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Nové pečovatelské byty v Mladé Vožici

V Mladé Vožici na Husově náměstí
(u autobusového nádraží) probíhají
stavební práce v domě č. p. 125, v němž
vznikne 12 pečovatelských bytů.
K nastěhování budou koncem tohoto
roku. Bude se jednat o byty 1 + kk
s koupelnou vybavenou 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.
Již nyní si můžete 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 sociální
situaci způsobené věkem, tedy 65 let a
více nebo zdravotním stavem, tedy
osobou, která již není plně soběstačná,
potřebuje pomoc jiné osoby, pobírá
příspěvek na péči.

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 37 903 Kč.

Realizace nových pečovatelských bytů v Mladé Vožici je v plném proudu. Díky
dotaci Ministerstva pro místní rozvoj, která byla městu Mladá Vožice poskytnuta,
se mohou naši starší spoluobčané těšit na nové ubytování v bytech v centru města
se zajištěnou sociální službou. Zájemci o ubytování se mohou hlásit již nyní na sociálním odboru při Městském úřadu v Mladé Vožici u paní Bc. Evy Novotné, která
poskytne veškeré bližší informace.
Ing. Michaela Růžičková

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 nájemného limitována.

Žádosti jsou k dispozici na Městském úřadě
Mladá Vožice 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
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Životní prostředí informuje

1) Informujeme občany, kteří poctivě
třídí odpady, že jsou na radnici k dispozici
tašky na třídění, v sadě je žlutá
PLAST/zelená SKLO/modrá PAPÍR ve
velikostech 20 a 40 litrů a dále 40litrová
taška ŠEDÁ na kovy.
2) Žádáme občany, aby popelnice na
BIOODPAD, které mají v domácnostech
NEPŘETĚŽOVALI, neboť už se 4x stalo,
že se při výsypu zcela zničily. Určitě
popelnice neslouží na to, aby se každých
14dnů napěchovala těžkou posečenou
trávou či zeminou…Kdo nemá svůj kompost, nechť trávu odveze na kompostárnu
do bývalého lomu. Naopak opět apelujeme na občany, že bioodpad je i odpad

z jejich kuchyní – slupky, kávová sedlina,
čajové sáčky, všechny rostlinné zbytky
(ne živočišné!!!!), které naopak do
biopopelnic patří. Z vlastní zkušenosti
vím, jak podstatnou váhovou část našich
odpadů tvoří. A rozhodně nepatří na skládku (tedy do černých popelnic na směsný
komunální odpad), kde se za ně draze
platí.
3) Žádáme občany, aby udržovali své
keře a stromy na zahradách, aby
nepřesahovaly nad chodníky a mohlo se
po nich chodit a udržovat je.
4) Trápí nás bezohlednost některých
spoluobčanů – pohazování odpadků po
veřejných prostranstvích, přičemž vedle je
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odpadkový koš, volné pobíhání psů a
neuklízení jejich exkrementů, ničení
majetku sprejery (tabulka s provozním
řádem nového skateparku byla okamžitě
po vyvěšení zničena), krádeže (dřevěná
lavička s kovovou konstrukcí u nádrže
Valcha byla ukradena po 14 dnech, než
tam město stačilo dát nádobu na odpady,
jak by asi dopadla ta ?!), ničení zeleně
(olamování větví javorů na Husově
náměstí). Celková neúcta společnosti
k veřejnému majetku je pro mě velkým
zklamáním.
Jinak přeji všem občanům města hezké
léto a příjemně strávenou dovolenou!
Ing. Blanka Malinová

Jubilanti
červen 2022
70 let

Milan Maršálek
Mladá Vožice
Helena Kopecká
Mladá Vožice

75 let

Dagmar Chadimová
Mladá Vožice
František Barvínek
Mladá Vožice

80 let

Helena Vrtišková
Mladá Vožice

86 let

Ladislav Krch
Krchova Lomná
Marie Marková
Mladá Vožice

89 let

Anna Slabá
Mladá Vožice

92 let

Vladimír Adámek
Mladá Vožice

98 let

Jaroslav Veselý
Mladá Vožice

Dne 24. 6. 2022 oslavili manželé
Marie a František Smetanovi
zlatou svatbu, blahopřejeme
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STRANA 3

Usnesení ze zasedaní Zastupitelstva města

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne
20. 6. 2022 v zasedací síni Městského
úřadu v Mladé Vožici

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na
základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:
Usnesením č. 29/2022 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá
Vožice od 21. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (111. – 113. zasedání)

Usnesením č. 30/2022 schvaluje:
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 20.
6. 2022

Usnesením č. 31/2022 schvaluje:
Závěrečný účet města Mladá Vožice za
rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad

Usnesením č. 32/2022 schvaluje:
účetní závěrku města Mladá Vožice sestavenou k 31. 12. 2021

Usnesením č. 33/2022 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou
parcelu č. 602/1 orná půda o výměře 6235
m2 v k. ú. Noskov

Usnesením č. 34/2022 neschvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
část
pozemkové parcely č. 904/1 ostatní
plocha-zeleň o výměře cca 170 m2 v k. ú.
Noskov a obci Mladá Vožice

mek o výměře 330 m2 ve vlastnictví Města
Mladá Vožice v k. ú. Stará Vožice oba
oddělené Geometrickým plánem č. 20074/2022 ze dne 3.5.2022 vyhotoveném Geodetickou kanceláří Tábor spol. s r.o.

Usnesením č. 37/2022 schvaluje:
darovat Jihočeskému kraji pozemkové
parcely:
č. 10/7 ostatní plocha – silnice o výměře
19 m2
č. 44/5 ostatní plocha – silnice o výměře
26 m2
č. 1153/5 ostatní plocha – silnice o
výměře 8 m2
všechny v katastrálním území Janov u
Mladé Vožice a schvaluje uzavření
darovací smlouvy č. 010/21/230/03/00

Usnesením č. 38/2022 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 882/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 37 m2 v
k. ú. Noskov a pozemkové parcely č.
882/7 ostatní plocha-jiná plocha o výměře
15 m2 v k. ú. Noskov a pozemkové parcely č. 882/8 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 3 m2 obě v k. ú. Noskov, jak jsou
obě vyznačeny na Geometrickém plánu č.
178-635/2020 ze dne 10. července 2020
vyhotoveném GK Ing. Pavel Dvořáček za
celkovou kupní cenu 9 900 Kč manže lům
Monice a Jiřímu Šindelářovým, Javorová
264, 39137 Chotoviny dle znaleckého posudku č. 7/2022 ze dne 6.6.2022 a jeho
dodatku ze dne 15.6.2022 Ing. Michala
Svatoně

Usnesením č. 36/2022 schvaluje:
zveřejnění záměru směnit pozemkovou
parcelu č. 433/2 lesní pozemek o výměře
330 m2 ve vlastnictví Milana Balouna,
Stará Vožice 20, 39143 Mladá Vožice za
pozemkovou parcelu č. 438/2 lesní poze-

Usnesením č. 39/2022 schvaluje:
a) žádost Římskokatolické farnosti
Mladá Vožice, IČ – 65942396, o finanční
příspěvek ve výši 40.000 Kč na opravu
cínové křtitelnice v kostele svatého Martina v Mladé Vožici
b) darovací smlouvu mezi městem
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a
Římskokatolickou farností Mladá Vožice,
IČ – 65942396
c) dar VOŽIVOT z. s., IČ - 22739882 –
20.000 na činnost spolku
Usnesením č. 40/2022

• Schválila výpůjční dobu v Městské
knihovně v Mladé Vožici v prázdninovém
režimu
• Doporučila zastupitelstvu schválit
dar Římskokatolické farnosti Mladá
Vožice ve výši 40.000 Kč na opravu
cínové křtitelnice v kostele sv. Martina
v Mladé Vožici
• Schválila podání žádosti o dotaci ze
Státního fondu podpory investic – demo-

lice bývalé kotelny (současného zázemí
technické skupiny)
• Vzala na vědomí úpravu rozpočtu
akce Zázemí technické skupiny a
schválila vypsání nového výběrového
řízení na zhotovitele stavby
• Schválila prodejní cenu reklamních
vaků se znakem města – 55 Kč/1 kus
• Schválila další smlouvy o budoucích
smlouvách o zřízení věcného břemene –

Usnesením č. 35/2022 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou
parcelu č. 60/6 vodní plocha-vodní nádrž
umělá o výměře 606 m2 v k. ú. Bendovo
Záhoří

a) schvaluje:
Navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ
Mladá Vožice o 850.000 Kč dle žádosti ZŠ
a MŠ Mladá Vožice
b) schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 5 dle
předloženého návrhu
V Mladé Vožici dne 20. června 2022

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
Místostarosta Jaromír Dvořák

Sraz rodáků

Vážení spoluobčané pomaličku se nám
blíží dlouho připravovaná akce Sraz
rodáků, který se bude konat 3. 9. 2022
v Zámecké zahradě. Zámecká zahrada
pro návštěvníky akce bude otevřena již
od 10:00 hod. Samotné zahájení akce je
naplánované na 11:00 hod. Pro
návštěvníky bude zajištěno parkování
v areálu bývalého zemědělského družstva
(Náměstí obětí nacismu) a na přilehlých
parkovištích Zámecké zahrady (Žižkovo
náměstí, Náměstí obětí nacismu). Vše
bude označeno a regulováno pořadateli.
Z důvodu nedokonalé evidence obyvatel
v 50. letech mohlo dojít k tomu, že někteří
„rodáci“ nebyli pozváni. Pokud je mezi
Vámi „rodák“ (občan s trvalým pobytem
po narození v Mladé Vožici), tak prosím
o kontaktování matriky, aby byli zapsáni
na seznam účastníků. Pozvané prosím o
zprávu o účasti z důvodu zajištění obědů,
ale i dalších organizačních záležitostí a to
na kontakty: 381 20 19 14; 602 225 115;
nebo email: matrika@mu-vozice.cz.
Po celý den bude zajištěno občerstvení a
bohatý program.
Jste Všichni srdečně zváni.
Alena Šoulová
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

Rada města Mladá Vožice na 112. zasedání (10. června)
a 113. zasedání (20. června) mimo jiné projednala:
služebnosti inženýrské sítě – vodovodního řadu, vodovodní přivaděč Tábor –
Mladá Vožice
• Schválila podání žádosti o dotaci ze
Státního fondu Životního prostředí ČR –
pořízení elektromobilu pro potřeby technické skupiny města
• Schválila pronajmout městskou část
zámecké zahrady žadatelům pořádajícím
kulturní akce
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Město Mladá Vožice informuje

• na stavbě pečovatelských bytů jsou
provedeny betonáže keramických stropů,
v části objektu je položena střešní krytina.
Pracovníci vyzdívají příčky mezi jednotlivými byty a místnostmi. Rovněž
aktuálně probíhá montáž hrubých
rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace
• na stavbě chodníků v ulici J. J.
z Bratřic chybí dokončit zábradlí u
schodišť k bytovým domům, oplocení

Školní rok v
městské
knihovně

V září 2021 jsme opět zahájili projekt
„Knížka pro prvňáčka“ pro školní rok
2021/22.
Žáci z 1.tříd během školního roku
několikrát navštívili městskou knihovnu,
kde jsme pro ně připravily besedy,
soutěže, pracovní listy, četli jsme
společně pohádky, vyprávěli si o autorech
i ilustrátorech dětských knížek.
V lednu jsme uspořádaly besedu se
spisovatelkou Petrou Martiškovou o její
knize Velké dobrodružství malého dráčka
zaměřenou na poznávání a ochranu
přírody a zvířat.
Ve středu 8.června jsme slavnostním
pasováním dětí z 1.tříd tento projekt pro
letošní rok zakončili. Žáci se sešli v
knihovně, kde četbou knížky „Jak šli zajíci do školy“ potvrdili, že opravdu umí
číst. Potom podepsali slavnostní slib a
byli pasováni na čtenáře naší knihovny.
Od nás si odnesli nejen knížku vydanou
právě pro tento projekt „Dubánek a tajný
vzkaz“, pamětní list, záložku do knihy a
první přihlášku čtenáře, ale i cukrovinky,
které děti určitě ocenily.
Do knihovny chodily nejen prvňáčci.
Pro ostatní byla vyhlášena soutěž „Lovci
perel “, kde čtenáři soutěžili o největší
počet přečtených knih vypůjčených z
knihovny. V celkovém hodnocení
zvítězila třída 3.B (p.učitelka Marie Kudrnová), kde děti přečetly celkem 59
knih, a v jednotlivcích Anna Vlášková
(ze stejné třídy ) se 17 přečtenými knihami. A protože jsme ve čtenářské soutěži,
odměnou
kromě
puzzle
byly
pochopitelně knihy.
S knihami plnými bájí a pověstí se
seznámili žáci 5.a 6.tříd, do knihovny
přišli několikrát i ostatní třídy 1. stupně
na besedy o spisovatelích (např. o
B.Říhovi), o četbě z nových knih a
seznámili se se zpracováváním knih
anebo způsob hledání v on-line katalogu.
Všem našim čtenářům přejeme krásné
léto a těšíme se na další spolupráci.
Vaše knihovnice

k sousední nemovitosti. Jinak vlastní
chodníky jsou hotovy, stejně tak terénní
úpravy
• v týdnu od 11. 7. 2022 začne velmi
náročná akce – 1. etapa průtahu města.
Nejprve dojde k odfrézování stávajícího
asfaltového koberce, poté začne obnova
vodovodu a kanalizace po částech – první
etapa bude od Restaurace Na Růžku.
Akce se neobejde bez omezení, prosíme
proto o pochopení a shovívavost
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• město připravuje několik žádostí o
dotační prostředky. Na Státní fond Životního prostředí ČR bude podána žádost o
dotaci na pořízení elektromobilu pro
potřeby technické skupiny města. Dále
probíhají práce na přípravě žádosti o
dotaci ze Státního fondu podpory investic, která by měla pomoci financovat demolici bývalé kotelny pro panelák, dnes
zázemí technické skupiny města

Na Pavlově se městu podařil zrenovovat díky iniciativě místního občana křížek
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Již druhá promoc
studentů VU3V

Od zimního semestru 2016/17 mají naši
senioři možnost navštěvovat virtuální univerzitu 3.věku a to přímo v Mladé Vožici
v zasedací místnosti. Tuto úžasnou
možnost jim město zajišťuje ve spolupráci
s Provozně ekonomickou fakultou České
zemědělské univerzity v Praze. Během této
doby bylo realizováno 12 kurzů z různých
oblastí – genealogie, cestování, dějiny, architektura, umění, ale i myslivost a houby.
Téma kurzu si vždy vybírají sami studenti
z nabídky fakulty. Jedná se o přednášky vedené předními odborníky v daných
oblastech, provázené vždy obrazovým doprovodem, kdy vidíme zblízka vše, o čem
přednášející hovoří. Všechny přednášky si
studenti mohou kdykoliv znovu přehrát na
svém počítači, vždy až do konce daného
semestru. Obdrží i sylab (text přednášky),
který jim zůstává. Po každé ze 6 semestrálních přenášek si student nabyté vědomosti
ověřuje testem, při kterém samozřejmě sylab může využít. Většina studentů vytrvala
a 12. května 2022 absolvovala již druhou
slavnostní promoci. Odměnou všem byl i
menší výlet, opět po 2leté covidové pauze,
tentokrát jsme se podívali do Vlašimi do
zámku, kde jsme se i naobědvali, a hlavně
si všichni popovídali, na což při
přednáškách není vždy dostatek prostoru.
Navíc jsme se dlouhou dobu ani scházet při
společných přednáškách nemohli.
Tato forma trávení volného času tedy
spojuje vzdělávací a společenskou funkci,
bez nutnosti cestovat přímo na některou
z univerzit, přináší potěšení ze získání
nových poznatků a z toho, že člověk i ve
starším věku, jak se říká „nepatří do starého
železa“, spojuje lidi s podobnými zájmy a
vytváří nová přátelství.

