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Město Mladá Vožice informuje
• v březnu došlo k předání staveniště a

neprodleně začaly nezbytné bourací
práce na staveništi v objektu domu na
Husově náměstí. Vznikne zde 12
nových bytů v režimu domu
s pečovatelskou službou.
Předpokládaným termínem dokončení
díla je září letošního roku 

• předáno je rovněž staveniště pro re-
alizaci dokončení chodníků v ulici Jana
Jeníka z Bratřic. Vlastní stavební práce
by měly začít v týdnu od 4. 4. 2022 

• obnova vodohospodářské infrastruk-
tury v rámci 1. etapy opravy průtahu
začne 1. července, tedy po Společném
mistrovství ČR a SR v silniční cyklistic

• ve spolupráci s projekční firmou se
aktuálně velmi intenzívně řeší podoba
nového sběrného dvora, který by měl
vzniknout v areálu, který město v získa-
lo od firmy Agrospol. Projekt je
připravován tak, aby vyhověl možnosti
žádat o dotančí prostředky do
Operačního programu Životní prostředí 

Již po několik týdnů zuří válka na
Ukrajině, mezi Čechy zavládla
obrovská vlna solidarity, za což patří
všem velký dík. Do pomoci
uprchlíkům z válečné zóny se ihned
zapojilo i město. Ihned po prvním
víkendu, kdy válka začala, reagovalo
město na výzvu sítě místních akčních
skupin a nabídlo zajištění hrazení
stravování uprchlíkům ubytovaným
v Oltyni. O této pomoci byli infor-
mováni všichni zastupitelé na jednání
městského zastupitelstva. Se žádostí o
pomoc se na vedení města rovněž
obrátil občan z Mladé Vožice, který
měl možnost 2 ukrajinské rodiny ve
Vožici ubytovat. S městem a vedením
školského zařízení ihned došlo
k dohodě na případném umístění dětí
do školy i školky, stejně tak partici-
paci města na případných nákladech
spojených s ubytování rodin,
především stravováním, hygienou. 

Zásadní pro další činnost města

v rámci samozřejmé pomoci ukrajin-
ským občanům se ukázala videokon-
ference s hejtmanem Jihočeského kra-
je v pátek 18. 3. 2022. Zde bylo
sděleno, že v rámci přerozdělení lidí
z Ukrajiny bude každému městu na
základě počtu obyvatel přiděleno
směrné číslo počtu lidí, o které se
bude nutno postarat. Pro Mladou
Vožici činí toto číslo 37 lidí, kterým je
neprodleně nutno zajistit ubytování a
stravování, tedy mít vše připraveno a
k dispozici. Hlášení o vyřešení pros-
tor mělo být kraji podáno do pondělí
21. 3. 2022. Za účelem porady a tedy
nalezení co nejoptimálnějšího řešení
pro lidí, kteří přišli o střechy nad
hlavou, svolal starosta na sobotu 19.
3. 2022 jednání krizové pracovní
skupiny sestávající z městských 
radních, většiny zastupitelů, vedení
školy a pracovníků městského úřadu,
dobrovolných hasičů, zástupců
farnosti. Zde došlo k dohodě na

vyčlenění městských prostor, které
budou případným zájemcům k dis-
pozici, další prostory nabídla farnost.
Cílem všech zúčastněných byla snaha
o co největší pohodlí přicházejících
lidí, tedy velkoplošné prostory jako
sál či sportovní halu ještě nevyužívat
a nechat jako případnou další rezervu.
Nakonec se povedlo 37 míst zajistit
v různých městských objektech po
jednotlivých bytech či místnostech.
Díky obrovské ochotě a vstřícnosti
Ing. Františka Dobeše je strava
zajištěna z Agrospolu. Pracovnice
úřadu ihned zajistily ložní prádlo, 
matrace, nákup nezbytných potřeb
nutných při ubytování. Dovolte mi
poděkovat všem uvedeným, ale i
třeba Gábině Dvořákové z firmy
Madonna, Luboši Rypáčkovi ze Sinfa,
prostě všem, kteří pomohli. Zda 
budou kapacity ve Vožici skutečně
využity se uvidí v následujících dnech
a týdnech, ale jsme připraveni. 

Město pomáhá Ukrajině

Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města 
i jeho místních částí klidné a spokojené prožití Velikonoc
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Podle nového zákona o odpadech 
č. 541/2020 Sb. je obec povinna
způsobem umožňujícím dálkový přístup
informovat nejméně jednou ročně o
způsobech a rozsahu odděleného
soustřeďování komunálního odpadu,
využití a odstranění komunálního odpadu
a o možnostech prevence a minimalizace
komunálního odpadu. Nejméně jednou
ročně je obec také povinna zveřejnit
způsobem umožňujícím dálkový přístup
kvantifikované výsledky odpadového
hospodářství obce včetně výdajů na
provoz obecního systému. 

Pokusíme se mimo zveřejnění těchto in-
formací na webových stránkách města
w w w. m u - v o z i c e . c z / s a m o s p r á v a /
odpadové hospodářství/povinné informace
je nyní zveřejnit i v dubnovém čísle
měsíčníku Vožičan. 

Město Mladá Vožice ve věci odděleného
soustřeďování složek komunálního
odpadu využilo v roce 2019 projektu
Mladá Vožice-Systém odděleného sběru
materiálově využitelných odpadů, který
byl spolufinancován z prostředků EU
Fondu soudržnosti a SFŽP ČR
Operačního programu životní prostředí.
Město obdrželo dotaci ve výši 1 830 000
Kč na pořízení nádob na třídění odpadů a
samo přispělo částkou 323 000 Kč.  

Zavedení systému v červenci 2019
předcházela informační kampaň pro
občany s vysvětlením výhod nabídky
nové služby pro občany. Systém „od dveří
ke dveřím“ spočíval v dodání sad popelnic
o objemu 240 litrů na třídění plastů, 
papíru a bioodpadu přímo do domácností
trvale žijících obyvatel města a jeho 
místních částí, a to jak v rodinných, tak i
bytových domech. Občané uzavřeli
s městem smlouvu o výpůjčce nádob a ty
jim byly distribuovány přímo do jejich
domácností a mohli ihned službu využívat.
Každoročně vychází ve Vožičanu svozový
kalendář s termíny svozu, které jsou 1x
měsíčně a u bioodpadu navíc od dubna do
listopadu 2x měsíčně. 

Každá domácnost má k dispozici i leták
„Jak správně třídit odpady v Mladé Vožici“. 

Původně byl předpoklad takový, že bude
omezeno či zrušeno 40 sběrných míst
odpadů po městě, ale k tomu nakonec ne-
došlo, neboť se ukázalo, že i tato jsou
občany plně využívána – zejména majiteli
rekreačních objektů, návštěvníky města a
místními podnikateli. Zde mohou občané
třídit plasty, sklo, papír a nápojové
kartony. Takže možnost třídit odpady je
s podporou města nadstandartní, veškeré
náklady s tím spojené platí město ze svého
rozpočtu. Doposud bylo zapůjčeno
občanům 479 sad popelnic na třídění.
Tříděním přímo v domácnostech se sníži-
lo množství směsného odpadu odvážené
na skládku TKO z domácích popelnic
zhruba o 20 %. Zdá se to málo, ale
musíme uvážit, že s rostoucí životní
úrovní a obalovou technikou množství
odpadů celkově roste, zejména obalových
plastů a papíru. To nyní vidí každá domác-
nost sama, kolik odpadů sama za měsíc
dokáže nashromáždit. 

A nyní uvádíme MNOŽSTVÍ odpadů
vyprodukované ve městě Mladá Vožice
v roce 2021 (počet obyvatel 2 647
k 31.12.): 

Směsný komunální odpad 543,48t
Objemný odpad 219,36t
Biologicky rozložitelný odpad 198,70t
Plasty 29,49t
Papír a lepenka 83,03t
Sklo 52,88t
Nápojový karton 2,51t
Jedlý olej a tuk 0,583t
Textilní materiály 5,97t
Kovy (ve Sběrných surovinách) 73,83t
Pneumatiky 9,73t
Stavební a demoliční odpady 226,30t
Polystyren 1,572t
Dřevo 59,09t
Nebezpečné odpady 10,367t
Elektroodpady jsou odevzdávány kolek-

tivním systémům 
Asekol, Elektrowin a Rema v rámci

zpětného odběru a nejsou váženy a ani se
za ně neplatí.

VÝDAJE na provoz obecního systému
OH :

Celkové náklady 5 643 735 Kč
z toho :
• tříděný sběr: 1 379 860 Kč
(papír 599 434 Kč, plasty 558 426 Kč,

sklo 170 000 Kč, 
NK 40 000 Kč)
• biologické odpady od občanů 

333 839 Kč
• náklady na provoz kompostárny

480 000 Kč
• nebezpečné odpady 280 377 Kč
• objemné odpady 504 070 Kč
• stavební odpady a dřevo 580 020 Kč
• směsný komunální odpad 1 745 389 Kč
• úklid a vysypávání odpadových košů

60 000 Kč
• úklid veř. prostranství tzv. Littering

200 000 Kč
• úklid „černých skládek“

80 000 Kč
Další specifické náklady : 
• náklady na provoz sběrného dvora

400 000 Kč
• odpady z údržby zeleně 600 000 Kč
• informování veřejnosti 20 000 Kč 
• motivační systém 20 000 Kč
• administrativa OH 600 000 Kč
Pozn.: Náklady zaokrouhlené na celé tis.
Kč jsou odhady (mimo kompostárny)

PŘÍJMY od občanů, podnikatelů 
a EKO-KOMu a.s. :
místní poplatek od občanů

1 487 847 Kč
od rekreantů 145 600 Kč
od podnikatelů 348 964 Kč
prodej PET lahví 16 880 Kč
platby za zpětný odběr od KS

25 872 Kč
příspěvek od EKO-KOM a.s.

423 807 Kč

Ing. Blanka Malinová

Odpadové hospodářství v číslech …

• Neschválila žádost Římskokatolické
farnosti Veliš u Vlašimi o finanční
příspěvek na opravu Kostela sv. Josefa
v obci Veliš

• Schválila výsledky výběrového řízení
za zhotovitele stavby – Zázemí
pracovníků v bývalém areálu Agrospolu –
S – B s. r. o., Sedlčany, 4,544.453,87 Kč
včetně DPH a příslušnou smlouvu o dílo.
Nabídku do řízení podala pouze 1 firma 

• Schválila smlouvu o poskytnutí dotace
mezi městem Mladá Vožice a Jihočeským
krajem, poskytnutí části dotace na provoz
pečovatelské služby Mladá Vožice,
166.000 Kč

• Schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Mladá Vožice za rok 2021 a rozdělení
hospodářského výsledku – 40.199,14 Kč
do Rezervního fondu 

• Jako jediný společník Vožické 

majetkové s. r. o. schválila roční závěrku
společnosti Vožická majetková za rok
2021 – hospodářský výsledek ke zdanění
– 309.515 Kč

• schválila žádost firmy BL BEKO s. r. o.,
souhlas s uzavírkou komunikace v rámci
akce Chodníky v ulici Jana Jeníka
z Bratřic před domy čp. 342, 343 a 353

Rada města Mladá Vožice na 104. zasedání (28. února), 
105. zasedání (4. března) a 106. zasedání (18. března) 

mimo jiné projednala:



Středočeský kraj – Od pátku 1. dubna
2022 dojde v návaznosti na úpravy výše
státem nařízeních slev ve veřejné dopravě
pro děti, studenty a seniory ke změně tarifu
PID ve Středočeském kraji. V Praze se
výše ani rozsah slev nemění!

Děti od 6 do 18 let:
Nyní sleva 75 %, nově 50 %.
Studenti od 18 do 26 let:
Nyní sleva 75 %, nově 50 %. 
Senioři od 65 do 70 let:
Nyní sleva 75 %, nově 50 %.
Senioři nad 70 let:
Zatím nadále bezplatná přeprava v auto-

busech. Rada Středočeského kraje nicméně
schválila její zrušení a sjednocení s kate-
gorií Senioři 65+, tj. sleva 50 %. Tato
změna ale 1. dubna v platnost nevejde, pro-
tože změnu musí ještě schválit zastupitelst-
vo Středočeského kraje. Předpokládaný ter-
mín této změny je léto 2022. 

ZTP a ZTP/P:
Nyní bezplatná přeprava pro držitele

průkazky i pro průvodce. Nově držitel
průkazky sleva 75 % a průvodce 0Kč. 

Invalidní důchodci III. stupně:
Bohužel k této nové státem nařízené

slevě od 1. dubna nejsou zatím v žádných
materiálech ke změnám tarifu potřebné in-
formace. Na podrobnosti se pravidelně na
ROPID a IDSK dotazujeme a zveřejníme
ihned, jakmile budeme vědět něco více. 

Upozorňujeme, že z důvodu nemožnosti
kompenzace nevyužitých jízdenek ze
strany státu nebude možný zpětný odkup
nevyužitých jízdenek, které pozbydou po
1. 4. 2022 platnosti, a to včetně jízdenek
zakoupených v mobilní aplikaci PID
Lítačka. Tyto jízdenky je nutné využít do
31. 3. 2022. Zakoupené zvýhodněné
předplatné jízdné pro děti zůstane i po
změně tarifu nadále v platnosti! Nyní je
tedy nejvyšší čas si ho pořídit a odložit tak
snížení státní slevy až na pozdější dobu!

Vyplatí se vám předplatné? To snadno
zjistíte v tarifní kalkulačce PID:
https://pid.cz/tarif-web/calc.php Nebo do
vyhledávače na internetu napište jednoduše
„Tarifní kalkulačka PID“ a klikněte hned na
první odkaz a můžete dále postupovat. 

Jak předplatné pořídit? V mobilní ap-
likaci PID Lítačka, nebo na některých
z kartičkových nosičů, ideálně na
LÍTAČKU. Tu zařídíte online z pohodlí
domova zde: https://pid.cz/tarif-
web/calc.php , nebo na pokladně Českých
drah v Benešově. Mobilní aplikaci si
můžete zdarma stáhnout do vašeho mobil-
ního telefonu a po zaregistrování můžete
kupovat předplatné. Obvykle platí pravid-
lo, že kdo cestuje alespoň třikrát týdně, tak
pro něj je předplatné výhodnější a může
ročně ušetřit třeba i několik tisíc korun
v závislosti na délce trasy a počtu projetých
tarifních pásem. 

Text: Jan Vachtl, Grafika: ROPID

Změna Tarifu PID od 1. dubna 2022
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Sraz rodáků
2022

Město Mladá Vožice připravuje na
první sobotu v září sraz rodáků města.
Cílovou skupinou jsou občané, kterým
je 55 let a více, a zároveň jejich prvním
trvalým bydliště byla Mladá Vožice
(tentokrát z kapacitních důvodů pouze
město, nikoliv místní části). Akce se
tedy uskuteční v sobotu 3. září 2022 a
těžištěm dění bude zámecká zahrada.
Vlastní program zahájí v 10.00 mše
v mladovožickém kostele. Oficiální 
zahájení programu v zámecké zahradě
je naplánováno na 11.00 hodin. V cca
12.30 hodin proběhne společný oběd
všech účastníků srazu, po kterém
organizátoři připravili bohatý program,
nicméně samozřejmě vyjde i spousta
času na neformální povídání. V rámci
odpoledního bloku tedy vystoupí 
populární Strahovanka s mladovožickým
rodákem Františkem Adámkem, zazpívá
sbor místních učitelek, pod vedením
paní učitelky Mirky Kuklové bude
účinkovat dětský sbor z místní školy.
Jako host se představí se svým pro-
gramem folklórní soubor Kovářovan.
Vrcholem odpoledního kulturního 
programu pak předpokládáme
bubenickou show. V rámci první části
programu dojde také na dekorování
několika významných osobností cenou
města. Po celý den bude otevřena 
základní škola, Kaple Na Hradě, 
Památník Mladovožicka, zároveň také
pro účastníky srazu bude v provozu
vláček, který je proveze po městě.
Zveme tedy tímto na sraz rodáků 
našeho města.
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Jak jste již určitě zaznamenali, staveb-
ní práce v domě na Husově náměstí,
v němž vznikne 12 pečovatelských bytů,
již naplno započaly. K nastěhování bu-
dou počátkem příštího roku. Bude se
jednat o byty 1 + kk s koupelnou vy-
bavenou sprchovým koutem a WC,
součástí bude i předsíň. Velikost bytů se
pohybuje od 49,8 m2 do 30,9 m2, zhruba
polovina je určena pro bydlení 2 osob.
Dům bude vybaven výtahem, vytápěn
vlastní plynovou kotelnou. Bude zde i
zázemí pro pečovatelskou službu.
K domu přiléhá dvorek a zahrada.

Od května 2022 si již budete moci
podávat žádosti o nájemní byty. Protože
je výstavba částečně financovaná
z dotace MMR ČR, jsou zde stanoveny
podmínky, které musí zájemce o byt
splňovat:

1. Musí být osobou v nepříznivé so-
ciální situaci způsobené věkem nebo
zdravotním stavem (tedy osobou, která
již není plně soběstačná, potřebuje po-
moc jiné osoby)

2. Musí prokázat, že jeho průměrný
čistý měsíční příjem v období 12 měsíců
před uzavřením nájemní smlouvy
nepřesáhl 0,75 násobek průměrné
měsíční mzdy (jednočlenná domácnost)
nebo 1,0 násobek (2 členná domácnost).
Nyní průměrná měsíční mzda činí 35
662 Kč.

3. Nesmí mít ve vlastnictví ani
podílovém spoluvlastnictví bytový dům,
rodinný dům nebo byt a ani mít
družstevní podíl v bytovém družstvu.
Tuto podmínku musí splnit i druhý člen
domácnosti.

Dle dotačních podmínek bude výše ná-
jemného limitována. 

Žádosti budou k dispozici u Bc. Evy
Novotné, správa bytů – tel. č.
381 201 918 a také na webových
stránkách města v sekci pečovatelská
služba. Tato Vám podá i další informace. 

Bc. Eva Novotná

Nové
pečovatelské

byty
v Mladé Vožici

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
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Milí příznivci 
divadla a Voživotu!

Vy, kteří nás sledu-
jete víte, že jsme 19.
března hráli naší
Hračku na Třešťském
divadelním jaru. Za
nás, Voživoty, chci
napsat, že se tato
přehlídka vyznačuje
perfektní organizací,

přátelskou náladou, skvělým publikem a i
milou odbornou porotou. To vše
k přehlídkám patří. Jezdíme tam opravdu
moc rádi, nejen kvůli možnému postupu
na celostátní přehlídku, ale i kvůli
atmosféře a hodnocení, protože
dostaneme plnohodnotnou zpětnou vazbu
od diváků i od profesionálů. Proto vám
v tomto příspěvku nabízím pohled náš i
verdikt diváků a doporučení porotců. Za
nás musím říct, že se nám hrálo moc
dobře. Počínaje zázemím, využití profi
zvukové i světelné techniky, oko 
festivalového diváka je vycvičené a nic
mu neunikne. Zároveň dokáže svým
smíchem a reakcemi vybičovat k 
netušeným výkonům. Jsme rádi, že jsme
byli součástí a už při odjezdu jsme
přemýšleli, co tam zahrajeme za rok. Že
bychom oprášili Uklízečku? Porota

k našemu výkonu napsala: Autorských 
divadelních her není nikdy dost a je tedy
dobře, že Kateřina Pokorná hry píše.
Navíc si myslím, že Kateřina Pokorná
toto řemeslo ovládá velmi slušně. Její
náměty jsou neotřelé, mají zajímavou
pointu a bezprostředně se dotýkají našich
pocitů. Hra Hračka pojednává o dvojici
manželů, kteří se pohybují ve filmovém
světě nejen jako zaměstnanci (režisér a
herečka), ale často se tento svět plný iluzí
promítá do jejich reálného života, a to
tím, že si předehrávají některé slavné 
divadelní scény jako zábavní hádankový
kvíz. Manžel často vymýšlí řadu
přiblblých vtípků a rád jimi manželku
straší. A ta se rozhodne, že manžela řádně
vytrestá a spolu se svými kamarády
připraví manželovi dárek v podobě 
robotické ženy. Načež nastává bálabile o
tom, jak se manžel s novou hračkou
sžívá. Překvapivý konec, který se přes
některé hororové scény (podříznutá
manželka) dostaví, se jeví jako
spravedlivá odplata. Herci jsou ve velmi
dobré kondici, hrají s chutí a svižně, ale
několikrát se v některých situacích
opakují. Takže by bylo dobré představení

krátit. Na anekdotický příběh je to velmi
dlouhé. Dále si myslím, že výběr hudby
je pouze spekulativní a nijak zvlášť
představení nepomáhá, naopak v
některých místech inscenaci zbytečně
prodlužuje. Nicméně jsem z představení
odcházel spokojený. S klidným
svědomím mohu prohlásit, že jsem strávil
příjemný sobotní večer. 

A co na to diváci � Já bych chtěla chlapa
robota. � Děkuji za celé představení a
skvělé fyzické výkony. Grimasy herců
byly perfektní. � Přiznám se, že mě to
moc neoslovilo. Mám raději vážnější 
divadelní kusy. � Mně se to naopak 
líbilo. Bylo to svižné a vtipné. � Já 
nejsem fanoušek hororů, takže jsem se v
tom trochu ztrácel. Ale i tak jste se mi
moc líbili a líbíte vždycky.

Vladimír Altán Mátl: „Kdybych snad
manželku opustil na chvilku, rád bych si
vypůjčil robotku Emilku.“ 

Jak to celé opravdu dopadlo, to se
dozvíme na konci března na slavnostním
ukončení celého festivalu a samozřejmě
vás nezapomeneme informovat. Pokud
nás chcete vidět v dubnu, 4. 4. přijeďte do
Spektra v Sezimově Ústí nebo 16. dubna
do Telče do Panského dvora. Krásné jaro,
hodně sluníčka a mějte se prostě fajn. 

Za Voživoty, Pavla

Drbník

Dorazit mají největší hvězdy.
Letošní sezona nabídne v Mladé Voži-

ci na Táborsku a v Kovářově na Písecku
opravdovou sportovní lahůdku, kterou
jako hlavní pořadatel představil Český
svaz cyklistiky. Výkonní pořadatelé
Agentura Cyklistika a ČEZ Cyklo Team
Tábor nabídnou v červnu milovníkům
cyklistiky společné mistrovství ČR a SR
v silniční cyklistice. Významný
sportovní svátek odstartuje ve čtvrtek
23. června časovkou jednotlivců v
Kovářově u Milevska a vyvrcholí v
neděli 26. června silničním závodem
jednotlivců v Mladé Vožici a jejím
okolí. Pořadatelé očekávají účast
sportovních hvězd Petera Sagana,
Zdeňka Štybara či Martiny Sáblíkové.
Dílčím krokem k uspořádání této výz-
namné akce byla první schůze
organizačního výboru pod vedením
ředitele závodů Petra Balogha z Agentu-
ry Cyklistika. Účastníci se potkali v
pátek 25. února dopoledne nejprve v
Kovářově, po obědě se přesunuli do
Mladé Vožice. Členové organizačního
výboru zakončili prohlídku Kovářova
posezením nad pivem a ovarem, na
které je pozval starosta Kovářova Pavel
Hroch. Organizátoři si ujasňovali detai-
ly rovněž v Mladé Vožici, kde už se jel
významný cyklistický závod loni.
www.cyklokros.cz 

Mladá Vožice a Kovářov se chystají na přípravu
republikového šampionátu v silniční cyklistice


