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

číslo 12/roč. 19 1. prosince 2022

V listopadu převzal starosta města ve Valdštejnském paláci cenu odborné poroty za
účast na výstavě „Má vlast“ v Praze na Vyšehradě v roce 2020.

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.

Prodej vánočních stromků
Vánoční stromy se začnou prodávat od pátku 

9.12. 2022, prodej bude probíhat v pracovní době MěÚ

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.

Do nového roku Vám přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a osobních
úspěchů a těšíme se na další spolupráci
v roce 2023.

Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města
i jeho místních částí příjemné a pohodové prožití Vánoc 
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• Schválila poskytnutí daru ve výši
5.000 Kč Miroslavě Kuklové, na pořízení
notových stojanů pro pěvecké sbory
Sovičky, Sovy a VOUS při ZŠ a MŠ
Mladá Vožice

• Schválila nájemní smlouvu mezi
městem Mladá Vožice a Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje za účelem
skladování posypu pro zimní údržbu 

• Schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Mladá Vožice za 3. čtvrtletí roku 2022

• Vzala na vědomí změnový list od
firmy ZNAKON – realizace
kanalizačních přípojek v rámci akce 

• Zabývala se možnými úsporami na
veřejném osvětlení 

• Doporučila zastupitelstvu města
nezvyšovat cenu vodného a stočného pro
rok 2023, stejně tak nezvyšovat místní

poplatek za užívání systému odpadového
hospodářství 

• Doporučila zastupitelstvu města
poskytnout dar Polánka ve výši 250.000
Kč na pořízení čtyřkolky k úpravě
běžeckých stop v lokalitě Polánka 

• Zabývala se přípravou rozpočtu pro
rok 2023

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a VSP – projekt – projek-
tová dokumentace – nástavba a přístavba
knihovny Mladá Vožice, 272.000 Kč bez
DPH

• Schválila nájemné v novém domě
s pečovatelskou službou – 35 Kč/1 m2

• Zabývala se aktuální kritickou situací
okolo technického vybavení technickou
skupinou města a schválila koupi traktoru
pro potřeby technické skupiny dle 

nabídky AGRO – partner s. r. o., Steyer,
model 4100 Kompakt 

• Schválila realizaci oprav společných
prostor interiérů bytového domu čp. 193
na Žižkově náměstí Mladá Vožice 

• Schvalovala darovací smlouvy v rámci
projektu My v tom Jihočechy nenecháme 

• Schválila Výroční zprávu o činnosti
ZŠ a MŠ Mladá Vožice za školní rok
2021/2022

• Schválila Výroční zprávu o
hospodaření ZŠ a MŠ Mladá Vožice za
rok 2021

• Schválila žádost Městské knihovny
Mladá Vožice – uzavření knihovny ve
dnech 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

• Vzala na vědomí návrh Akčního plánu
pro rok 2023 v rámci Komunitního plánu
sociálních služeb ORP Tábor 

Rada města Mladá Vožice na 1. zasedání (24. října),
2. zasedání (31. října), 3. zasedání (7. listopadu),

4. zasedání (14. listopadu) a 5. zasedání (25. listopadu)
mimo jiné projednala:

• V průběhu měsíce listopadu došlo
k dokončení velkých investičních akcí
města. Zprůjezdněn byl průtah města, kde
je hotov první úsek v rámci 1. etapy akce.
Přepokládáme, že druhá etapa, která na
dokončené práce naváže, začne v dubnu
příštího roku. Předmětem akce je obnova
vodovodu a kanalizace v režii města,
rekonstrukci silničního tělesa hradí Sprá-
va a údržba silnic Jihočeského kraje 

• Hotovy jsou také stavební práce na
přestavbě objektu na Husově náměstí na
Dům s pečovatelskou službou. V rámci
akce vznikne další 12 bytů v režimu
pečovatelských bytů. Akce byla
veřejnosti otevřena a představena 25. 11.

2022, dalšími kroky, jež budou násle-
dovat po dokončení stavebních prací
bude kolaudace objektu a následně ob-
sazování jednotlivých nájemních bytů 

• Nové asfaltové povrchy komunikace a
nové chodníky jsou také dokončeny
v nové lokalitě pro výstavbu rodinných
domů Sluneční II. Celá lokalita je tedy
hotova z hlediska technické infrastruk-
tury, navíc zde již probíhá i poměrně čilý
stavební ruch jednotlivých stavebníků 

• Pro rok 2023 jsou již nyní připraveny
ke schválení a realizaci některé další, pro
město velmi důležité investice. Výběrová
řízení pro výběr zhotovitelů probíhají na
výběr prodejce nového elektrovozidla

pro potřeby technické skupiny města.
Akce je podpořena dotací ze Státního
fondu životního prostředí 

• Dalším výběrovým řízením, které je
v realizaci, spočívá ve výběru zhotovitele
nezbytných zednických úprav a násled-
ném dodání nových plynových kotlů pro
vytápění objektů ZŠ Mladá Vožice. Staré
kotle jsou nevyhovující z hlediska emis-
ních norem. I tato akce je podpořena ze
Státního fondu životního prostředí 

• Dotační řízení stále probíhá pro
pořízení nové cisterny pro potřeby výjez-
dové jednotky SDH Mladá Vožice.
Předpokládáme, že konečné a oficiální
výsledky řízení budou známy počátkem
roku 2023, poté proběhne centrálně, po
linii Generálního ředitelství HZS
výběrové řízení na dodavatele techniky,
následně bude nutno vyčlenit prostředky
z rozpočtu města na dofinancování
rozdílu mezi kupní cenou a výší dotace 

• Se zhotovitelskou firmou vzešlou
z výběrového řízení jednáme o zahájení
prací na vybudování technické infra-
struktury pro stavební pozemky v části
bývalého areálu Agrospolu, Nad Pilou.
Pokud počasí a podmínky dovolí, zemní
práce mohou začít ještě v letošním roce 

• Na základě konzultací a žádostí
občanů z místních částí Janov a Rad-
vánov byly objednány prvky dětských
hřišť, které budou následně nain-
stalovány v těchto místních částech. Moc
děkujeme za velmi konstruktivní jednání
a podněty 

Město Mladá Vožice informuje:

První část opravy průtahu města je hotova.
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Žádosti přijímáme do čtvrtka 
15. prosince 2022. Později došlé žádosti
již nelze vyřídit. Podpora bude vypláce-
na na účet žadatele, případně v hotovosti
v pokladně města, a to na základě
Darovací smlouvy. Tyto smlouvy bude
schvalovat Rada města. 

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. 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 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 in-
validního 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 partnerem,
manželem, druhem, případně dalšími
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 elek-
tronicky. 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 pra-
covnice 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
– dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“

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) Stále ještě zbývá pár sad popelnic o
objemu 240 litrů na separovaný odpad
žlutá PLAST/modrá PAPÍR/hnědá
BIOODPAD, které si mohou přijít objed-
nat trvale žijící občané pro svoji domác-
nost. Sepíšeme s nimi smlouvu o výpůjčce
nádob a ty jim dovezeme až domů.

3) 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 v létě
každých 14dnů napěchovala těžkou
posečenou trávou či zeminou… Kdo nemá
svůj kompost, nechť trávu odveze na kom-
postárnu 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. Bioodpad nelze vyhazo-
vat v igelitových či mikrotenových

taškách, ty pak znehodnocují kompost.
V zimním období (prosinec-únor) bude
svoz bioodpadu prováděn 1x měsíčně dle
svozového kalendáře. 

4) Pokud firma COMPAG Votice s.r.o.
při výsypu popelnici zničí či jim popel-
nice spadne dokonce do popelářského
vozu, což se poslední dobou stalo, je třeba
to neprodleně nahlásit technikovi Milanu
Andreasovi ml. na mobil 603 442 251
nebo obchodnímu zástupci Davidu
Sloupovi na mobil 725 573 230 a do-
hadovat se o náhradě. 

5) Jinak děkujeme všem, kteří poctivě
třídí svůj odpad do zapůjčených sad
popelnic a přemýšlejí o životním
prostředí, které necháme příštím generacím.
Jsou ale i tací, kteří si sady vyzvedli, ale
vůbec je nepoužívají nebo se tříděním
vůbec „neobtěžují“ a jejich popelnice na
zbytkový odpad při každém svozu
přetékají, dokonce přidají i pytle a je jim
to úplně jedno. Upozorňujeme také na to,
že podle obecně závazné vyhlášky města
č. 1/2022 občané musejí odpad ukládat do
nádob – popelnic či kontejnerů. Plastové
pytle jako náhrada za popelnice nejsou 
dovoleny. Pytle jsou jen další odpad

zatěžující skládku a i z hlediska manipu-
lace a hygieny jsou nevhodné. Veškeré
třídění odpadu je na náklady města,
poplatek od občanů pokrývá zhruba jen
třetinu nákladů na celý systém
odpadového hospodářství města.  

6) Neustále se objevují ve městě
pejskaři, kteří nejenže po svých miláčcích
neuklízejí po ulicích výkaly, ale pouští je
na volno mezi lidi, což je zakázáno
městsku vyhláškou a vystavují se riziku
postihu. A to nemluvím o napadení dětí či
dospělých psem, což se letos také řešilo
několikrát ! 

7) S probíhajícím obdobím vegetačního
klidu upozorňujeme také vlastníky
nemovitostí, aby nenechávali své dřeviny
zarůstat nad městské chodníky a komu-
nikace, brání údržbě i průchodu. 

8) Podnikatele, kteří mají nebo chtějí
s městem uzavřít smlouvu o likvidaci
svého odpadu z podnikání podobného ko-
munálnímu odpadu žádáme, aby během
měsíce prosince 2022 kontaktovali Ing.
Malinovou o sepsání smlouvy na rok
2023. Cena zůstává stejná. Stávající 
smlouva jim končí 31. 12. 2022.

Ing. Blanka Malinová 

Životní prostředí informuje…
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Listopad letošního roku je posledním
měsícem realizace projektu „MAP II
v ORP Tábor“, 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105
z Operačního programu Výzkum, vývoj a

vzdělávání. Tento projekt trval po dobu 4 let
a na jeho realizaci se podílela MAS Lužnice
v úzké spolupráci s MAS Krajina srdce a
městem Tábor. Hlavním cílem bylo a je
dlouhodobé zlepšování kvality vzdělávání v
mateřských a základních školách pomocí
podpory spolupráce zřizovatelů, škol a os-
tatních aktérů ve vzdělávání včetně organi-
zací neformálního vzdělávání.

Po důkladné analýze stávajícího stavu
byla jako nejdůležitější věc v ORP Tábor
v oblasti vzdělávání vyhodnocena vzá-
jemná setkávání pedagogů a ředitelů škol,

výměna zkušeností a další vzdělávání
pedagogů. S ohledem na tuto skutečnost
byly mezi aktivity projektu zařazeny
vzdělávací semináře pro pedagogy, work-
shopy zaměřené na moderní metody
výuky, setkávání učitelů a ředitelů škol
v rámci pracovních skupin (výměna
zkušeností, hledání cest k dalšímu
zlepšení kvality vzdělávání), výjezdní
zasedání ředitelů zapojených subjektů.

Další významnou částí byla i přímá
finanční podpora práce v jednotlivých
školách ve formě mzdových prostředků.
Jednalo se zejména o dílny s rodiči
(učitelé odpracovali před 2600 hodin), su-
pervize, mentoring, koučink pro pedagogy
(odpracováno 3000 hodin), kroužky pro
děti (učitelé odpracovali téměř 15 tis.

hodin), podporu logopedů, rodilých
mluvčí v tandemové výuce s pedagogem
(více jak 3700 hodin) atd. Na všechny tyto ak-
tivity bylo vynaloženo více než 5,5 mil. Kč.

Součástí projektu bylo i vypracování
strategického dokumentu – Místní akční
plán vzdělávání ORP Tábor, jehož pod-
statnou přílohou je i Akční plán na dané
období a Strategický rámec investičních
priorit. Druhá jmenovaná příloha - Strate-
gický rámec - je velmi podstatným 
dokumentem pro čerpání finančních
prostředků z EU v rámci právě probíha-
jícího programovacího období 2021 – 2027.

Pro bližší informace kontaktujte 
manažera projektu Bc. Daniela Roseckého, 

tel. číslo: 777 793 720
daniel.rosecky@cpkp.cz. 

Místní akční plán vzdělávání v ORP Tábor

Informace 
pro nájemce hrobových míst

Od 01.01.2023 bude provedena změna ve výpočtu nájmu za hrobové místo.
K navýšení ceny za pronájem a služby hrobového místa nedojde, jen bude upravena
změna výpočtu ceny za hrobové místo podle skutečné výměry. Dosud byla stanovena
jednotná cena pro urnový hrob a jednohrob 300 Kč/10 let, za dvojhrob 500 Kč/10 let
a cena hrobek byla stanovena za hrobku malou do 3 m2 750 Kč/10 let, hrobku střední
do 5 m2 1250 Kč/10 let a za hrobku velkou nad 8 m2 2000 Kč/10 let. V letošním roce
došlo k zaměření všech hrobových míst na všech hřbitovech, které má ve správě Město
Mladá Vožice. Nově bude od 01.01.2023 vypočítávána cena za hrobové místo podle
jeho skutečné výměry. Za hrob (urnový hrob, jednohrob, dvojhrob) bude cena nájmu 
4 Kč/m2/1 rok a cena za služby bude 11 Kč/m2/1 rok. Za hrobku bude stanovena 
jednotná cena a to za nájem 4 Kč/m2/1 rok a cena za služby bude 
21 Kč/m2/1 rok. 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

Nové pečovatelské domy jsou hotovy.



Novinky v knihovně
Půjčování audioknih (mluvené slovo)
Nemůžete ze zdravotních důvodů číst? Máte rádi mluvené slo-

vo? Rádi posloucháte příběhy v autě, doma nebo při práci?
Zkuste audioknihy. Od prosince 2022 nabízíme možnost

zapůjčit si audioknihy také v naší knihovně. Knihy jsou nahrány
na CD.Výběr je z 58 titulů. Průběžně dokupujeme další tituly,
na své si přijdou jak děti, tak dospělí „čtenáři“

Aktuální seznam audioknih najdete v našem katalogu, pokud
si zadáte do vyhledávání – AUDIOKNIHY. Hana Kuklová 
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Jubilanti
- listopad 2022

70 let
Jan Němec 

Mladá Vožice
František Beránek

Mladá Vožice
Marie Bartošová

Mladá Vožice
75 let

Eva Fučíková
Mladá Vožice

Anna Novotná
Radvanov
85 let

František Vesecký
Mladá Vožice

Otakar Prucek
Mladá Vožice
86 let

Josef Bartůněk
Mladá Vožice

Michal Galajda
Chocov 
87 let

Josef Kazda
Stará Vožice



Vážení přátelé divad-
la a Voživotu zvlášť!

Říjen i listopad byl u
nás v režimu
odpočinkovém.

Dokonce jsme si po
letech zkoušení, hraní a
práce udělali radost
v podobě výletu na
Moravu. Navštívili

jsme vinný sklípek v Bořeticích a tuto
kratochvíli obohatili výletem a prohlíd-
kou Lednicko-valtického areálu.
Pokochali se krásami malých vinařských
vesniček, ochutnali všelijaké dobroty, za-
pili dobrým vínkem a celý večer zpívali a
tančili. Tímto jsme nabrali sil do dalšího
počínání a zase do práce. Ještě bych ráda
znovu vyjádřila dík za vstřícnost
Jaromíru Dvořákovi, protože bez jeho
dopravy by byla cesta za vínem složitější.
Děkujeme!!  Oprašujeme a znovu si
opakujeme Uklízečku, protože jsme
usoudili, že je škoda si jí ještě nezahrát.
Je tolik míst, kde Vlastičku v roli Anežky,
dosud neviděli.. Nu, a pomalinku
začínáme přemýšlet nad programem na
léto. Termín Vokulí jsme stanovili na 21.
a 22. 7. 2023. A jestli máte rádi divadlo,
zapište si toto datum do deníčku, protože
do Vožice pozveme opět fajn divadla i
s hudební tečkou. A i nadále platí nabídka
přidat se k nám, ať už jako herec či
herečka nebo jako technik. Zájemci, kteří
chcete rozšířit naše řady, přinést svěží vítr
i případné nápady a hrát si… pište na
vozivoti@seznam.cz. Přejeme Vám
požehnané Vánoce. Prožijte je v klidu
rodinného kruhu, ať tyto svátky máte
rozzářené co nejvíce dětskými úsměvy a
dobrou náladou. Vaši Voživoti

Gymnázium Pacov zve na Den otevřených dveří 1. 2. 2023
První únorovou středu tradičně naše škola vítá žáky základních škol, kteří uvažují o studiu na gymnáziu, a jejich rodiče.
Studenti i zaměstnanci jsou připraveni hostům předvést vybavení školy včetně centra 3D tisku a odpovídat na jejich případné

otázky na organizaci výuky, přijímací řízení, přípravné kurzy pro uchazeče, na zájmové vzdělávání i na možnosti volnočasových
aktivit na Gymnáziu Pacov.

Po 30 letech existence se Gymnázium Pacov rozhodlo inovovat svůj vizuální styl. Den otevřených dveří není omezen pouze na
zájemce o studium. Vítáni budou všichni příznivci, kteří se zajímají o to, jak se škola změnila od jejich poslední návštěvy.

Přijměte srdečné pozvání na návštěvu gymnázia ve středu 1. 2. 2023. Josef Novák
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