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

číslo 1/roč. 18 1. leden 2021

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

Vedení města Mladá Vožice přeji všem občanům města 
i jeho místních částí úspěšný rok 2021

Rok 2021 se stal prvním rokem, kdy
město Mladá Vožice při stanovování ceny
vodného a stočného není již vázáno
finanční analýzou vývoje cen vodného a
stočného, kterou bylo nutno přijmout k
dotačnímu řízení na rekonstrukci ČOV v
Mladé Vožici. I toto bylo jedním z
důvodů, proč městská rada nenavrhla
zastupitelům cenu pro rok 2021 jakkoliv
zvyšovat. Dalším velmi důležitým
důvodem k nezvyšování cen je
skutečnost, že při stávajících cenách je
vytvářen dostatek finančních zdrojů jed-
nak pro vlastní bezproblémový provoz
celé vodohospodářské infrastruktury, ale
také zejména pro generování
dostatečného objemu finančních
prostředků pro rozvoj a obnovu infra-
struktury. Finance na rozvoj a obnovu
jsou formou nájemného, které hradí
městský provozovatel Vožická majetková

s. r. o. městu, shromažďovány ve Fondu
obnovy vodohospodářského majetku a
nemohou být použity k jiným účelům, než
právě pro hrazení potřeb
vodohospodářství ve městě. Všechny vy-
brané peníze tedy zůstávají ve městě,
používají se jednak na běžný provoz, ale
právě také formou nájemného na investice
a obnovu. Z inkasa vodného a stočného
není ani koruna použita na jiný účel, než
na vodohospodářství. Po účetním
uzavření roku 2020 je možno zkonstato-
vat, že tržby na vodném a stočném činily
cca 6,4 mil Kč, podobný objem je
přepokládán i v roce 2021. Z objemu
tržeb je cca polovina odváděna formou
nájemného do Fondu obnovy
vodohospodářského majetku. Ceny pro
rok 2021 tedy budou činit – vodné 
40,40 Kč, stočné – 28,40 Kč a jsou vede-
ny bez platné sazby DPH.

V návaznosti na platná pan-
demická opatření bude
reagováno na stanovení
úředních hodin MěÚ pro
veřejnost. 
Prosíme, využívejte co 

nejvíce emailového či 
telefonické kontaktu.

Vodné a stočné pro rok 2021 nezdraží

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

Dne 23. ledna 1887 vloupal se jakýsi K.
z Moravče do občanské záložny a shledav
kasu  otevřenou, ukradl z ní 5957 zl.. byl
však k večeru policejním strážníkem Jose-
fem Stránským dopaden a do vazby
dodán. Ck. Krajským soudem v Táboře
byl pak na 3 roky do žaláře odsouzen a
záložně všechna škoda nahrazena.

V polovici ledna 1889 zemřel zasloužilý
obecní strážník Martin Novotný ve věku
86 let, který přes 40. let až do posledního
dechu obci zdejší sloužil.

V lednu roku 1890 vypukla zde
nakažlivá nemoc, takzvaná ,,chřipka,,.Při
nemoci té pocitováno silné bolení v
zádech, bolení hlavy a silná horečka.
Nepřidružilo-li se k této nemoci něco
jiného jako : zápal plic neb pohrudnice,
byla u nakažených lidí nemoc ta zakrátko
vyléčena, jinak umírali na ni lidé i
nejsilnější. Tenkráte onemocnělo na 200
lidí.

Dne 19. ledna 1890 byl zvláštní případ v
přírodě. Silná bouřka s hromobitím a s
deštěm.

Pro kancelář města pořízeny 12. ledna
1933 nové hodiny a zapojeny na stroj
věžních hodin.

Velký zájem obyvatelstva vzbudila stáv-
ka dělnictva v továrně na nábytek pana
Lhotky. Stávka začala v měsíci lednu 1937
a potrvala celých 6 týdnů. Byla to první
stávka dělnictva v našem městě.Dne 25.
ledna 1938 pozorován byl u nás vzácný
nebeský úkaz – polární záře. Od 8.hodin
večer do 10 ozářila se severozápadní oblo-
ha ruděčerveným světlem, které se stále víc
a víc šířilo. Zjev ten vylákal kdekoho na
ulici. V první chvíli se lidé domnívali, že
někde vypukl ohromný požár, což po-
zorováním bylo vyvráceno. Pravou příčinu
nedovedl si nikdo vysvětliti. Teprve hlášení
rádia oznámilo, že se jedná o polární záři.

Jana Wagnerová

STALO SE V LEDNU… KNIHA PAMĚTNÍ MĚSTA MLADÉ VOŽICE
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• schválila podání žádosti o dotaci z
Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje – elektronická zvonění v místních
částech Noskov, Bendovo Záhoří, Krcho-
va Lomná, Stará Vožice

• schválila Dodatek č. 1/2021 ke
smlouvě o odvozu a odstranění komunál-
ního a separovaného odpadu s firmou
COMPAG Votice

• schválila dodatky ke smlouvám o
zajištění pečovatelské služby s obcemi
Šebířov a Slapsko – prodloužení smluv
do 31. 12. 2021

• schválila dodatek ke smlouvě o posky-
tování právní služeb s JUDr. Pavlem Ten-
klem – výkon předsedy Komise pro pro-
jednávání přestupků do 31. 12. 2021

• schválila podání žádosti o dotaci z
MMR – skate prvky ve sportovním areálu

• schválila pojištění majetku a
odpovědnosti (včetně sociálních služeb),
flotilového pojištění a pojištění Zastupi-
telstva města Mladá Vožice

• schválila poskytnutí daru ve výši
15.000 Kč místní organizaci České svazu
včelařů

Rada města Mladá Vožice na 67. zasedání
(4. prosince), 68. zasedání (18. prosince) 

a 69. zasedání (28. prosince) 
mimo jiné projednala:

Na listopadovém zasedání městské za-
stupitelstvo schválilo Obecně závaznou
vyhlášku města Mladá Vožice č. 2/2020,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů. V rámci této vyhlášky je také
stanovena výše poplatku za užívání sys-
tému odpadového hospodářství, nikoliv
pouze za vyvážení popelnic na směsný
komunální odpad. Systém odpadového
hospodářství zahrnuje kromě vyvážení
běžných popelnic na směsný komunální
odpad také realizaci velmi úspěšného
projektu separace a svozu vytříděného
opadu Od dveří ke dveřím, příspěvek na
provoz kompostárny v Lomu, provoz
sběrného dvora, ale také náklady s další-
mi separačními hnízdy např. na sběr
oděvů. Cena za užívání odpadového
hospodářství ve městě zůstane v roce
2021 stejná jako v uplynulém roce, tedy
jednotná cena ve výši 650,- Kč pro
poplatníka s trvalým pobytem v Mladé
Vožici, v místní části, vlastníka
rekreačního objektu. Zároveň je nutno
uvést, že poplatek ve schválené výši v
žádném případě nepostačuje k úhradě
všech nákladů spojených s provozem
systému. Skutečné náklady na 1 poplat-
níka činí za poslední uzavřené účetní ob-
dobí 1.449 Kč, rozdíl mezi touto částkou
a výší poplatku hradí město v rámci
rozpočtu. Od poplatku jsou osvobozeny
děti do 6 let věku, poplatek je splatný do
konce března 2021.

Odpadová
vyhláška

Kaple Panny Marie na vrchu Hrad
v záři reflektorů a měsíce v úplňku

Protože vánoční společenská atmosféra ve městě tentokrát nemohla být jako jindy, pokusili jsme se aspoň o nějakou změnu. 
Rosvicení Kaple na Hradě, které snad aspoň částečně vylepšilo vánoční náladu. Osvětlení je jen provizorní a dočasné, jelikož ke Kapli
není trvale přivedena elektřina. Doufám, že i toto provizorní nasvícení kaple zvýrazní dominantu jakou nad Mladou Vožicí máme. 
A podle ohlasů které se knám dostávají se tato akce podařila. Šikovným spolutvůrcům J. Fáčkovi a V. Struskovi děkuji za nezištnou
technickou pomoc při realizaci osvětlení kaple. Už jen kolik to stálo, vešli jsme se do 9.000 Kč. A to za tu parádu stojí !!!!! 

Zároveň přeju všem bez rozdílu do roku 2021 pevné zdraví, hodně optimismu a dobré nálady. Jaromír Dvořák místostarosta.







z 12. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 30. 11.
2020 v zasedací síni Městského úřadu v
Mladé Vožici

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

Usnesením č. 71/2020 bere na
vědomí:

Zprávu o činnosti Rady města Mladá
Vožice od 11. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (61. – 66. zasedání)

Usnesením č. 72/2020 schvaluje:
cenu vodného a stočného pro rok 2021

následovně:
Vodné -             40,40 Kč
Stočné -             28,40 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Usnesením č. 73/2020 schvaluje: 
Obecně závaznou vyhlášku města

Mladá Vožice č. 2/2020, o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Usnesením č. 74/2020 schvaluje:
vyhrazení si pravomoci schvalovat

záměr zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví města Mladá Vožice,
IČO: 00252557, se sídlem Žižkovo
náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, podíl
375/1000 ve vztahu k celku a Stavebně
bytového družstva Mladá Vožice, IČO:
25165356, se sídlem Žižkovo náměstí
80, 39143 Mladá Vožice podíl 625/1000
ve vztahu k celku k budově č. p. 638 –
bytový dům situované na stavební
parcele st. 1110 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 408 m2 v k. ú. Mladá
Vožice a k budově č. p. 639 – objekt k
bydlení situované na stavební parcele st.
1109 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 408 m2 v k.ú. Mladá Vožice zap-
saných na LV č. 1307 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor a majetkového
vypořádání dle Dohody spoluvlastníků o
výkonu jejich práv a povinností a o
správě obytných domů ze dne 14. 12.
2001 schválené usnesením Zastupitelstva
města Mladá Vožice č. 55/2001 ze dne
17. 9. 2001, tak, že Stavebně bytové
družstvo Mladá Vožice, IČO: 00252557,
Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice
se stane výlučným vlastníkem uvedených
budov za částku 5,000.000,- Kč.

schvaluje:
záměr zrušení a vypořádání podílového

spoluvlastnictví města Mladá Vožice,
IČO: 00252557, se sídlem Žižkovo
náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, podíl
375/1000 ve vztahu k celku a Stavebně
bytového družstva Mladá Vožice, IČO:
25165356, se sídlem Žižkovo náměstí
80, 39143 Mladá Vožice podíl 625/1000

ve vztahu k celku k budově č. p. 638 –
bytový dům situované na stavební
parcele st. 1110 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 408 m2 v k. ú. Mladá
Vožice a k budově č. p. 639 – objekt k
bydlení situované na stavební parcele st.
1109 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 408 m2 v k. ú. Mladá Vožice zap-
saných na LV č. 1307 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor a majetkového
vypořádání dle Dohody spoluvlastníků o
výkonu jejich práv a povinností a o
správě obytných domů ze dne 14. 12.
2001 schválené usnesením zastupitelstva
města Mladá Vožice č. 55/2001 ze dne
17. 9. 2001, tak, že Stavebně bytové
družstvo Mladá Vožice, IČO: 00252557,
Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice
se stane výlučným vlastníkem uvedených
budov za částku 5,000.000,- Kč.

schvaluje:
Zveřejnění záměru prodat pozemky st.

1109 a st. 1110 o výměře, každý 408 m2,
v k. ú. Mladá Vožice

Usnesením č. 75/2020 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část parcely

č. 1184 ostatní plocha-ostatní komu-
nikace o výměře cca 7 m2 v k. ú. Mladá
Vožice

Usnesením č. 76/2020 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 207/2 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 211 m2 v k.
ú. Noskov

Usnesením č. 77/2020 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 382/2 trvalý travní
porost o výměře cca 550 m2 v k. ú.
Mladá Vožice

Usnesením č. 78/2020 schvaluje:
prodej pozemku parc. č. 720/6 ostatní

plocha-jiná plocha o výměře 99 m2 v k.
ú. Noskov, jak je vyznačeno v Geomet-
rickém plánu č. 272-9/2020 ze dne 20. 8.
2020 vypracovaném Karlem Petříkem,
Boženy Němcové 2251, 39002 Tábor
manželům Zdeňku a Věnceslavě
Slepičkovým, Bramboříkova 1995/2,
Záběhlice, 10600 Praha 10 za kupní cenu
11 390 Kč dle znaleckého posudku Ing.
Jiřího Vitovského

Usnesením č. 79/2020 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 27 zahra-

da o výměře 79 m2 v k. ú. Bendovo
Záhoří Vlastě Dlabalové, Žandovská
310/1, Střížkov, 19000 Praha 9 za kupní
cenu 19 600,-Kč dle znaleckého posudku
Ing. Zdeňka Bureše

Usnesením č. 80/2020 schvaluje:
prodej stavební parcely č. st. 1297

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24
m2 a pozemkové parcely č. 698/3 trvalý
travní porost o výměře 1800 m2 oba v k.
ú. Mladá Vožice, jak je vyznačeno v Geo-

metrickém plánu č. 1314-1127/2020 ze
dne 7. října 2020 vypracovaném GK –
Ing. Pavel Dvořáček, Chýnovská 1917/9,
39002 Tábor Mysliveckému spolku
Mladá Vožice, IČ 70908591, Žižkovo
náměstí 80, 39143 Mladá Vožice za kup-
ní cenu 22 130,- Kč dle znaleckého po-
sudku Ing. Zdeňka Bureše

Usnesení č. 81/2020 schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na

průběhu hranic pozemků mezi vlast-
níkem pozemků p. č. 698/2, č. 698/3 a
1253/9 (vlastník město Mladá Vožice)
všechny v k. ú. Mladá Vožice, jak je
vyznačeno v Geometrickém plánu č.
1314-1127/2020 ze dne 7. října 2020
vypracovaném GK-Ing. Pavel Dvořáček

Usnesením č. 82/2020schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na

průběhu hranic pozemků vlastníkem
pozemku p. č. 449/1 (vlastník město
Mladá Vožice) v k. ú. Mladá Vožice, jak
je vyznačeno v Geometrickém plánu č.
126-862/2020 ze dne 4. listopadu 2020
vypracovaném GK-Ing. Pavel Dvořáček

Usnesením č. 83/2020 schvaluje:
koupi pozemkové parcely č. 254/1 tr-

valý travní porost o výměře 2065 m2 a
pozemkové parcely č. 258/2 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře 326
m2 obě v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice
od Marie Vejmolákové, Horní Kouty 1,
39143 Mladá Vožice do vlastnictví Města
Mladá Vožice za kupní cenu 51 287 Kč
dle znaleckého posudku Ing. Michala
Svatoně

Usnesením č. 84/2020 schvaluje:
koupi pozemkové parcely č. 245/2 os-

tatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 131 m2 a pozemkové parcely č.
257/2 ostatní plocha-ostatní komunikace
o výměře 443 m2 obě v k. ú. Radvanov u
Mladé Vožice od Petra Kabáta, Horní
Kouty 9, 39143 Mladá Vožice do vlast-
nictví Města Mladá Vožice za kupní cenu
12 312 Kč dle znaleckého posudku Ing.
Michala Svatoně č. 30/2020

Usnesením č. 85/2020 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 7 dle

předloženého návrhu
Usnesením č. 86/2020 schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu:

10. 2020 – kontrola účetní závěrky
města Mladá Vožice

10. 2020 – kontrola plnění usnesení
rady a zastupitelstva města

11. 2020 – opravy a investice města
Bez závad a doporučení

V Mladé Vožici dne 30. listopadu 2020

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
Místostarosta Jaromír Dvořák

Usnesení Zastupitelstva města
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z 13. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 18. 12. 2020
v zasedací síni Městského úřadu v Mladé
Vožici

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

Usnesením č. 87/2020 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 12. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (67. – 68. zasedání)

Usnesením č. 88/2020 schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne
18. 12. 2020

Usnesením č. 89/2020 schvaluje:
Střednědobý výhled rozpočtu města

Mladá Vožice pro roky 2022-2023 dle
předloženého návrhu

Usnesením č. 90/2020 schvaluje:
rozpočet města Mladá Vožice na rok

2021 jako vyrovnaný, součástí rozpočtu je
rozpočet sociálního fondu v částce příjmů
i výdajů ve výši 328.080,-Kč, rozpočet
fondu VHM v částce příjmů 3.000.000,-
Kč, v částce výdajů 3.000,-Kč (poplatky).

příjmy celkem v částce:  67.732.143,-Kč
z toho:
44.513.000,-Kč příjmy daňové

15.861.463,-Kč příjmy nedaňové
7.357.680,-Kč zařazené přijaté transfery
+ převody mezi vlast. účty 
(tvorba a čerpání fondů)
výdaje celkem v částce: 67.732.143,-Kč
z toho:
46.690.991,-Kč výdaje na provoz a

údržbu
17.713.072,-Kč výdaje na investice a

opravy
3.328.080,-Kč převody mezi vlast. účty 
(tvorba a čerpání fondů)
závazné ukazatele: 
5.018.500,-Kč příspěvek na provoz PO

Základní škole a Mateřské škole Mladá
Vožice (součástí jsou odpisy v částce
618.500,-Kč)

schvaluje:
delegování pravomocí nad rámec

schválených pravomocí v provádění
rozpočtových opatření, dle § 102 odst. (2)
písm. a) zák. 128/2000 Sb., v akt. znění,
do 31. 12. 2020 zcela na Radu města
Mladá Vožice

Usnesením č. 91/2020 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č.280/3 ostatní
plocha-zeleň o výměře cca 250 m2 v k. ú.
Mladá Vožice

Usnesením č. 92/2020 schvaluje:

prodej pozemkové parcely č. 1091/20
ostatní plocha-zeleň o výměře 72 m2,
pozemkové parcely č. 1091/21 ostatní
plocha-zeleň o výměře 16 m2 a
pozemkové parcely č. 825 ostatní plocha-
zeleň o výměře 539 m2 všechny v k. ú.
Stará Vožice Martině Tomanové, Za Bra-
nou 671, 39501 Pacov za celkovou kupní
cenu 44 560,- Kč dle znaleckého posudku
č. 914-22/2020 Ing. Radka Samce

Usnesením č. 93/2020 schvaluje:
prodej stavební parcely č. 1109

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408
m2 a stavební parcely č. 1110 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 408 m2 obě v
k. ú. Mladá Vožice Stavebně bytovému
družstvu Mladá Vožice, Žižkovo náměstí
80, 39143 Mladá Vožice za celkovou kup-
ní cenu 1 017 140,- Kč dle znaleckého po-
sudku č. 1365-205/2020 Ing. Zdeňka Bu-
reše

Usnesení č. 94/2020 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část parcely č.

1184 ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře cca 12 m2 v k. ú. Mladá Vožice

V Mladé Vožici dne 18. prosince 2020

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
Místostarosta Jaromír Dvořák

Usnesení Zastupitelstva města

Rád bych poděkoval všem obyvatelům
Mladé Vožice a místních částí, kteří sami
od sebe přiloží ruku k dílu a upravují si
okolí domů, zahrad a zahrádek které,
nejsou jejich majetkem, ale přesto jim
není lhostejné, jak obecní plochy kolem
vypadají. Někdy vidím, že někdo si v
chodníku před domem čistí i spáry v
zámkové dlažbě městského chodníku
lopatičkou a nestěžuje si. Někdy přijde
na město fotografie, že z chodníku
vykukuje malinký trs trávy a co s tím
bude město dělat. Zřejmě je to tím, jaké
má kdo nářadí. Někdo má lopatku, nebo
hrabky a někdo fotoaparát a facebook.
Ale věřím, že všem jde o hezké město.

Pejskaři si po svých svěřencích celkem
uklízí exkrementy, za což jim patří
poděkování. V současné době se dostávají
na město dotazy, nebo podněty, jestli 
by si jezdci na koních či jejich vlastníci
nemohli na zpevněných plochách, 
silnicích v zastavěných částech počínat
stejně. Asi je pochopitelné, že nikdo
nemá rád koňský koblih před domem,
zahrádkou nebo firmou. Tak snad najdou
milovníci koní řešení.

Jaromír Dvořák, místostarosta

Podněty 
na radnici a z radnice

STRANA 4 1. LEDENVOŽIČAN

Tříkrálová sbírka
Pro vás, kteří nás chtějí podpořit i v letošním
jubilejním roce jsme s naší farností připravili 
tyto možnosti, jak se zúčastnit naší sbírky, která
již trvá 15 let.

a/ Můžete přispívat do mobilních kasiček, které budou umístěny:
1. fara Mladá Vožice, 2. pošta Mladá Vožice, 3. lékárna Mladá Vožice, 
4. KM Shop
Samozřejmě budete moci do kasiček přispět o nedělních mších v našich
kostelích. Letošní sbírka potrvá do 24. 1. 2021.
Na těchto místech bude pro vás připraven balíček s posvěcenou křídou,
kalendáříkem a cukříkem.

b/ nebo na bankovní účet převodem pro tříkrálovou koledu
Tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800
Pro přispění konkrétní Charitě či farnosti vždy uvádějte variabilní symbol:
Farnost Mladá Vožice VS 77702053.
V případě jakýkoliv nejasnosti volejte koordinátorce sbírky: 
Ing. Janě Káškové mobil: 731 402 948, letáčky budou v příštích dnech 
distribuovány do každé domácnosti poštou.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, 
a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.


