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číslo 11/roč. 19 1. listopadu 2022

Objekt s pečovatelskými byty.

Den otevřených dveří a otevření
pečovatelských bytů

Zveme všechny na prohlídku a otevření nových 
12ti pečovatelských bytů. Akce se uskuteční v pátek 
25. 11. 2022 v 17.00 hodin v objektu na Husově
náměstí. Drobné občerstvení bude zajištěno. 
Na akci město čerpalo dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj

Čertovské rojení
Přílet Mikuláše, anděla a

čertů do Mladé Vožice se
uskuteční již tradičně
v pondělí 5. 12. 2022, na
Žižkově náměstí je pláno-
vaný začátek v 16.00 hodin,
Občerstvení zajištěno.

Rozsvícení
vánočních stromů 

Vánoční strom
v Mladé Vožici

bude rozsvícen v neděli 
27. 11. 2022 

v 16.00 hodin 
na Žižkově náměstí

VOŽICKÁ MAJETKOVÁ, s.r.o.

SAMOODEČTY
VODOMĚRŮ

UPOZORNĚNÍ:
Od 1. 12. – 8. 12. 2022 prosím

proveďte samoodečet svého vodoměru
(i vodoměru na vlastním zdroji) a tento
stav nám prosím nejpozději do 10. 12.
2022 nahlaste:

Telefonicky:
776 682 266 - Ludmila Blahožová 
(Lze využít i WhatsApp a Messenger).
E-mailem: majetkova@mu-vozice.cz

KONEC ROKU 2022
Kancelář společnosti bude uzavřená od

9. 12. do 31. 12. 2022.Poslední hotovostní
platby se budou přijímat v pondělí 7. 12.
2022.

Jakékoliv informace Vám poskytneme
i v době uzavřené kanceláře.
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• Vzala na vědomí uznání reklamace 
firmou DAICH spol. s. r. o. – předláždění
výstupní zastávky na Husově náměstí 

• Schválila záměr firmy Textil Eco 
a. s. – poskytnutí dalších kontejnerů na
textil 

• Schválila zadání výběrového řízení na
dodavatele zakázky – Výměna zdroje
tepla v objektu ZŠ a MŠ Mladá Vožice
(podpořeno z Operačního programu 
Životní prostředí)

• Schválila zadání výběrového řízení na

dodavatele zakázky – Pořízení elektro-
vozidla (podpořeno ze Státního fondu
Životního prostředí)

• Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o
dílo mezi městem Mladá Vožice a SB s. r.
o. – prodloužení termínu dokončení
pečovatelských bytů v Mladé Vožici do
20. 11. 2022

• Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo mezi městem Mladá Vožice a
ZNAKON a. s., úprava termínů plnění
v rámci opravy průtahu města, nebude se

na zimu již pokračovat dalšími zemními
pracemi 

• Schválila delegování Bc. Evy Novotné
do týmu, jenž bude tvořit Komunitní plán
sociálních služeb ORP Tábor pro rok 2023

• Schválila smlouvu o odběru a likvidaci
tříděných odpadů mezi městem Mladá
Vožice a AMT s. r. o. Příbram – zajištění
odběru skla

• Schválila cenové nabídky na pořízení
prvků dětských hřišť do Janova a 
Radvánova 

Rada města Mladá Vožice na 123. zasedání (30. září),
124. zasedání (7. října) a 125. zasedání (14. října) mimo

jiné projednala:

Přijďte mezi nás
Klub důchodců srdečně zve na

společná setkání, která probíhají každé
sudé úterý od 14 hodin v zasedací míst-
nosti městského úřadu, nové zájemce.
Pokud Vám chybí společnost
vrstevníků, chcete se pobavit,
rozveselit, dozvědět něco nového,
něčemu novému se i naučit nebo naopak
předat své zkušenosti a dovednosti os-
tatním, přijďte mezi nás. Starší postupně
odcházejí a my se těšíme na nové tváře.
Během roku pořádáme i různé kulturní
akce a zájezdy. Abychom naplnili auto-
bus spolupracujeme i s farou, kdy jsme
se dostali na místa, kam bychom se sami
nedostali a ani se nedozvěděli tolik zají-
mavostí. Nedávno jsme také začali
docházet do Rodinného centra, které
vede paní Andrea Volemanová. Působí
v domku za farou, kdy se zde scházejí
všechny generace od rodičů a prarodičů
s malými dětmi, větší děti, dospělí a
také my senioři. Společně jsme zde
vyráběli dušičkovou výzdobu a nyní se
již těšíme na adventní tvoření.

Klub důchodců přeje všem občanům
krásné podzimní dny a klidné prožití nad-
cházejícího adventního času. 

Za klub Marta Tomášková

• V letošní zimě nebude nasvícena Kaple
Na Hradě. Důvodem je současné energe-
tická situace, děkujeme za pochopení 

• Na základě dohody se spoluinvestorem
– Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje i zhotovitelem akce – firmou
Znakon, již v letošním roce nebude
pokračovat novými zemními pracemi
oprava průtahu města. V první polovině
listopadu dojde k položení nového asfal-
tového koberce na úseku, kde proběhla
obnova vodovodu a kanalizace (od
Restaurace Na Růžku po křižovatku s ulicí

Milady Jungmanové). Tato část akce tedy
bude „načisto“ hotova a další práce budou
do jarních měsíců přerušeny. Důvodem
této dohody je nutnost řádného provádění
zimní údržbu a dodržení všech klimatic-
kých požadavků na technologie 

• Práce na realizaci nových
pečovatelských bytů již skutečně 
finišují. Probíhají již dokončující práce
v jednotlivých bytech, zároveň jejich 
úklid a také terénní úpravy dvora objektu.
Všechny občany zveme na otevření bytů –
pátek 25. 11. 2022, 17.00 hodin 

• Rovněž na stavbě objektů komunikace a
chodníků v nové lokalitě Sluneční II již práce
směřují k závěru. Probíhá dláždění chodníků,
do poloviny listopadu bude také položen
nový asfaltový povrch nové komunikace 

• Město Mladá Vožice aktuálně vypisuje
2 veřejné zakázky pro výběr dodavatelů.
Úspěšná dotační řízení, v obou případech
ze Státního fondu Životního prostředí,
proběhla na pořízení nového elektromo-
bilu pro potřeby technické skupiny města
a také na výměnu zdrojů tepla v objektech
ŽS a MŠ Mladá Vožice 

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

Usnesením č. 1/2022/II bere na
vědomí:

Zprávu mandátové komise, která
provedla ověření zápisu o výsledku voleb
do Zastupitelstva města Mladá Vožice
včetně přílohy č. 1 zápisu týkajícího se
voleb do Zastupitelstva města Mladá
Vožice a provedla ověření předložených
osvědčení o zvolení jednotlivých členů
zastupitelstva 

Usnesením č. 2/2022/II volí:
a) starostu města, jenž je pro svoji funkci

dlouhodobě uvolněn – Mgr. Jaroslava
Větrovského, nar. 31. 7. 1968, bytem
Mladá Vožice, ulice Josefa Bricha čp. 392 

b) místostarostu města, jenž je pro svoji
funkci dlohodobě uvolněn – Tomáše Kuk-
lu, nar. 3. 12. 1986, bytem Mladá Vožice,
ulice Oty Bubeníčka čp. 563 

c) člena Rady města Mladá Vožice – Ing.
Františka Dobeše, nar. 27. 5. 1969, bytem
Mladá Vožice, Dolní Kouty 1

d) člena Rady města Mladá Vožice –
Lubomíra Mrázka, nar. 9. 11. 1968,
Matěje z Janova 441, Mladá Vožice

e) člena Rady města Mladá Vožice –
MUDr. Smažíka Smažíka, nar. 9. 5. 1961,

bytem Obránců Míru 341, 391 43 Mladá
Vožice

Usnesením č. 3/2022/II volí:
Finanční výbor 
Zastupitelstva města Mladá Vožice:
Jiří Fáček - předseda
Jana Borkovcová - člen
Bc. Miroslav Maroušek - člen
Ing. Radek Průša Dis. - člen
Kamil Neufus - člen
Usnesením č. 4/2022/II volí:
Kontrolní výbor 
Zastupitelstva města Mladá Vožice:
Libor Mareš - předseda 
Bc. Simona Vandrovcová - člen
Libor Herna - člen
Jaromír Dvořák - člen
František Smrčina - člen
Usnesením č. 5/2022/II schvaluje:

na základě § 84 a 85 zákona 128/200 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že
v Mladé Vožici jsou oddávající:

1) Mgr. Jaroslav Větrovský – starosta
města 

2) Tomáš Kukla – místostarosta města 
3) Ing. František Dobeš – člen Rady

města Mladá Vožice
4) Lubomír Mrázek – člen Rady města

Mladá Vožice   
5) MUDr. Miroslav Smažík – člen Rady

města Mladá Vožice 
6) Jaromír Dvořák – člen Zastupitelstva

města Mladá Vožice 
Usnesením č. 6/2022/II schvaluje:
starostu města Mladá Vožice Mgr.

Jaroslava Větrovského, jako zástupce
města Mladá Vožice na jednáních
Sdružení města a obcí okresu Tábor
(SMOT)   

Usnesením č. 7/2022/II schvaluje:
V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2

písm. n) zákona o obcích a nařízením
vlády č. 318/2017 Sb. v aktuálním znění
odměnu za výkon funkce neuvolněných
členů zatupitelstva v těchto výších:

a) Člen rady města - 7.200 Kč
b) Předseda výboru nebo komise - 
3.490 Kč
c) Člen výboru nebo komise - 3.000 Kč
d) Člen zastupitelstva - 1.800 Kč
Tyto odměny budou neuvolněným

členům Zastupitelstva města Mladá
Vožice vypláceny od 20. 10. 2022. Při
souběhu funkcí se neuvolněným členům
zastupitelstva města poskytne měsíční
odměna podle funkce, za kterou se posky-
tuje nejvyšší měsíční odměna. 

V Mladé Vožici dne 19. října 2022
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Tomáš Kukla

Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 19. 10. 2018 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici

– dotační program Jihočeského kra-
je „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“.  

Podpora rodin s dětmi do dovršení 3let
věku a rodin s dětmi pobírající
příspěvek na péči do dovršení 8let 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.
Podporovány 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 domác-
nosti je ve výši maximálně 13 000 Kč
včetně.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení pod-
pory je, že rodič/zákonný zástupce pod-
porované osoby a jeho manžel/druh/partner
není ke dni podání žádosti déle než 6
měsíců veden v evidenci uchazečů o
zaměstnání. Proti podporované osobě nebo

posuzované osobě ve společné domácnosti
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 starob-
ního, vdovského/vdoveckého nebo invalid-
ního 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 další-
mi spolužijícími osobami a jejich příjem
připadající na 1 člena společné domácnosti
činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů
v součtu maximálně 12 000 Kč. Proti pod-
porované osobě nebo posuzované 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 pod-
porovaným 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. pro-
since 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
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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

Jubilanti
- říjen 2022

70 let
František Strnad

Mladá Vožice
Jaroslav Beránek

Mladá Vožice
Marie Smetanová

Mladá Vožice
Jana Marešová
Mladá Vožice 

75 let 
Jiřina Budínská

Mladá Vožice

80 let
Jiřina Mrvová
Mladá Vožice

89 let
Zdeňka Suchanová

Mladá Vožice
93 let 

Bohumír Šimek
Mladá Vožice 

Oprava průtahu města.
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Vážení přátelé di-
vadla a Voživotu
zvlášť!

Slíbila jsem, že vám
představím nového
člena, který se do
našeho spolku přidal
během prázdnin. 
Jde o Jiřího Linharta,
čerstvě osmnácti-
letého mladíka, který

bydlí v Mladé Vožici a studuje v Táboře
na Střední zemědělské škole. Má rád lidi,
filozofii a knihy, učí se hrát na kytaru a je
to budoucí prezident. U nás se zatím
začlenil jako posila a pomocník. Učí se
zapojit, nastavovat i ovládat světla a
zvuk. Uklidil s námi klubovnu, zkrátka
snaží se být v centru dění a pomáhat, než
nám Kačka napíše novou hru. My
jezdíme dál s Hračkou a nyní oprašujeme
i Uklízečku, protože je spousta míst, kde
jí ještě neviděli. A jedním tím místem je i

přehlídka Třešťské divadelní jaro,
s možností postupu na celostátní
přehlídku amatérských divadel. Měli
jsme tam Uklízečku hrát, ale neumožnila
nám to covidová uzavírka snad všeho.
My Vysoké nad Jizerou prostě
nevzdáme!! Další novinkou jsou nové
webové stránky. Najdete je na adrese
https://www.vozivot.eu. Zatím se klubou,
informace a fotografie tam budou
přibývat, ale už teď na nich najdete
spoustu zajímavostí o našem divadélku.
Jinak samozřejmě stále platí nabídka
přidat se k nám, ať už jako herec či
herečka nebo jako technik. Zájemci, kteří
chcete rozšířit naše řady, pište na voziv-
oti@seznam.cz. Přejeme Vám fajn dny,
neklesejme na mysli a ahoj příště. 

Za Voživoty vaše Pavla

Drbník

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace
nepatří. Ničíte si tím odpad.

S tuky a oleji po smažení by se mělo
nakládat jako s odpadem. Občané je mohou
nalévat do použitých plastových obalů
(PET lahve, kanystry apod.) a ukládat do
určených separačních nádob. Tyto
označené nádoby - 240 litrové zelené
popelnice najdete na sběrném dvoře nebo
na nádvoří městského úřadu.

Pokud bude tento odpad končit tím, že
vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC,
výlevek a dřezů v domácnostech, je nanej-
výš pravděpodobné, že nastane dříve či
později havarijní stav na domovní kanali-
zaci. Kanalizace bude neprůchodná. 

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!! Po
ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde
k vysrážení tohoto odpadu a postupně
k jeho zanesení, respektive zalepení odpad-
ních systémů v domácnostech. Nejčastější
případy nastávají v přečerpávacích jímkách
a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků
k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spí-
nacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci
také částečně rozkládají, tím vznikají mast-
né kyseliny a ty zvyšují korozi stěn
kanalizačního potrubí. Současnou kombi-
nací nečistoty v odpadních vodách, kde se
střetávají vody z mycího procesu (zbytky
jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu
(prací prostředky) a splaškové vody vzniká
pozitivní prostředí pro výše uvedený prob-
lém. Pokud jde o separaci potravinářských
olejů a tuků, pak je to první krok k prod-
loužení životnosti a akce schopnosti odpad-
ních potrubních systémů v domácnostech.
Pokud máte rádi své domy, pak je chraňte.
Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádh-
erný dům ztrácí na kráse bez správné
funkce odpadních systémů. Pro naše město
zajištuje svoz rostlinných olejů a tuků firma
Eko PF s.r.o. a to je s ní spokojeno.  

Ing. Blanka Malinová 

Olej... A kam s ním?


