
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 počátkem
příštího roku – 2023. Bude se jednat o
byty 1 + kk s koupelnou vybavenou
sprchovým koutem a WC, součástí
bude i předsíň. Velikost bytů se pohy-
buje 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.

Pokud máte o toto nájemní bydlení 
zájem, neváhejte s podáním žádosti,
protože byty musí být obsazeny do 
3 měsíců od kolaudace. Jelikož 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.

3. Při podpisu nájemní smlouvy 
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 případný 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 (tato Vám podá i
další informace) a také na webových
stránkách města v sekci pečovatelská
služba.  Bc. Eva Novotná

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

číslo 10/roč. 19 1. října 2022

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám poděkoval za účast v komunálních vol-
bách a zároveň upřímně poděkoval za pod-
poru, které se mi dostalo. Velmi si jí vážím a
moc pro mne znamená. Všichni zastupitelé
zvolení na kandidátní listině „Nezávislí
2022“ přijímáme svou roli nesmírně
zodpovědně a s pokorou. Věřím, že všichni
zastupitelé města zvolení v komunálních
volbách vytvoří dělný tým, který bude
„kopat“ ve prospěch občanů našeho města
a jeho místních částí. Nečeká nás lehké 
období, s Vaší pomocí a podporou vše
zvládneme. Na spolupráci s Vámi všemi se
na další čtyři roky moc těším. 

J. Větrovský

Sloupek starosty

Nové pečovatelské byty v Mladé Vožici
Práce na pečovatelských bytech finišují.

Nová komunikace -Sluneční II.
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Výsledky komunálních voleb v Mladé Vožici
Zdroj: www.volby.cz 

Kandidátní listina: „Nezávislí 2022“

Platné hlasy celkem: 10 193

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 746,9

Kandidátní listina: Občanská demokratická strana

Platné hlasy celkem: 1 788

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 130,9

Kandidátní listina: S.o.n.k a S.M.

Platné hlasy celkem: 3 106

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 227,7
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• Doporučila zastupitelstvu města schválit připojení
k dotačnímu programu Jihočeského kraje „My vás v tom
nenecháme“

• Schválila přidělení daru ve výši 20.000 Kč základní organi-
zace Českého svazu včelařů Mladá Vožice

• Vzala na vědomí sdělení Ministerstva životního prostředí ČR –
projekt „Výměna zdroje tepla v objektu ZŠ a MŠ Mladá Vožice“
byl schválen k poskytnutí dotace

• Schválila žádost obyvatel Radvanova – pořízení herních
prvků dětského hřiště 

• Schválila další postup v řešení poškození prvků skateparku –
škoda bude vymáhána po vinících 

• Vzala na vědomí výsledky dílčího přezkumu hospodaření za
rok 2022 realizovaného Krajským úřadem Jihočeského kraje –
bez závad

Rada města Mladá Vožice na 120. zasedání (26. srpna), 121. zasedání
(2. září), 122. zasedání (16. září) mimo jiné projednala:

PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET
VĚKU A RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK
NA PÉČI DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území
města do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do
31. 7. 2022 včetně) nebo pobírající příspěvek na péči do
dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022
včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby. Pod-
porovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je
pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci
roku 2022) nebo pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v
prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo čistý měsíční
příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně
13 000 Kč včetně.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že
rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho
manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6
měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Proti pod-
porované osobě nebo posuzované osobě ve společné domác-
nosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v
dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a
mimoškolních aktivit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let
věku.

Výše podpory na dítě činí 4 000 Kč. 100 % výše podpory 
vyplácí Jihočeský kraj prostřednictvím obcí a měst
Jihočeského kraje.

PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO 
A INVALIDNÍHO DŮCHODU

Podporováni budou poživatelé starobního,
vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým
pobytem na území města, kteří pobírají příspěvek na bydlení

nebo  žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký
nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich
další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně
16 000 Kč měsíčně, žijí ve společné domácnosti se svým part-
nerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími os-
obami a jejich příjem připadající na 1 člena společné domác-
nosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu
maximálně 12 000 Kč. Proti podporované osobě nebo posuzo-
vané osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí
být vedeno exekuční řízení.

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí
výše podpory 4 000 Kč. V případě poživatelů důchodu, kteří
žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na
každého člena společné domácnosti, který je podporovaným
poživatelem důchodu. 50 % podpory financuje Jihočeský kraj,
50 % příslušná obec či město.

Více informací včetně zodpovězení nejčastějších dotazů
naleznete na https://www.myvtomjihocechynenechame.cz/.
Na tomto odkazu jsou k dispozici i žádosti a jejích přílohy.
Každý žadatel si musí tiskopisy vyplnit, což lze i přímo
v počítači, a vytisknout, případně nejprve vytisknout a poté
ručně vyplnit. Žádost musí být vždy vlastnoručně podepsaná,
nelze ji podat elektronicky. Žádosti jsou k dispozici také na
městském úřadě u sociální pracovnice pí Bc. Novotné (tel.
381 201 918), příp. u vedoucí finančního odboru pí Raškové.
Sociální pracovnice Vám pomůže i s vyplněním a podáním
žádosti. 

Žádosti přijímáme do čtvrtka 15. prosince 2022. Později
došlé žádosti již nelze vyřídit. Podpora bude vyplácena na účet
žadatele, případně v hotovosti v pokladně města, a to na
základě Darovací smlouvy. Tyto smlouvy bude schvalovat
Rada města. Bc. Eva Novotná

Podpora rodin s dětmi, starobních a invalidních důchodců
– dotační program Jihočeského kraje 
„My v tom Jihočechy nenecháme II“

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na svém posledním zasedání dne 5. 9. 2022 schválilo zapojení se
města do dotačního programu vyhlášeného Jihočeským krajem „My v tom Jihočechy nenecháme II“.  
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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

Vzpomínka

Ani čas nezhojí smutek a žal,
že nám Tě tatínku zlý osud vzal.
Každé ráno u kapličky modlitby 
své posílám,
a na Tebe náš tatínku s láskou v 
srdci vzpomínám
Na den 5. října roku 2020, kdy nás
navždy opustil pan Jiří Krch z 
Bendova Záhoří, s láskou a bolestí
v srdci vzpomíná manželka Marie 
a děti Jana, Jiří a Marcela 
s rodinami.
Moc nám chybíš, taťko...
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Vážení přátelé di-
vadla a Voživotu
zvlášť!

Dlouho jsme o sobě
nedali vědět. Byly
prázdniny, léto, a to
je volno i od hraní.
Až září pro nás zna-
mená start hraní.
První zářiové bylo
v nedalekém Pacově,

kde nás přivítalo a velmi mile překvapilo
Komunitní centrum. Prostor bývalého
kina nechalo Město přebudovat na sál,
kde se dá hrát divadlo i promítat filmy,
osadilo ho světelnou a zvukovou tech-
nikou, vybavili prostorným zázemím,
včetně bufetu, šaten a sprch. Sedačky
v hledišti hrají všemi barvami…. Za ta
léta, co jezdíme a hrajeme, jsme tak krás-
ný a veselý „divadlo“ neviděli. Prostě
v Pacově byl příjemný start. A další hezké
setkání bylo o týden později v Domově
pro seniory v Chodově. I tam jsme
dědečkům a babičkám sehráli naší
Hračku. Nebylo to klasické večerní

představení, ale odpolední, poobědové.
Přizpůsobili jsme se jejich režimu a vyzk-
oušeli si hraní ve dvě hodiny, za světla…
a bylo to zvláštní hrát horor bez tmy, pro-
tože i ta hraje s námi a pro atmosféru. A
líbilo se! Za což jsme vděční, protože
jsme z tohoto představení měli trošku stra-
ch, abychom je nevyděsili zase až moc.

Nu, a jak nám letos dopadly kulaté,
desáté, Vokule? Na pódiu se během dvou
dnů vystřídalo padesát herců z am-
atérských souborů z celé republiky.
Předvedli zde celkem 7 divadelních
představení. Měli jsme také hudební tečku
za tím naším jubilejním ročníkem. Svůj
úžasný um předvedli muzikanti ze
skupiny Ivan Hlas Trio. A že bylo co
poslouchat!!! Počet návštěvníků se pohy-
boval kolem 500, nejvíce navštěvovaná
byla dětská představení. Ostatně jako
každý rok. I večer u ohně se nás sešlo
hojně. A finančně?  Za pronájmy jsme vy-
dali 28 tisíc, honoráře účinkujícím byly

vyplaceny ve výši 79 tisíc, catering pro
herce 17 tisíc, propagace byla za 20 tisíc a
související výdaje s festivalem ve formě
pamětních zrcátek a papírenských potřeb
4 tisíce. Celkem tedy 148.000Kč. Opět
chci zdůraznit, že všichni Voživoti zde
fungovali bez nároku na honorář, že ony
výše uvedené odměny jsou pouze pro hos-
tující soubory. Musím napsat, co mě letos
opravdu překvapilo. A tím je velká podpo-
ra a zájem nejen Města Mladá Vožice, ale
i místních firem, podnikatelů i jednotlivců..
a to je pro nás asi to nejzásadnější znamení,
že máme pokračovat dál. Proto chci
poděkovat zas a znova všem, kteří se
rozhodli nám dát najevo, že to nemáme
vzdát. Děkujeme!! Jsme vděční, když nás
podpoříte i svým zájmem a navštívíte naše
představení. I to je podpora. 

A co je nového ve Voživotu? Máme
nového člena!! Ale toho vám představím
až v příštím příspěvku divadla
v mladovožickém Drbníku. Mějte se
krásně. Přeji nám všem slunečný podzim,
co nejméně starostí a hodně radostí. 

Pavla Marie Šedivá

Drbník

Jubilanti
- září 2022

70 let
Marie Pechová
Mladá Vožice

Miroslav Houdek
Noskov 

Jaroslav Svatková
Mladá Vožice

Jana Dintarová
Mladá Vožice
75 let 

Karel Bílý
Blanice
80 let 

Stanislava Burešová
Mladá Vožice
85 let 

Bohumil Zimmel
Mladá Vožice

Milan Kopecký
Mladá Vožice

Marie Antonyová
Mladá Vožice
86 let

Marie Bílková
Mladá Vožice
87 let

Josef Michálek
Mladá Vožice

František Mrva
Mladá Vožice

Helena Mrázková
Mladá Vožice 

Obnova vodovodu a kanalizace na průtahu městem.


