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- V průběhu května probíhalo finále řady
investičních akcí. Velkou radost jsme snad
udělali dětem a maminkám ve Staré Vožici
vybudováním nového dětského hřiště.
Příprava a průběh této akce byl naprosto
vzorový. Maminky si přesně připravily, co
chtějí, krásná spolupráce.

- Dokončovací práce náš smluvní partner
také provádí na akci „Posílení vodních
zdrojů“. Již jsme uvedli, že předmětem
akce se stalo vybudování nové studny se
sběrnými pery, přivaděč do vodojemu a ar-
maturní šachta. 

- Nezbytné terénní úpravy jsou reali-
zovány v rámci revitalizace okolí obytných
domů v Souhradí. Vyznačením parko-
vacích míst dostal celý prostor nepochybně
pravidla a řád. 

- Vodovodní a kanalizační řad je téměř
obnoven v Židovské ulici. V nejbližší době
začne realizace nových konstrukčních
vrstev pro silniční těleso a následně také

položení nového asfaltového koberce.
- V rámci oprav objektů v centru města

také začaly práce na opravě sochy Svatého
Jana Nepomuckého na Žižkově náměstí.
Na obnovu tohoto objektu město čerpá
dotaci z Jihočeského kraje.

- Město není investorem pouze
stavebních investičních akcí. Za přispění
dotace ze Státního fondu životního
prostředí začala akce spočívající v
sadových úpravách v ulici Obětí nacismu.
Další akce v sadových úpravách bude real-
izována v letních měsících v Souhradí. 

- Zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice je naplánováno na středu 15. 6.
2016, 16.30 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Mladá Vožice. Program jednání na
úřední desce a webových stránkách města 

- Město uspělo se svými žádostmi o
dotace na opravu kapliček v místních
částech Noskov, Krchova Lomná a
Bendovo Záhoří. Akce předpokládáme 

realizovat v letních měsících. Dotace jsme
obdrželi ze Státního zemědělského
intervenčního fondu.

- Rovněž jsme byli úspěšní v dotačním
řízení Jihočeského kraje, v jehož rámci nám
byla schválena dotace ve výši 900.000 Kč
na akci Centrum služeb Mladá Vožice. V
rámci této akce vzniknou v přístavku Zálož-
na nové nebytové prostory pro drobné pod-
nikatelské aktivity. Zájemci o tyto prostory
budou včas vyzváni k podávání žádostí o
pronájem těchto nově vzniklých prostor –
předpokládáme v podzimních měsících. 

- I další informace ohledně dotací je 
pozitivní. Pro naše báječné hasiče jsme
požádali o dotační příspěvek na pořízení
nové velkokapacitní cisterny a dopravní
automobil. Obě tyto žádosti již prošly
dvěma koly hodnocení a prý jsou těsně
před vydáním rozhodnutí o přidělení
dotace. Objem dotačních prostředků, o
který se ucházíme je bezmála 10 mil Kč.

V okolí obytných domů v Souhradí vznikla nová parkovací místa, nové chodníky, pokračovat se bude
sadovými úpravami - za přispění dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Město Mladá Vožice informuje:

SVOZ POPELNIC
ČERVENEC 2016

Červencový svoz popelnic, který byl
plánovaný na pondělí 4.7. 

a úterý 5. 7. 2016, bude proveden kvůli
státnímu svátku v jednom dni, a to 

v PONDĚLÍ 4. července 2016 v Mladé
Vožici i místních částech. 

Prosíme o ponechání přistavených
popelnic po celý den.

Výsledky výběrových řízení:
Víceúčelové hřiště 
v areálu ZŠ Mladá Vožice
1) Swietelsky-1,176.343,93 Kč
2) Tubeko-1,192.986,02 Kč
3) Linhart-1,276.309 Kč
Výběrového řízení se zúčastnilo 5 firem,

ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Centrum služeb Mladá Vožice
1) Hora-2,128.736 Kč
Nabídku doručila pouze 1 firma, cena je

uvedena včetně DPH. 
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Program kina
ČERVEN

- Schválila výzvy k podání nabídek na
akce „Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ
Mladá Vožice“ a „Centrum služeb Mladá
Vožice“.

- Vzala na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Mladá
Vožice za rok 2015 – bez závad. 

- Schválila Smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a firmou
Hydroprůzkum – monitoring skládky
Pavlov.

- Schválila Smlouvy o dílo mezi
městem Mladá Vožice a ČSOP a firmou
Vykrut – sadové úpravy Souhradí a Obětí
nacismu.

- Schválila příslušné Smlouvy o dílo
mezi městem Mladá Vožice a REGIO

projekt – zpracování žádosti o dotaci z In-
tegrovaného regionálního operačního
programu na projekt „Zlepšení podmínek
pro technické a jazykové vzdělávání v ZŠ
a MŠ Mladá Vožice“ a dále mezi městem
Mladá Vožice a Stavební firmou Ing.
František Kášek – zpracování projektové
dokumentace technického řešení. 

- Schválila Smlouvu o právu provést
stavbu mezi městem Mladá Vožice a
Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje – příprava akce – Chodník k IDSC.

- Schválila vítěze výběrových řízení na
akce – Centrum služeb Mladá Vožice –
Hora s. r. o., Víceúčelové hřiště v areálu
ZŠ Mladá Vožice – Swietelsky s.r.o.

Rada města na 41. zasedání (28. dubna),
42. zasedání (12. května) a 43. zasedání

(26. května) mimo jiné projednala:4.6. 19.30
SUBURRA
Kriminální thriller Itálie a Francie v
českém znění
5.6. 16.30,19.30
U MOŘE
Romantické drama USA v českém znění
11.6. 16.30,19.30
LÍDA BAAROVÁ
České životopisné romantické drama  v
režii Filipa Renče
12.6. 16.30,19.30
POLDŮV ŠVAGR
Akční komedie USA v českém znění
18.6. 16.30,19.30
ŘACHANDA
Nová česká pohádka
19.6. 19.30
MACBETH
Drama USA,Francie a Velké Británie v
českém  znění
25.6. 16.30,19.30
DĚDA
Česká rodinná komedie
26.6. 19.30
13 HODIN:TAJNÍ VOJÁCI Z
BENGHÁZÍ
Akční thriller USA v českém znění

23.6. 9.15.h.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZVONILKA A  PIRÁTI
O VÍLE A KOUZELNÉM PRÁŠKU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
27.6. 8,10 h.
SEDMERO KRKAVCŮ
28.6. 8.10.h.
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ

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

Soutěž v požárním sportu SDH okrsku
Mladá Vožice se konala v sobotu 21.
května 2016 ve Vilicích. Disciplíny
soutěže - klasický požární útok a běh na
sto metrů s překážkami. Soutěže se

zúčastnilo 24 družstev včetně družstev
mladých hasičů.

V kategorii mladých hasičů předvedli
požární útok družstva z Bělče a to starší a
mladší žáci, z Mladé Vožice dvě družstva

mladších žáků a z Vilic
mladší a starší žáci.

Kategorie ŽENY I.
čtyři družstva, na
prvním. místě Běleč,
druhé Mladá Vožice,
třetí Vilice a na čtvrtém
Noskov.

Kategorie ŽENY II.
družstvo z Hlasiva.

Kategorie MUŽI I.
osm družstev, na
prvním místě Řemíčov,
druhém Běleč A, třetím
Stará Vožice, čtvrtém
Běleč B, pátém Mladá
Vožice, šestém Vilice,
sedmém Blanice a os-
mém Noskov.

Kategorie MUŽI II.
pět družstev, na prvním
místě Běleč, druhém
Vilice, třetím Hlasivo,
čtvrtém Janov a na
pátém Řemíčov.

Za organizaci a
zajištění soutěže bych
poděkoval Sboru do-
brovolných hasičů z
Vilic, dále Agrospolu
a.s. Mladá Vožice a
všem dalším, kteří
podpořili tuto soutěž.

Karel ADAM - SDH
okrsek Mladá Vožice

Dobrovolní hasiči informují

Městská knihovna
upozorňuje

V době od 3. do 10. června bude

knihovna uzavřena z důvodu

výměny oken.

Zároveň v tomto týdnu

proběhne prodej vyřazených knih

v zasedací místnosti městského

úřadu a to v úterý 7. 6. a ve středu

8. 6. v době od 9 do 16 hodin.
Oprava sochy Sv. Václava je podpořena z grantu Jihočeského kraje.
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Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Židovská je téměř před dokončením.



Stejně jako každý rok poskytlo Město
Mladá Vožice svým občanům službu ve
formě rozmístění velkoobjemových
kontejnerů po městě i v místních částech.
Kontejnery byly rozmístěny dle
předloženého harmonogramu po dobu 6
týdnů v dubnu a květnu, a to na 4
stanovištích ve městě a vždy po jednom ve
všech místních částech. Zájem o tuto službu
byl jako každý rok velký. Každý rok je ve
Vožičanu zveřejněn kromě přesného har-
monogramu termínu přistavení kontejnerů
též článek, které druhy odpadů se nemají do
kontejnerů ukládat, neboť jsou na jejich
vytřídění rozmístěny separační kontejnery
nebo je povinnost odevzdat je do sběrného
dvora či výkupny surovin. Ovšem to se ig-
noruje, a zatímco firma COMPAG Votice,
s.r.o., poctivě odváží celý obsah kontejnerů,
který pak musí před uložením na svoji
skládku předtřídit, občanům je to lhostejné,
a to nás velmi mrzí, protože vše se hradí z
rozpočtu města. 

Vrcholem zneužití přistaveného konte-
jneru v Horních Koutech v letošním květnu
bylo uložení několika plastových 50
litrových barelů s neznámou nebezpečnou
kapalinou a dalších odpadů (např. pneu-
matik, polystyrénu, obalů od barev, atd.),
které skutečně na skládku směsného ko-
munálního odpadu nepatří. Kontejner byl
proto z této místní části předčasně odvezen
a muselo se zabránit úniku nebezpečných
látek.  Po dohodě s firmou COMPAG Vo-
tice s.r.o. byl odpad z barelů – kyselina –
legálně zlikvidován na náklady města, které

činily 14 000 Kč za 1 tunu. 
Celkově plyne z rozpočtu města každým

rokem jen na svoz kontejnerů v rámci
jarního úklidu 120000 – 150000 Kč. 

Závěrem připomínáme, jak třídit a
kam jsou občané povinni podle obecně
závazné vyhlášky města č. 1/2015 své
odpady ukládat:

- NEBEZPEČNÉ ODPADY A ELEK-
TROODPADY (patří do sběrného dvora v
ul. Táborská v Mladé Vožici – otevřeno Pá
14-17 hod, So 8-11 hod)a 4 kontejnerů
ELEKTROWIN ve městě 

- VĚTVE ZE ZELENĚ (patří na pozemek
za sádkami směrem na Běleč, je zde za-
kázáno ukládat pařezy a jiné byť dřevěné
odpady, např. nábytek apod.)

- TRÁVU, LISTÍ, ZBYTKY ROSTLIN

ZE ZAHRAD, apod. (do kompostárny v
Lomu v Mladé Vožici(

- PAPÍR, PLASTY, SKLO, NÁPOJOVÉ
KARTONY,KOVY (patří do barevných
separačních nádob rozmístěných v ulicích
města a v místních částech města)

- STARÉ ŠATSTVO, TEXTILIE a
OBUV (patří do 3 bílých kontejnerů
umístěných u sběrného dvora v Mladé
Vožici)

- KOVY + PAPÍR (vykupuje výkupna
Sběrných surovin v Ml. Vožici, ul.
Poplužní, otevřeno Po, St, Pá 11-16 hod, So
9-12 hod)

Celoročně jsou velkoobjemové
kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v
Mladé Vožici a u hřbitova v Janově.

Ing. Blanka Malinová
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Město podporuje volnočasové aktivity seniorů
Již v březnovém vydání Vožičanu jsme

Vás informovali o záměru města zřídit v
zasedací místnosti městského úřadu
konzultační středisko tzv. Virtuální
univerzity třetího věku (VU3V). Protože
se první odvážní zájemci o studium
přihlásili, již probíhají jednání s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze, která
tuto VU3V zajišťuje. Naše konzultační
středisko tedy zahájí svůj provoz zimním
semestrem, první přednáška bude promítá-
na 29. 9. 2016 od 13.30 hod. do 15.30
hod., další budou následovat vždy po 14
dnech ve stejný den (tedy ve čtvrtek) i čas.
Celý kurz obsahuje 6 přednášek, poslední
přednáška tedy proběhne 8. 12. 2016. Po
shlédnutí přednášky bude následovat
společná diskuse na dané téma a vypraco-
vání kolektivního testu. Mezi přednáškami
může každý studovat individuálně,
opakovaně shlédnout přednášku nebo si ji
oživit z vytištěného sylabu (text
přednášky) a po té přes počítač vypracuje
samostatný test (u testu je počet opakování
neomezený a je nutné získat alespoň 5
bodů z 10). Téma kurzu si přihlášení

uchazeči vyberou na společné schůzce, na
kterou budou pozváni telefonicky, zřejmě
během srpna 2016. Na výběr je celkem 22
témat z různých oblastí. Bližší informace
naleznete na https://e-senior.czu.cz/, zde
jsou k dispozici i krátké ukázky
jednotlivých přednášek. Po úspěšném ab-
solvování semestru každý student obdrží
Pamětní list. Pokud se Vám podaří úspěšně
ukončit celý vzdělávací cyklus (6
semestrů), kdy studium můžete kdykoliv
přerušit a po té se k němu zase vrátit,
budete pozváni na slavnostní promoci do
auly ČZU v Praze. 

Přihlásit se mohou nejen senioři, ale i
důchodci ve III. stupni invalidity bez
rozdílu věku a osoby nezaměstnané starší
50 let, a to na Městském úřadě v Mladé
Vožici u Bc. Evy Novotné (tel. č. 381 201
918). Vítáme i zájemce z okolních obcí. U
této formy výuky není nutné předchozí
složení maturitní zkoušky. Podmínkou stu-
dia je pouze vyplnění přihlášky a zaplacení
studijního poplatku ve výši 200 nebo 300
Kč za semestr (výše se liší dle zvoleného
kurzu). Není rovněž nutné mít vlastní

počítač s připojením k internetu, k
dispozici bude počítač v konzultačním
středisku a také lze využít i počítače v
městské knihovně. Pracovat na něm v
potřebném rozsahu se naučíte. 

Pro seniory jsou důležité i pohybové ak-
tivity. Za tímto účelem jsme v dubnu
nechali nainstalovat v parku za
„pečovákem“ u pošty venkovní posilovací
stroj – šlapadlo CX – 13 od firmy
COLMEX s. r. o. Praha 3. Z původně
dětského hřiště nám tedy vzniká hřiště pro
všechny generace. Na tomto novém fitness
prvku, byť je určen především pro starší
generaci, si mohou přijít zacvičit všichni
dospělí. Stroj slouží k posilování lýtkových
a stehenních svalů, pro rehabilitaci dolních
končetin, obnovení svalových oslabení a ke
zvyšování pohyblivosti kloubů. Cvičení
provádějte rytmicky, pokud však budete
cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.
Rovněž Vás prosíme, abyste se vyvarovali
případného úmyslného poškozování stroje.
Přejeme si, aby Vám dlouho sloužil a
přinášel mnoho radosti z aktivního pohybu
na čerstvém vzduchu. Bc. Eva Novotná

Sanace skládky Pavlov začala úpravou přilehlého vodního toku.

JARNÍ ÚKLID 2016 s kontejnery - hodnocení
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Milí příznivci divadla
a hlavně Voživotu!

Prázdniny a zaslou-
žené dny dovolených 
a volna se velice
přibližují, a já se vás
pokusím opět v
rychlosti seznámit s
tím, co se dělo a bude
dít ve Voživotu.

Začnu poděkováním
všem účinkujícím na prvním Vožickém
kulturním jaru. Dětský i učitelský sbor,
Voživot a Karel Vrtiška se svého úkolu
zhostili na jedničku, vše klapalo jako po
másle a z ohlasů vás, diváků, se dalo 
poznat, že se to moc líbilo. To jsme
samozřejmě velmi rádi, protože to stálo
spoustu práce a úsilí. A vaše potlesky a
gratulace nás ujistily, že jsme nešlápli 
vedle a tímto způsobem se dále budeme
pokoušet kulturu v našem regionu
zviditelňovat. Řekl bych to názorem
jedné divačky: Kdo tam nebyl, o hodně
přišel!!

A protože tu možnost tady mám, chci
poděkovat těmto dobrým a šikovným
dušičkám, které se buď materiálně nebo i
jinak na tomto večeru podíleli.

Disco Atlanta, SPOKR,s.r.o., vinotéka
Jana Pilátová, Veronika Neufusová, Hana
Malíková, Mirka Kuklová, celý pěvecký
sbor VOUS, městu Mladá Vožice, a
spoustě lidiček, kteří byť jen maličkostmi
přispěli k úspěchu. Takže moc Díky a
těšíme se na další spolupráci.

4.6. v 15 hodin bude Voživot jako
každým rokem hrát představení na Jisteb-
nickém guláši, což je divadelní přehlídka
souborů našeho regionu. Předvedeme tam
kabaret Jak se nezbláznit a samozřejmě se
podíváme i na ostatní soubory. Takže, kdo
byste měl chuť, na stránkách Forbíny Jis-
tebnice je vše do detailu rozepsáno.

A teď k naší nové hře. Po komplikacích,
které nás provázely, se už situace zklidni-

la a my zkoušíme…no jako voživot. Ale
bohužel, do prázdnin nezvládneme pre-
mieru. Nechceme před vás předstoupit s
polotovarem, takže jsme se dohodli, že
premča bude nejpozději do konce října. O
prázdninách toho moc nenazkoušíme, ale
hned po se pojede jako u profíků.

No, a blíží se nám Vokule, soubory, které
přijedou na náš festival jsou již zažízené,
opět se můžete těšit nejen na nás, ale na
herce z Dobronína, Jihlavy, Mostu,
Načeradce, Tábora..jestli vše dopadne
dobře, bude po letech i pohádka pro naše
nejmenší, účast po úspěchu na sále
přislíbil i Karel Vrtiška, a možná přijde i
kouzelník. Každý večer zakončí nebo spíš
otevře a do rána bude hrát živá
kapela…prostě, Vokule jako vždy!

Podrobný program vyjde v
prázdninovém Vožičanu, budou plakáty,
letáky, bilboardy, zprávy na FB, na radiu
Blaník….prostě, budete se bát otevřít
konzervu, aby se na vás Vokule
nevykulily.

Tímto červnové povídání ukončím, ještě
jednou moc děkujeme za účast na kul-
turním jaru a teď už jen:

Báseň J.C. - Ažmilid.
Až mi lid odhalí pamětní desku, to bude
plesání, to bude lesku,
snad zahrají mi Poem, nebo Humoresku.
Až mi lid odhalí pamětní desku, na starém
domě,
bude už po mně!
Co všechno vykonal jsem pro národ,
národ, jenž to neuzná,
je pronárod.
Už jako malý chlapec s obručí, chtěl jsem
jej vymanit z rakouského područí,
já za života nedočkal se slávy, za své
vynálezy, všechny z vlastní hlavy.
U jedněch, setkával jsem se s výsměchem
a u druhých, většinou také s výsměchem.
Škoda, že nemohu vykouknout z hrobu,

rád bych si prohlédl tu vaši dobu.
Až mi lid odhalí pamětní desku z bronzu,
podobnou jako ulil pro Nerudovic Honzu,
pamětní desku na starém domě…bude už
po mně!

Vožifrk:
Zazvoní Smrtka u dveří a povídá: Dobrý

den, provádíme odčítání lidu.
Motto:
Přijdete-li s čímkoliv na finanční úřad,

budou se na vás tamní úředníci vždy dívat
jako na zloděje.

Krásný červen přejí Voživoti.

Drbník

Výročí v červnu
70 let

Bohumila Dudová
Radvanov

75 let
Hana Procházková

Mladá Vožice

Ladislav Babor
Mladá Vožice

Marie Bartůňková
Mladá Vožice

Marie Vaňková
Mladá Vožice

80 let
Ladislav Krch
Krchova Lomná

Marie Marková
Mladá Vožice

85 let
Zdeněk Urbánek

Mladá Vožice

86 let
Vladimír Adámek

Mladá Vožice

92 let
Jaroslav Veselý

Mladá Vožice

94 let
Milada Dvořáková

Mladá Vožice
Nové dětské hřiště jsme při parádní neformální akci předali k užívání dětem v Staré Vožici.
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přijme pro náš velkoobchodní sklad v
Mladé Vožici :
skladníka/skladnici 
- vítáme znalost práce s manipulační
technikou
- nabízíme práci v dobrém kolektivu,
příspěvky na stravování, možnost
masáží
- požadujeme bezúhonnost, čistý
trestní rejstřík, spolehlivost
uklízečku - na plný úvazek
Nástup ihned.

Kontakt: Zájemci volejte vedoucího
skladu p.Vrtišku 602 443 303.

MO ZTP informuje
Ve středu 18. 5. pořádala naše organizace zájezd do

Jindřichova Hradce. Počasí nám přálo, byl krásný
slunečný den. Jako první jsme si prohlédli muzeum,
kde jsou vystaveny Krýzovi jesličky, největší na
světě. Je zde také expozice o Emě Destinové. Potom
jsme navštívili hrad i zámek, po dobrém obědě jsme
obdivovali zpívající fontánu. V dobré pohodě, ale i
unaveni jsme se vrátili domů. Na tento zájezd nám
přispěl sponzorským darem podnik Sinfo, za který
moc děkujeme. Poděkování řidiči panu Mikeskovi za
jeho bezpečnou jízdu. výbor MO STP

Z klubu:
V úterý 17. 5. při setkání klubu u příležitosti svátku

matek mezi nás přijel pan Šedivý s pásmem o Karlu
Hašlerovi. S chutí jsme si zazpívali jeho písničky.
Přijeli také mezi nás z Pacova,  kam jezdíme na ples
seniorů. Věříme, že se jim u nás líbilo a my se těšíme
na podzim, kdy se koná další ples. 

Ve středu 22. 6. pojedeme do Poděbrad. Program
ještě dolaďujeme. Cena bude 200 Kč, je v tom
započtena vstupenka na plavbu lodí po Labi.
Předpokládaný odjezd je mezi 7.00 - 7.30 hod. z
náměstí u zámku. Informaci o odjezdu obdržíte na
tel.: 381 215 189 nebo na setkání klubu. Na září
připravujeme zájezd na zámek Žleby. Přihlášky
budeme brát na klubu nebo na výše uvedeném čísle. 

za klub H. Trejbalová


