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

číslo 5/roč. 13 1. květen 2016

Město Mladá
Vožice informuje:
- Do finále dospěla revitalizace sídliště

Souhradí. Položeny jsou nové asfaltové
koberce na obslužných komunikacích,
dokončují se dlažby na chodnících. Celý
prostor, kdy v minulosti byly pouze
prašné komunikace a rozlámané 
chodníky nepochybně dostal nový „šmrnc“.

- Obnovou vodovodu a kanalizace
pokračuje oprava místní komunikace 
Židovská. Na objekt komunikace mělo
město zažádáno o dotaci na Ministerstvu
pro místní rozvoj. Naše žádost byla 
zamítnuta, takže celý objekt komunikace
bude financován, po dokončení obnovy
vodovodu a kanalizace, z rozpočtu města
Mladá Vožice.

- Finišují rovněž práce na posílení
vodních zdrojů pro město. Již je vybu-
dována nová studna a větší část
vodovodního přivaděče do vodojemu.

- Dokončeny jsou práce na opravě 
místních komunikací v Dolních Koutech.
Akce byla dotačně podpořena z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje.

- Na výsledky dotačních řízení čekáme,
abychom neprodleně mohli zahájit práce
na zateplení objektů pro bydlení čp. 379,
380 a 111, dále na přesunu autobusových
zastávek v Táborské ulici.

- Z Jihočeského kraje jsme rovněž 
obdrželi dotaci na obnovu sochy Svatého
Jana Nepomuckého v ulici Obětí 
nacismu. Práce již začaly. 

- Z Integrovaného regionálního
operačního programu máme požádáno o
velmi významnou dotaci na vybavení
Jednotky požární ochrany Mladá Vožice.
Jedná se pořízení nové velkokapacitní 
cisterny a automobilu pro evakuaci osob v
případě krizových situací. 

- Přípravy projektových dokumentací
město řeší na akce – chodník k IDSC,
parkoviště Doudlebská, další balíček ulic
na opravy místních komunikací –
Zahradní, Matěje z Janova, Poplužní,
Voračického předměstí a opravu nádrže v
Janově. 

- Dovolujeme si opětovně požádat
chovatele psů o sbírání exkrementů po
jejich miláčcích. Na revitalizaci prostor mezi obytnými domy v ulici Souhradí práce finišují.
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Program kina
KVĚTEN

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Ing. Jiřím Lagnerem –
projekt akce – chodník k IDSC.

- Schválila Dohodu o vytvoření pracov-
ních míst v rámci veřejně prospěšných
prací mezi městem Mladá Vožice a
Úřadem práce.

- Schválila na základě zveřejněného
záměru nájmu pronajmout klubovnu –
občerstvení ve sportovní hale firmě
SPOKR s. r. o.

- Jako jediný společník Vožické ma-
jetkové s. r. o. schválila Daňové přiznání
za rok 2015 a další materiály týkající se
účetní uzávěrky za rok 2015.

- Vzala na vědomí přidělení 
dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje na akci Oprava 
místních komunikací Dolní Kouty ve výši 
210.000 Kč

- Schválila smlouvy o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Swietelsky – oprava 
místních komunikací Dolní Kouty, 
oprava komunikace mezi sportovní 
halou a bazénem. 

- Schválila výsledky výběrových řízení
na dodavatele sadových úprav v Souhradí
a v ulici Obětí nacismu

- Schválila vstupné do bazénu pro letní
sezónu 2016. 

Rada města Mladá Vožice na 
39. zasedání (7. dubna) a 40. zasedání

(14. dubna) mimo jiné projednala:1.5. 16.30,19.30
TOTEM VLKA
Dobrodružný thriller Francie a Číny
v českém znění
7.5. 16.30,19.30
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO
DECHU
Česko-slovenská dokumentární road
movie
8.5. 19.30
PERFEKTNÍ DEN
Španělské drama s titulky
14.5. 16.30,19.30
ZTRACENI V MNICHOVĚ
České nové komediální drama
15.5. 16.30
HODNÝ DINOSAURUS
Animovaná rodinná komedie v
českém znění
21.5. 16.30,19.30
MUZIKÁL ANEB CESTA KE
ŠTĚSTÍ
Český hudební taneční film
22.5. 19.30
KRAMPUS:TÁHNI K ČERTU
Fantasy hororová komedie v českém
znění
28.5. 16.30,19.30
STAR WARS:SÍLA SE PROBOUZÍ
Sci-fi, dobrodružný akční film USA v
českém znění 
29.5. 16.30,19.30
TAJEMSTVÍ POUZE SLUŽEBNÍ
Nové česko-slovenské drama
31.5. 13.00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU

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

Pozvání na ...
Den otevřených dveří hasičské zbrojnice pro veřejnost  se koná  v pátek 6. května

2016 od 8.00 do 12.00 hodin.
Jarní kolo celostátní hry PLAMEN pro mladé hasiče pořádá Okresní sdružení hasičů

v Táboře v sobotu 14. května 2016 od 9. hodin na stadionu v Bechyni. Této soutěže se
zúčastní i naši mladí hasiči.

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu SDH okrsku Mladá Vožice se koná v
sobotu 21. května 2016 od 12. hodin ve Vilicích.

Karel Adam _ SDH Mladá Vožice

V sobotu 23. dubna 2016 se konal 7.
ročník Memoriálu Jaroslava Šturze v
požárním útoku pro kolektivy mladých
hasičů v Zámecké zahradě v Mladé Vožici.
Této soutěže se zúčastnilo dvanáct Sborů
dobrovolných hasičů z Mladé Vožice,
Malšic, Hlavatců, Tábora, Želče, Lomu,
Jistebnice, Mašovic, Bělče, Slap u Tábora,
Vilic a Oltyně. V kategorii přípravka šest
družstev a zvítězilo družstvo Malšice - A,
domácí družstvo se umístilo na čtvrtém
místě. V kategorii mladší žáci patnáct

družstev, ve které zvítězilo družstvo
Mašovice - Fénix, naše družstvo se
umístilo na osmém místě. V kategorie
starší žáci zvítězilo družstvo Slapy -
Draci, v této kategorii jsme družstvo
neměli.

Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem členům SDH Mladá Vožice a
sponzorům, kteří se podíleli na podpoře
této soutěže.

Karel Adam, 

starosta SDH Mladá Vožice

Dobrovolní hasiči informují

Výsledky
výběrových řízení
Sadové úpravy – Souhradí
1) Vykrut Ostrava a. s. 199.755,88 Kč
2) ČSOP Vlašim 205.655,02 Kč
3) Kavyl Mohelno 211.064 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH,

nabídky doručilo 10 firem. 

Sadové úpravy – Obětí nacismu
1) ČSOP Vlašim 195.108,87 Kč
2) Vykrut Ostrava a. s.   198.527,12 Kč
3) Bohemia Green Teplice

235.133,25 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH,

nabídky doručilo 9 firem.
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Bagrování studny.

Nová studna pro posílení zásobování pitnou vodou je hotova.

Posílení vodních zdrojů ve fotografiích
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Oddíl stolního tenisu má za sebou pátou
a zatím nejúspěšnější sezónu.

,,A" družstvo soutěžilo v okresním
přeboru a ,,B" družstvo po rozdělení
okresní soutěže na dvě skupiny ve vyšší
1.třídě.

Oba týmy měli před začátkem za cíl se
hlavně udržet, ale výsledky předčily
očekávání. Obě družstva se v neskutečně
vyrovnaných soutěžích od začátku sezóny
drželi na předních pozicích a nakonec se
rozhodovalo až v posledním kole.

,,B" družstvo bohužel doplatilo na příliš
mnoho remíz a těsně nedosáhlo na
medailové posty. S bilancí 11-6-3 a 48
body skončilo na 4. místě pouhé dva body
za vítěznými Dražicemi ,,B". Ale i to je
velmi dobrý výsledek.

,,A" tým měl letos především dobré
venkovní zápasy a nakonec zvládl i
vypjatý závěr přeboru a s bilancí 13-4-7 a
54 body obsadil výborné 3. místo  a
dosáhl tak historického úspěchu. Vítězem
soutěže se stalo družstvo Bechyně ,,B".

Jsme rádi, že se většině hráčů daří
neustále zvyšovat výkonnost. Především
mladí hráči, Michal Mikuláš jež se stal

letos jedničkou týmu a Jakub Krieger,
který dosáhl skvělého individuálního
výsledku, když se stal nejlepším hráčem
celé 1. třídy  s úspěšností 85%,  se
neustále zlepšují. Na druhou stranu 
udivuje stále vysokou výkonností nestor
týmu Jarda Dvořák.

Věříme že i příští sezóna bude alespoň
tak úspěšná jako ta letošní a budeme rádi
když se objeví další zájemci o tuto 
krásnou hru.

Na závěr ještě úspěšnost hráčů.Více na
www.pinec.info.

A. družstvo
M. Mikuláš 60,22%
M. Pudil 58,06%
J. Krieger 54,84%
P. Melichar 44,30%
J. Dvořák 40,26%
B.družstvo
J. Krieger 85,00%
V. Kolomazník 57,14%
R. Babor 56,52%
M. Vondrák 50,00% 
J. Zápotocký 31,82%

Za oddíl Milan Pudil.

Úspěšná sezóna stolního tenisu

Výročí v květnu
70 let

Vojtěch Bílek
Mladá Vožice

Jana Marešová
Mladá Vožice

Jana Heřmánková
Noskov

Věra Baborová
Mladá Vožice

Drahoslava Dvořáková
Mladá Vožice

75 let
Josef Počinek
Mladá Vožice

80 let
Jitka Stoklasová

Mladá Vožice
Jaroslava Vanclová

Mladá Vožice

89 let
Blažena Vondráková

Mladá Vožice

92 let
Věra Eliášová

Mladá Vožice

96 let
Libuše Zasadilová

Mladá Vožice

Již po šestnácté se můžete vydat z Mladé Vožice do Prčice, po jedné z šestnácti pěších
tras 51. ročníku dálkového pochodu Praha – Prčice, z nichž jedna trasa (23 km z Votic)
je určena pouze dětem do 15-ti let v doprovodu nejvýše 2 osob nebo osobám starších
60 let. Trasy pěší doplňuje jedna trasa vozíčkářská (13 km z Miličína) a tradiční trasy
cyklistické z Prahy, Milevska a Tábora. Naše trasa zůstává v podobě z předchozích
ročníků – vede z Vožice na Vitanovice, Mezivrata a Ješetice a je dlouhá 35 km. První
část cesty (16,5 km na 1. kontrolu na Bučině), půjdete téměř sami, nerušeně vychutnáte
krásy jarní přírody. Na kontrole Bučina si odpočinete, něco zakousnete a dál půjdete již
víceméně ve společnosti pochodníků z Olbramovic s mnoha občerstvovacími místy
podél trasy. Start bude jako obvykle na autobusovém nádraží ve Vožici, letos od 7.15 do
9.15, cíl v Prčici se uzavírá ve 20.00. Pochodníci, kteří se nesvezou zpátky autem, 
mohou využít kyvadlovou dopravu do železniční stanice Heřmaničky, odtud vlakem do
Tábora, odkud v 18.15 odjíždí autobus do Vožice. Více informací o pochodu naleznete
na http://www.praha-prcice.cz/pochod. Příjemnou cestu všem pochodníkům přeje 

Ludmila Dvořáková, Klub českých turistů Tábor.

Do Prčice letos již po šestnácté
z Vožice - v sobotu 21.5.

Za podpory dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje byly obnoveny komunikace v další

místní části, tentokráte v Dolních Koutech.

Vstupné pro bazén
Mladá Vožice
sezóna 2016: 

a) Základní vstupné 
– celodenní – pondělí – neděle - 40 Kč 

b) Snížené vstupné 
– po 16.00 hodině - 20 Kč 

c) Děti 7 – 15 let, studenti, 
senioři nad 65 let 
– celodenní - 20 Kč 

d) Snížené vstupné – děti, studenti,
senioři – po 16.00 hodině - 10 Kč 

e) Děti do 6 let v 
doprovodu dospělé osoby - 0 Kč
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Milí příznivci divadla

a hlavně Voživotu!

Celý duben jsem vás
potkával a hned první
otázka na mně byla:
Jak to, že nevyšel ve
Vožičanu Drbník? Má
to dva prosté důvody.
Zaprvé se až tak moc
nedělo a všechno shrnu
teď, a zadruhé jsem

prostě napsal Drbník pozdě, neuvědomil
jsem si velikonoční svátky, a proto jste si
ho mohli přečíst pouze na FB. Čili, kom-
plet to padá na mou hlavu a já se hluboce
a poníženě kaju.

Takže shrnutí: V dubnu jsme nehráli, jen
zkoušíme a Vítkovi bylo 18 let. A to je tak
všechno.

A co nás čeká v květnu? Tři naše Jany
mají svátek a jedna kolegyně, která si
nepřála být jmenována, abyste jí snad

nestáli ve frontě přede dveřmi,
narozeniny. 

V tomto měsíci nás čekají dvě docela
zásadní představení. První se uskuteční
13. 5. v Táboře v sále průmyslové školy,
kde zase po čase zahrajeme Ham-leta,
bude to jeden z posledních, alebrž v něm
hraje celý soubor a je velmi těžké dát na
jeden termín všechny dohromady a i najít
místo, kde hrát. Takže pokud byste měli
náladu a chuť, v 19 hodin to tam vypukne.
A jak jsem již někde psal: Křižáci Tábor
nedobyli silou, my ho dobudeme uměním!

No a co se týká přímo naší Vožice: Na
20.5. jsme vymysleli společně s dalšími
dobrými a hlavně kulturními dušičkami
velkou akci, která se bude konat na sále
Záložny. Podařilo se nám spojit tři krásné
druhy umění, a to dětský a dospělý
sborový zpěv, divadlo a klavírní koncert.

Jak jsem se tak informoval, žádná taková
akce tady nikdy nebyla, takže je to
celovožická a i celosvětová premiéra. 

Uslyšíte a uvidíte dětský sbor při ZŠ z
Vožice, Vožický učitelský sbor ( VOUS),
divadelní představení Voživotu Jak se
nezbláznit a hvězdou celého
komponovaného večera bude koncertní
mistr a klavírní virtuos Karel Vrtiška,
hvězda našeho regionu a jako fakt dost
hustý klavírní borec.

Část vstupného je dotována, takže pro
vás bude celý tento večer pouze za 90
korun. Začátek je v 18 hodin, čili se moc a
moc těšíme na hojnou účast, protože víme,
že Vožice není žádný nekulturní buranov.

Pokud už byste měli teď zájem o lístky,
stačí mi poslat sms na tel: 773 659 097 a
budou na Vás na Vaše jméno čekat u 
vstupu.

A jak jsem psal již minulý měsíc, slyšel
jsem pozitivní ohlasy na Cimrmanovo
herecké desatero, takže jsem se na závěr
rozhodl přidat ještě jednu kolonku k 
mottu a vožifrku, a to Cimrmanovy básně. 

Báseň JC: To je ale novina!

To je ale novina, mlynářovic Vojtovi

popraskala sklovina.

Teď je u dentisty s prosíkem, tak

dopadne každý,

Kdo se rýpe v zubech hřebíkem!

Vožifrk: Muž volá na psychiatrii…Po-

moc, hned sem přijeďte, moje manželka se

zbláznila. A podle čeho tak soudíte? Mám

plný obývák malých čertíků a ona je 

nevidí!!

Motto na závěr: Dítě odchované

sledováním klipů Lady Gaga, nebude

rozhodně nadšené ze sborového zpěvu

písně: Sil jsem proso na souvrati.

Krásný květen přejí Voživoti.

Drbník
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