením roku a pandemickou situací 
• Schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ

Mladá Vožice za třetí čtvrtletí roku 2020
• Pravidelně se vyjadřovala ke staveb-

ním záměrům žadatelů, kde je město
účastníkem příslušných stavebních řízení

• Řešila uzemnění hromosvodů v objek-
tech ZŠ Mladá Vožice

Rada města Mladá Vožice na 63.
zasedání (9. října) a 64. zasedání
(23. října) mimo jiné projednala:

SAMOODEČTY
VODOMĚRŮ

Vzhledem k situaci s pandemií
COVID-19 Vás opět žádáme o 
provedení samoodečtu vodoměru.

UPOZORNĚNÍ:
Od 1. 12. – 10. 12. 2020 prosím

proveďte samoodečet svého vodoměru (i
vodoměru na vlastním zdroji) a tento stav
nám prosím nejpozději do 10. 12. 2020
nahlaste:

• Telefonicky: 776 68 22 66
Ludmila Blahožová 

(Lze využít i WhatsApp a Messenger).

• E-mailem:  majetkova@mu-vozice.cz

• Se vším Vám ráda poradí účetní
společnosti na telefonu či e-mailu. 

• Děkujeme Vám za pochopení a
doufáme, že tato mimořádná opatření
společně zvládneme.







Bohužel ani Mladé Vožici se 
nevyhnula druhá vlna koronavirové
pandemie. Prosíme všechny rodiny,
které přímo zasáhla nebo jsou
karanténě, aby také náležitě nakládali
s použitými infikovanými pomůckami.
V praxi to vypadá tak, aby své ochran-
né pomůcky - použité roušky, respiráto-
ry, kapesníčky, ochranné rukavice  a
další infikovaný materiál uzavřeli do
neprodyšných igelitových nebo
mikrotenových sáčků a dávali je do
svých domovních popelnic, v žádném
případě do popelnic na separovaný sběr
(např. na papír či plasty). Jde o to, aby
se zamezilo šíření nákazy a dalším 
osobám, aby přišly do styku s těmito
odpady, zejména těm, které odpady
svážejí. Vzniku těchto odpadů lze
částečně předcházet využitím opakovaně
použitelných látkových roušek.

Co se týká svozu komunálního
odpadu, chceme upozornit občany,
aby popelnice ve svozové dny
přistavovali už den předem nebo
nejpozději v 6 hodin ráno a pak se
nebude stávat, že nebudou vyvezeny. 

Na úterý 17. listopadu 2020, které je
státním svátkem letos vychází svoz
separovaných plastů z domácností –

potvrzujeme, že tento normálně pra-
covníci města uskuteční.

Stále ještě nabízíme sady popelnic
na tříděný odpad  PAPÍR/ PLAST
/BIOODPAD, které město bezplatně
zapůjčuje, jen je třeba uzavřít a
podepsat u Ing. Malinové na staveb-
ním úřadu smlouvu o výpůjčce a ná-
doby vám město přiveze až do domu.
Též nabízíme bezplatně 40litrové
tašky na třídění kovů v domácnosti,
které pak je ale třeba dovézt do
sběrného dvora města v Táborské uli-
ci nebo do výkupny Sběrných surovin
v ulici Poplužní.  

Blíží se doba vegetačního klidu, kdy
občané obvykle provádějí kácení či
ořez dřevin. Žádáme je proto, aby
udržovali své porosty u oplocení,
které zasahují nad městské pozemky,
zejména chodníky ve městě,
v takovém stavu, aby je
neznečišťovali spadaným listím a ne-
bránili průchodu a údržbě chodníků.
Jinak ke kácení : u smrků ztepilých
suchých vlivem kůrovce nebo mšice
smrkové (napadá „stříbrné“ smrky)
přesahující obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí, je nutné nahlásit ká-
cení ze zdravotních důvodů (formou

oznámení, které pomůžeme vyplnit)
Městskému úřadu v Táboře, odboru
životního prostředí. Jinak pouze
ovocné stromy lze kácet bez povolení
(bez ohledu na průměr kmene) na
všech pozemcích, které jsou v katas-
tru nemovitostí vedeny jako zahrada,
ostatní plocha-zeleň nebo zastavěná
plocha a nádvoří. Na ostatních pozemcích
je jejich kácení na povolení, když je
obvod kmene ve výšce 130 cm nad
zemí více než 80 cm.  Stejně tak je to
u všech ostatních listnatých i
jehličnatých stromů a keřových
porostů nad 40 m2. Povolení vydává
na písemnou žádost MěÚ Mladá
Vožice stavební úřad. 

Závěrem ještě 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 také, a to už není vůbec
nic milého. Též upozorňujeme, že
pobíhání psů na volno v zastavěném
území města není povoleno a každý,
kdo psa nechá pobíhat, se vystavuje
přestupkovému řízení.

Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje…
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Milí příznivci divadla a hlavně
Voživotu!

Po malé odmlce se opět
hlásíme…. Život kulturní a
sportovní kolem nás utichl a
samozřejmě že to zasáhlo i
Voživot. Ne, že bychom byli
nějací sportovci, ale hovádka
kulturní, to ano. Měli jsme dom-
luvená představení, ta se rušila -
v tomto měsíci jsme měli hrát na
třech místech, bohužel, zatím ne-
tušíme, jak to bude dál, čili jsme
představení spolu s pořadateli
dali zatím na čekačku. Zkoušky
byly v omezeném množství. Ale
věříme, že se to zlepší a my se
opět dostaneme do toho
správného divadelního kolotoče.
A pro nás, Voživoťáky, je tato
situace takové štěstí v neštěstí, že
můžeme vůbec novou hru pro
Vás nazkoušet. Lidé se mohou
kumulovat do počtu šest a nás je
pět!!! Tak alespoň toto nás drží
nad vodou. Když ne hrát, tak
alespoň pracovat na novém
představení. Máme hotové kom-
pletní aranžmá, což znamená, že
víme, kam máme na jevišti jít,
kdy začít mluvit a kdy odejít. A
teď nastává ta nejtěžší a
nejzajímavější fáze zkoušek, a
to, pochopit, proč tyto činnosti

děláme, věty říkáme a naslouchat
kolegům, abychom prostě celé
hře dali rytmus.

No, a když už jsme u nové hry,
kterou pro nás opět napsala a
režíruje spoluzakladatelka Voživ-
otu Kateřina Pokorná, dovolte
krátké, ale o to upřímné
poděkování. Káča totiž vyslechla
volání profesionální scény a po
delší pauze, kterou strávila zčásti
ve Staré Vožici a zčásti v Táboře,
se vrací zpět do Západočeského
divadla v Chebu. Za tuto dobu,
nejen že založila dva divadelní
soubory, ale hlavně pro Voživot
napsala a zrežírovala celkem osm
her, což je malý zázrak, díky její
důkladnosti začalo divadlo sbírat
ocenění po všech možných
přehlídkách a festivalech, prostě
dala našemu souboru
nezaměnitelnou tvář a hlavně
díky ní už nejsme jen nějaké
obecní divadélko, ale soubor,
který si vydobyl své renomé.
Takže, milovaná Kačenko, ať se
Ti ve staronovém působišti opět
daří, a věříme, že spolupráce s
Tebou bude i nadále pokračovat,
pokud to bude jak ve Tvých, tak
našich možnostech.

Také jsme slíbili, že krátce
představíme nového kolegu,
který se stal členem souboru. Je
to mladý, krásný, talentovaný
jinoch, který se s úspěchem dožil
24 let, pochází z Prahy, ale již
pár let žije v naší mladovožické
kotlince, jmenuje se Michal a
zpráva pro mladá děvčata a
dívky…..je svobodný! 

Divadelní hantec.
Uruguayec.
Sice to vypadá, jako velmi

složité slovo, ale na konci se

dozvíte, proč to tak je. Jedná se o
postoj herce na jevišti. Toto se
týká pouze mužské části souboru
a je to tak, že někteří kolegové,
když jsou na scéně a nemají žád-
ný text nebo akci, zaujmou tuto
pasivní polohu. Je to černá můra
všech režisérů, jelikož je to vel-
mi nepřirozené. A základ toho je,
že nevědí, co s rukama. Netýká
se to ale jen amatérské scény, i
hvězdy naší zábavy mají s tímto
problém, totiž, že neví, jak a kam
dát své horní končetiny. Pravým
prototypem byl zpěvák Pavel
Bobek, který buď jen seděl nebo
zminimalizoval svůj pohyb na
ruce křížem na prsou nebo
zmíněného uruguajce. Ale i
dámy mají tento problémek.
Starší generace si jistě pamatuje
TV pořad Televarieté, kde úžasná
herečka, pro nás všechny Bo-
hdalka, nevyšla na scénu bez
kapesníčku v ruce. Jediné místo,
kde se dá tento postoj tolerovat
na divadle, je hraný pohřeb, čili,
když se stane, že se kolega za-
pomene a zaujme tuto pozici,
ozve se strašný řev od režiséra:
Kolego, zrušte okamžitě U ruk
vajce!

Vožifrk:
Ona: Ještě jednou mi řekneš, že

jsem tlustá, okamžitě se s Tebou
rozejdu.

On: Neblázni, mysli na naše
dítě.

Ona: Jaké dítě?
On: Cože, Ty nejsi těhotná???

Voživoti vám všem přejí, abyste
byli pozitivní a zůstali negativní.

Drbník

Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice
pod evidenčním číslem MK ČR E 14832. 

odp. redaktor: Mgr. Větrovský 
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e-mail: starosta@mu-vozice.cz


