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číslo 12/roč. 17 1. prosinec 2020

Prodej
vánočních
stromků

Prodej vánočních stromků
začne ve čtvrtek 10. 12. 2020
v  8.00 hodin a poté bude
probíhat ve všedních dnech
od 8.00 do 11.00 hodin ve
dvoře Městského úřadu
Mladá Vožice.

• Z preventivních důvodů muselo vedení
města Mladá Vožice (projednáno v městské
radě) přistoupit ke zrušení již tradičních
předvánočních akcí – Čertovského rojení,
Slavnostního rozsvěcení vánočních stromů,
setkání s osamělými seniory.

• V listopadu došlo k opravě místní komu-
nikace Na Bostově – k lyžařským vlekům.
Na akci město čerpalo dotaci z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje. 

• Vedení města Mladá Vožice bylo infor-
mováno Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje o chystané rekonstrukci
povrchu silnice na průtahu městem.
V podstatě se jedná o řešení povrchu krajské
komunikace od benzínové pumpy, Táborsk-
ou ulici, Husovo námětí, Žižkovo náměstí a
ulici V. Vaniše. Došlo k prověření stavu
vodohospodářské infrastruktury v uve-
dených lokalitách, s vlastníkem plynovodu
jsme jednali o stavu infrastruktury v jejich
vlastnictví. Vzhledem k tomu, že oprava
povrchu silnice bude značně náročná a nák-
ladná, je žádoucí eliminovat možné poruchy
na sítích pod komunikací. V současné době
je zpracováván projekt obnovy
vodohospodářské infrastruktury v záj-
movém území tak, aby případná obnova
vodovodu a kanalizace pod nový povrch sil-
nice byla připravena. V případě, že vše se sti-
hne připravit a finanční zdroje budou stále
k dispozici, bude snahou celou velmi

náročnou akci v příštím roce zrealizovat. O
přípravách budeme průběžně informovat. 

• Výstavba infrastruktury ve Sluneční
finišuje. Osazeny jsou jednotlivé budoucí
stavební pozemky plynovými pilíři,
vztyčeny jsou stožáry veřejného osvětlení se
svítidly. Aktuálně se dokončí práce na provi-
zorním řešení páteřní komunikace. Hotov je
řad vodovodu a kanalizace včetně přípojek
k jednotlivým pozemkům, stejně tak ply-
novod včetně přípojek, hotovo je tedy také
veřejné osvětlení .

• V půdních prostorech II. stupně ZŠ práce
rovněž běží na plné obrátky. Vyzděna jsou
hlavní chodbová zdiva, v podstatě hotova je
výměna střešní krytiny na celém objektu,
probíhá montáž tepelné izolace a sá-
drokartonových podhledů. Hotova je rovněž
oprava fasády na celém objektu včetně finál-
ního nátěru fasády. Na akci je čerpána velmi
významná dotace z Integrovaného regionál-
ního operačního programu. 

• Pro podání žádostí o dotační prostředky
jsou aktuálně zpracovávány – 12
pečovatelských bytů na Husově náměstí
(dotace z Ministerstva pro místní rozvoj),
výměna plynových kotlů v ZŠ (staré již
nevyhovují příslušným normám, dotace
z Operačního programu Životní prostředí),
elektronická zvonění v místních částech
(dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje).

Město informuje:

Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města
i jeho místních částí klidné a spokojené prožití Vánoc

Sběrné suroviny, a.s.
České Budějovice
informují občany, že

výkupna surovin v Mladé Vožici
bude v prosinci 2020 a lednu a únoru 2021

otevřena
pouze v sobotu 8 -12 hodin

Klub důchodců
„Panno Marie, obrať k nám své 
milosrdné oči uprostřed pandemie 
koronaviru.
Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají 
své drahé zesnulé,
pohřbené často tak, že to pozůstalé 
ještě více zraňuje.
Buď oporou těm, které trápí nemoc 
jejich blízkých a 
přitom jim kvůli prevenci nákazy 
ani nemohou být nablízku.
Naplň nadějí všechny, které trápí 
nejistá budoucnost i
dopady na hospodářství a

zaměstnanost.
Prosíme, aby znovu vzešla naděje 
a pokoj.“¨
Klub důchodců přeje všem

spoluobčanům pokojné prožití vánočních
svátků a do nového roku zdraví, štěstí a
zvládnutí nemilé nákazy, která nás postih-
la. Vzpomínáme také na naše známé,
kteří nás letos již opustili. 

Bohužel se již delší dobu nemůžeme vzhle-
dem k mimořádným opatřením scházet a moc
nám to chybí. Kéž by se již situace uklidnila a
vše se vrátilo do normálních kolejí. Až vše
pomine a opět se budeme moci scházet,
z Vožičanu se to včas dozvíte. 

Za Klub důchodců Marta Tomášková
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Dobrý den,
předpokládám, že tato stránka je určena k jiným účelům, ale tentokrát posílám snímek
přímo z Mladé Vožice. Rád vyprávím svým vnoučatům o jejich a tedy i mých předcích.
Proto se cestou po Čechách stavili s rodiči také u hrobu mé prababičky a její matky, o
kterých jsem jim vyprávěl.
Z přiložené fotografie je zřejmé, že hrob žen, pohřbených před více než sto lety, je v
překvapivě dobrém stavu. Nevím, kdo se o něj tak dobře stará, zda správa hřbitova, nebo
nějaký, pro mne neznámý potomek, či dobrovolník.
Ať už je to tak, či jinak, chtěl bych těm neznámým, zejména nyní v době Dušiček, poděkovat.
Pokud jsou zde fotografie z bízkých či vzdálených krajů, pak milí Vožičtí vězte, že i snímek z
Vašeho města je pro mne velmi milým dokladem o úctě k minulosti. Josef Beran

• schválila Dodatek č. 1 k darovací
smlouvě mezi městem Mladá Vožice, a
městem Tábor, převod příspěvku na Tal-
ent roku do roku 2021

• schválila příkazní smlouvu mezi
městem Mladá Vožice a GARANTA CZ
a. s., Výměna plynového kotle v ZŠ,
podání žádosti o dotaci z OP ŽP

• schválila Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
mezi městem Mladá Vožice a DAICH
spol. s. r. o., Sluneční II – technická vy-
bavenost, 230.611,12 Kč méněprací

• doporučila Zastupitelstvu města Mladá
Vožice schválit cenu vodného a stočného
pro rok 2021 na úrovni roku 2020

• doporučila Zastupitelstvu města
Mladá Vožice schválit Obecně závaznou
vyhlášku města Mladá Vožice, o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů – výše místního poplatku na
úrovni roku 2020

• vzala na vědomí sdělení Krajského
úřadu Jihočeského kraje, Odboru dopravy
a silničního hospodářství – řešení jednot-
ného tarifu v rámci Pražské integrované
dopravy i pro obce v Jihočeském kraji
(bude realizováno)

• schválila vyjádření k výzvě Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
město Mladá Vožice bude mít zájem o
získání pozemku parc. č. 1191 o výměře 881
m2, ostatní plocha, v k. ú. Mladá Vožice

• schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Ing. Věrou Slunečkovou,
Projektová dokumentace – Obnova
vodovodu a kanalizace - „Oprava průtahu
II/137 Mladá Vožice“

• schválila Smlouvu o společnosti mezi
městem Mladá Vožice, IČ – 00252557 a
Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, IČ – 70971641, společný výkon za-
davatelské činnosti na veřejné zakázce
„Oprava průtahu II/137 Mladá Vožice ve
staničení 11,731 – 13,336“

Rada města na 65. zasedání 
(6. listopadu), 66. zasedání 

(20. listopadu) 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

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

KONEC ROKU 2020
Kancelář společnosti bude uzavřená od

9. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
Poslední hotovostní platby se budou

přijímat v pondělí 7. 12. 2020.
Jakékoliv informace Vám poskytneme i

v době uzavřené kanceláře.

Do nového roku Vám přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a osobních
úspěchůa těšíme se na další spolupráci
v roce 2021 Vožická majetková

VÁŠ POSKYTOVATEL
VODOHOSPODÁŘSTVÍ











V letošním posledním čísle Vožičanu se
pokusím už jen zrekapitulovat některá
fakta týkající se odpadového hospodářství
ve městě.

Zejména chci poděkovat všem občanům,
kteří využili městem nabídnutého systému
třídění odpadů „od dveří ke dveřím“, které
město provozuje od července 2019. Sys-
tém se velmi osvědčil a zdá se, že dle
měsíčních fakturací ubývá i množství
směsného komunálního odpadu. Ještě
zbývá několik desítek sad popelnic na pa-
pír/plasty/bioodpad a také tašek na
kovové odpady, o které mohou občané
požádat (stavební úřad Ing. Malinová,
mobil 606611022).

Důležitým sdělením je, že v prosincov-
ém vydání Vožičanu najdou občané nový
plánovací kalendář 2021, kde se dozvědí
termíny svozu odpadů v novém roce. Je
v něm dodržen loňský scénář, pouze firma
COMPAG Votice s.r.o. bude „na
střídačku“ vozit směsný komunální odpad
a další týden bioodpad, aby pro ně dny,
kdy vozili obojí ve stejný den, nebyly tak
náročné. Jinak se nic nemění. Svoz SKO
celoročně ve dvoutýdenních intervalech
při povinném třídění odpadů všemi se
osvědčil jako dostatečný.

Město také zatím nepřistoupilo k redukci
počtu sběrných míst na separace, aby i
rekreanti a podnikatelé, kteří mají
s městem uzavřenu písemnou smlouvu,
měli možnost své odpady třídit.  

Jen chceme opětovně upozornit občany,

aby popelnice ve svozové dny byly
přistaveny už den předem nebo nejpozději
v 6 hodin ráno a pak se nebude stávat, že
nebudou vyvezeny. V zimním období od
prosince do března bude bioodpad
vyvážen pouze 1x měsíčně z důvodu
vegetačního klidu. Přesto si dovolujeme
upozornit občany, aby se o to více
soustředili na třídění v domácnostech, kde
i kuchyňský odpad je bioodpad a nepatří
do popelnic se směsným odpadem. Jedná
se o všechny rostlinné zbytky-zejména
slupky zeleniny, ovoce, kávovou sedlinu,
atd., ale např. i skořápky vajec, které tvoří
váhově nemalou složku odpadu. Ty je
třeba doma zkrmit nebo zkompostovat a
kdo tuto možnost nemá nebo ji nepoužívá,
využije hnědé popelnice na bioodpad. 

V období měsíců prosninec 2020 a leden
a únor 2021 bude výkupna Sběrných
surovin v Poplužní ulici v Mladé Vožici
otevřena jen v sobotu od 8 do 12 hodin.
Provozní doba sběrného dvora města se
nemění. 

Na listopadovém zasedání zastupitelstva
města byla schválena vyhláška o místním
poplatku a můžeme konstatovat,  že
poplatek se nezvyšuje a zůstává pro
občany i vlastníky rekreačních objektů na
úrovni roku 2020. Stejně tak podnikatelé,
kteří uzavřou s městem písemnou smlou-
vu, budou platit stejně jako v roce 2020.
Samozřejmě, že příjem z těchto poplatků
zdaleka nepokryje náklady na celý systém
odpadového hospodářství a město jen
musí doplácet ze svého rozpočtu. V roce
2021 by měl být schválen nový zákon o
odpadech, jehož součástí bude i navýšení
poplatků za ukládání odpadů na skládkách
na další roky se vzrůstajícím trendem.
Cílem je snižovat množství odpadů uklá-
daných na skládky a tedy nutnost vyššího
třídění. 

Závěrem přeji všem občanům, aby
prožili vánoční svátky v klidu a pohodě
v kruhu svých rodin a v novém roce přeji
pevné zdraví a spokojenost a ať se vše
podaří. Ing. Blanka Malinová
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Hravé lyžování
Pro děti od 4 let Z MŠ,
1. a 2. třídy ZŠ.
Poslední možnost přihlášení,
zbývá pár volných míst.
Více info na nástěnce
v MŠ a ZŠ nebo na 

w w w . h r a v e l y z o v a n i . c z

Zrealizovaná akce města za finanční spoluúčasti Jihočeského kraje „Oprava místní komunikace
Nový Bostov“ v Horních Koutech směrem k lyžařským vlekům.

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

Životní prostředí informuje…
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Nová školní budova pro školu měšťanskou jest hotova a skýtá zevnějškem svým pohled paláce. Uvnitř vše pohodlné, schody široké,
světlé učebny prostorné, okna veliká, ventilace vzorná. Kabinetů je s dostatek. Záchody jsou velmi účelně opatřeny a počtem už
nadbytečné. Tělocvična velice prostorná, nákladem telocvičné jednoty ,,Sokol v Ml.Vožici novým účelným nářadím tělocvičným
opatřena. (text z pamětní knihy Obecné školy, L.P. 1915)

Naše paní učitelka,
je osobnost velká. 
Chceme jí potěšit a
velký dík vyjádřit. 

Když nám školu zavřeli,
emoce v nás vřely.

Zachovala si svůj klid,
vždyť to přece musí jít.

Přemýšlela, koumala
inspirace s ní cloumala.
Jak to dělat efektivně
a zábavně relativně. 

Vzdělávat se virtuálně,
vypadalo geniálně,
ale pouze na papíře,
což je fakt k nevíře.

Vymyslela, jak to dělat
a ne hned blázinec volat.

Natáčela videa výuková
super třídní Kauerová.

Jaro jsme přežili,
vysvědčení si užili.
Pak přišel třináctý říjen,
o co jde učitel ví jen.

Zase konec učení,
Jen domácí mučení,
rodičovské skučení,
snad ani možný není.

Copak se teď stane?
Ptali jsme všude.
Odkud pomoc vane?
Jak to vlastně bude?

Paní učitelka Vlasta,
to je jiná, zvláštní kasta.
Zahájila rychle vzdělání,
a své žáky  pilně nahání.  

Na spojení kód nám poslala.
Pak trpělivě čekala,
až se všichni přípojíme  
a výuku zahájíme.

Maminky jsme spokojeny,
že jsou děti zapojeny.
Když úkoly napíšou,
přes whats up je odešlou.

Touto básní s pár řádky,
ohlédneme-li se zpátky,
chceme pěkně poděkovat,
že se nešla nikam schovat,
ale, že tu pro nás vždycky byla
a svým přístupem nás uklidnila.

Do školy se těšíme

a pevně věříme,

že covid porazíme.

Rodiče 4.A věnují třídní učitelce tuto báseň, jako poděkování:
...Vlastě...

Škola po opravě fasády opět skýtá pohled paláce...
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