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číslo 10/roč. 13 1. října 2016

- na konci měsíce směřuje ke svému
konci většina stavebních investičních akcí
v našem městě a jeho místních částech 

- hotova je komplexní oprava dominant
návsí v našich místních částech, tedy
kapliček v Noskově, Krchově Lomné a
Bendově Záhoří. Objem finančních
prostředků na opravu všech tří objektů
činí okolo 1 mil Kč, velmi významná je
spoluúčast dotace z Ministerstva
zemědělství ČR

- v pátek 16. 9. 2016 došlo ke
slavnostnímu předání nového hřiště pro
míčové hry ve dvoře ZŠ do užívání právě
žákům a učitelům školy. Za cca 1,5 mil
Kč, plně hrazeno z rozpočtu města,
vzniklo moderní sportoviště, které bude

jistě plné a využívané třeba i pro
mimoškolní činnost dětí 

- ke svému finiši také směřuje přesun
autobusových zastávek v Táborské ulici.
Za přispění dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury tady vznikají dva
nové zálivy pro bezpečné nastupování
lidí do veřejné autobusové dopravy,
chodníková síť a také nové osvětlení
celého vjezdu do města 

- téměř dokončena je také oprava
přístavku sálu Záložna, kde vznikne Cen-
trum služeb pro občany města. Za dotační
pomoci Jihočeského kraje zde budou
nebytové prostory pro drobné služby
(kadeřnictví, pedikúra, masáže)

- drtivá většina staveb se nám daří, jako

investoru, realizovat a také dotahovat do
zdárného konce. Nezakrýváme, že velký
problém řešíme s dodavatelskou firmou
na akci Sanace skládky Pavlov. Práce za-
tím stojí a veškeré problémy již řeší
právní zástupce města. O kauze vás
budeme informovat v dalších číslech
Vožičanu 

- v průběhu října dojde také k realizaci
sadových úprav v lokalitě obytných domů
v Souhradí. Akce proběhne za finančního
přispění dotace ze Státního fondu
životního prostředí 

- ze stavebních akcí ještě chystáme „roz-
jet“ výstavbu chodníku směrem na Noskov,
k provozu firmu IDSC. Naší snahou bude
ještě v letošním roce akci dokončit

Lípa slovinsko-českého přátelství byla vysazena v zahradě ZŠ na přítomnosti slovinského velvyslance v ČR
Leona Marce, poslankyně Parlamentu ČR Radky Maxové a starosty Škofja Loky.

Město Mladá Vožice informuje:

Volby do 
Zastupitelstva

Jihočeského kraje 
a Senátu 

Parlamentu ČR

Volby do Zastupitelstva
Jihočeského kraje a Senátu
Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek 7. 10. a v
soboru 8. 10. 2016. Všechny tři
volební okrsky sídlí v zasedací
místnosti Městského úřadu v
Mladé Vožici. V pátek je možno
volit v čase 14.00 - 22.00 hodin,
v sobotu 8.00 - 14.00 hodin. 

Případné druhé kolo voleb do
Senátu Parlamentu České repub-
liky se bude konat o týden
později v stejných časech. 

Z klubu
Ve středu 14. září jsme navštívili představení divadla Na Fidlovačce, hru "Familie".

Byla to generální zkouška. Hra se líbila, výborné výkony herců, zvláště paní Elišky
Balzerové a Ludmily Molínové. V mnohém to připomínalo náš film "Teorie tygra". Po
divadle jsme se zastavili na zámku Jemniště, kde jsme se občerstvili a někteří šli na
prohlídku. V dobré náladě a v pohodě jsme se vraceli domů. Poděkování patří i řidiči
panu Kofroňovi, který nás bezpečně dovezl do divadla i zpět. 
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Program kina
ŘÍJEN

- schválila podání žádosti o dotaci z
Programu rozvoje venkova – pořízení
lesnické techniky – traktor a klanicový
vyvážeč

- schválila zpracování Plánu odpadového
hospodářství města Mladá Vožice firmou
Odpadová poradenská s. r. o.

- schválila záměr pronajmout nebytové
prostory v domu čp. 190 na Žižkově
náměstí (dnes provozovna TELSTAT)

- schválila smlouvu o dílo mezi městem
a Pavlem Marešem – aktualizace 
pasportu místních komunikací města

Rada města Mladá Vožice na 51. zasedání
(15. září) mimo jiné projednala:

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 Kapličky v Noskově, Krchově Lomné a Noskově již září novotou.

1.10. 16.30,19.30

VLK Z KRÁLOVSKÝCH

VINOHRAD

Nové české drama

2.10. 16.30,19.30

LEDOVÁ SEZONA

Animovaná dobrodružná komedie v

českém znění

8.10. 16.30,19.30

LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY

Nový dokumentární film slavné české

kapely

9.10. 16.30,19.30

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE

Komedie Francie, Belgie a Česka

15.10. 16.30,19.30

UČITELKA

Drama Slovenska a Česka

16.10. 16.30,19.30

NOC V MUZEU:

TAJEMSTVÍ HROBKY

Dobrodružná  komedie USA v českém

znění

22.10. 16.30,19.30

MOST ŠPIONŮ

Thriller USA,SRN a Indie v českém

znění

23.10. 16.30,19.30

PRACH

Nový český film

28.10. 16.30,19.30

TEORIE TYGRA

Nová česká komedie

29.10. 16.30,19.30

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 

Nová česká romantická komedie

30.10. 16.30,19.30

SPOTLIGHT

Oskarový thriller USA v českém znění

20.10. 9.15. h.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ROSA A DARA A JEJICH 

VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ

Prázdninové dobrodružství dvou

dvojčat - pásmo filmů

Ještě k Husovu náměstí
Citace ze studie a analýzy parkování pro přestupní terminál na Husově náměstí v

Mladé Vožici – zpracovatelem je autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (studie
byla povinnou přílohou k dotačnímu řízení z Integrovaného regionálního operačního
programu) „V současné době je na Husově náměstí celkem 20 kolmých stání, z toho 2
stání pro vozidla DPS s parkovacím kotoučem a dobou trvání do 2 hodin. 90 % těchto
stání je v příkrém rozporu se planými ČSN (umístění v rozhledových rozhledech
křižovatek, výjezd do prostoru křižovatky či přímo do průtahu silnice II/137“.
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Ve čtvrtek 22. 9. 2016 navštívil naše město tajemník amerického velvyslanectví James Tira. Předmětem návštěvy byla velmi příjemná debata o aktuálních 
politických otázkách.

ze 14. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 5. 9. 2016 v
zasedací místnosti města Mladá Vožice

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

Usnesením č. 47/2016 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 13. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice 

Usnesením č. 48/2016 schvaluje:
zprávu o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu

Usnesením č. 49/2016
a) schvaluje:
Rozpočtový výhled města Mladá Vožice

pro roky 2017 – 2019 dle předloženého
doplněného návrhu

b) bere na vědomí:
informace starosty – rozpracovanost akcí

roku 2016 a příprava akcí pro rok 2017
Usnesením č. 50/2016 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemku

parcela č. v KN 1174/1 ostatní plocha-os-
tatní komunikace o výměře cca 28 m2 v k.
ú. a obci Mladá Vožice 

Usnesením č. 51/2016 schvaluje:
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení

věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě  - kanalizačního vedení z
domovní ČOV a přepadu z nádrže na
dešťovou vodu umístěného na pozemku
par. č. v KN 186 – přes pozemek ve
vlastnictví města Mladá Vožice parc. č. v
KN 896 do obecní kanalizace, oba

pozemky v k. ú. Noskov a obci Mladá
Vožice mezi budoucím povinným Městem
Mladá Vožice, IČ 00252557, Žižkovo
náměstí 80 a budoucím oprávněným
Janem Šťastným, Noskov 1, 391 43 Mladá
Vožice, v rozsahu, jak je vyznačeno na
koordinační situaci v měř. 1:200 výkresu
C projektové dokumentace zpracované
Bc. Lukášem Hlubockým č. zak.
ZA1015/008 z 12/2015, který je nedílnou
součástí této smlouvy.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou náhradu 2000,- Kč + platná
sazba DPH.

Geometrický plán a správní poplatek za
podání návrhu na vklad hradí oprávněný z
věcného břemene a sepsání smlouvy o
zřízení věcného břemene hradí povinný z
věcného břemene. 

Usnesením č. 52/2016 schvaluje: 
smlouvu o zřízení věcného břemene č.

TA-014330036587/001 ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Mladá Vožice DTS Kin starý“ na za-
tíženém pozemku parc. č. v KN 1261/3 v
k. ú. a obci Mladá Vožice ve vlastnictví
povinného Města Mladá Vožice, IČ
00252557, v rozsahu, jak je vyznačeno v
geometrickém plánu č. 1214-523/2016 ze
dne 4. května 2016 a geometrickém plánu
č. 1215-523/2016 z 9. května 2016 vyho-
tovených GK Ing. Pavel Dvořáček,
Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, které
jsou nedílnou součástí smlouvy. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou

náhradu ve výši 800,- Kč (k této částce
bude připočtena platná sazba DPH).  

Usnesením č. 53/2015 schvaluje:
směnu pozemku parc. č. v KN 382/2  tr-

valý travní porost o výměře 667 m2 v k. ú.
a obci Mladá Vožice ve vlastnictví Jiřího
Švejdy, Husovo náměstí 124, 391 43
Mladá Vožice za pozemek parc. č. v KN
1276/3 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 223 m2  oddělený na základě GP
č. 1222-157/2016 ze dne 19. 8. 2016 vy-
hotoveném Geodetickou kanceláří Tábor
s. r. o.  (vyhotovení geometrického plánu,
sepsáním kupní smlouvy a správní
poplatek za vklad do KN hradí kupující) 

Usnesením č. 54/2016 schvaluje:
a) poskytnutí finanční darů jako

ohodnocení volnočasových aktivit pro
občany města následovně:

- JK Mladá Vožice - 49.000 Kč
- CK Mladá Vožice - 49.000 Kč
- Divadelní soubor Voživot - 20.000 Kč
b) dotaci poskytnutou TJ Sokol Mladá

Vožice -  skutečné náklady spojené s
provozem všech mládežnických družstev
hrající v pravidelné soutěži + 49.000 Kč

Usnesením č. 55/2016 schvaluje:
Statut sociálního fondu města Mladá

Vožice a Pravidla pro čerpání sociálního
fondu města Mladá Vožice

Usnesením č. 56/2016 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 4 dle

předloženého návrhu 
V Mladé Vožici dne 5. září 2016

starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
místostarosta Václav Slabý

Usnesení



STRANA 4 1. ŘÍJENVOŽIČAN

Vážený pane starosto Větrovský a
celý MěÚ,

anonym má končit v koši. Vy jste byl na-
tolik fér, že jste ho přetiskl v plném znění.
Byl psán jménem nás starších. Většina
starších a uvážlivých seniorů /pokud se za
nás pisatel pouze neschovává/ se musí ale
ohradit a nesouhlasit s ním. Naopak.
Vážíme si Vaší práce. Na starostovi záleží
chod a rozkvět města. Jsme hrdi, že máme
tak schopného starostu. Umí, mimo jiné,
pracovat s dotacemi, získávat pro město
tak potřebné peníze na určené /předem
pevně stanovené/ projekty a práce, což
každý starosta neumí. Neplýtvá, ale
naopak využívá nabízené zdroje co
nejefektněji. O to víc by městu prospělo
jeho zvolení do senátu.

Važme si všichni našeho starosty a
celého MěÚ. Dělají pro nás maximum.

Vy, pane starosto, nenechte se odradit a
znechutit zbabělým pisatelem anonymu.
Mohl osobně vystoupit na veřejných
zasedáních zastupitelstva města, dostalo
by se mu odborného vysvětlení, nebo se
alespoň čitelně podepsat na dopis. Cílem
jeho neodborných a zlých slov bylo
ublížit.

Na Vaše informace ve Vožičanu se vždy
těšíme. Naše městečko Mladá Vožice
vzkvétá a je čím dále mladší, stále se něco
vylepšuje. Kdo to chce vidět, vidí. Díky
za to celému MěÚ.

Přiznejme si, že se nám tu dobře žije, a
proto pomáhejme všude, hlavně proti
vandalům, ti nás připravují o peníze.
Vždyť je to město nás všech. Hledejme
proto v přátelství a v pohodě cestu k sobě
navzájem. Anonymy to určitě nebudou!

Mnoho dobrých nápadů, hodně zdraví a
energie do Vaší nelehké práce /ale také re-
lax a zaslouženou dovolenou / přejí
vděční občané.

Jsme rádi, že Vás máme. Byla to dobrá
volba.

Mgr. Zdeňka Zemanová

Ohlas na
anonymní dopis

Hřiště pro míčové hry ve dvoře ZŠ je již dokončeno a předáno k užívání.

Klub seniorů
V sobotu 12. listopadu od 14.00 hod.

bude v kině program Pražského 
salonního orchestru, jehož součástí je
BigBand a na programu budou písničky
R.A. Dvorského. Zveme všechny, komu
se líbí hudba minulého století. Nebudete
zklamáni.

V pátek 25. listopadu se jako
každoročně zúčastníme plesu seniorů v
Pacově. Kolik bude stát vstupenka 
i kolik zaplatíme za autobus bude v
příštím Vožičanu.

Za klub H. Trejbalová

Pozvánka
na besedu

Ve středu 19. 10. 2016
od 18.00 hodin se 

v ZŠ Mladá Vožice
uskuteční beseda

s Václavem Klausem ml.
Na debatu nad

aktuálním děním 
ve školství, 

ale i společenskými
otázkami, jsou zváni

všichni občané.

Unikátní koncert

Jana Nedvěda
s kapelou

na sále
Záložna

v Mladé Vožici.
Pátek 21. 10. 2016

od 20.00 hodin.
Předpodej 250 Kč 

(k sezení)
formanka 

Mladá Vožice
a Infocentrum MěÚ 
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Milí
příznivci divadla a hlavně Voživo-
tu!

A už tu zase máme podzim, blíží se
nám mílovými kroky vánoce, ale
tím se teď ještě nebudeme zabývat a
raději koukneme, co nás čeká a co
se dělo na kulturním poli naší obce
střediskové.

Jak jsem slíbil v minulém
Vožičanu, oznámím dnes datum pre-
miéry naší nové hry Krysí dům. Čili
vězte, že se to uskuteční, 19.11.
2016 v 19 hodin 11 minut. To není
překlep, těch jedenáct minut je
společenská povinnost, aby jste se
všichni pěkně v klidu usadili, stačili
si objednat nějaké dobré nápoje, a
také abyste uskutečnili takové ty
lidské nutnosti, abyste nám při hře
necourali. Ba ne, to byl jen takový
vtípek, samozřejmě, nikoho v ničem
nemůžeme omezovat. Předprodej
začne od 1. listopadu v
Autopotřebách, vedle Jednoty,
pořád ještě přemýšlím, jestli máme
nějak číslovat sedadla, ale to je do-
cela problém…..no, uvidíme.

Samozřejmě, další detaily a náleži-
tosti se dozvíte v listopadovém Drb-
níku.

No a na to navazuje to, jak pěkně
zkoušíme. Opravdu, moc, moc
pěkně. Nemohu prozrazovat detaily,
protože se jedná o detektivku, a tam
se nesmí ani naznačovat, ale jistě
nás bude moc zajímat, jestli poznáte
v průběhu hry, kdo je pachatel a kdo
oběť, proč je tam ten nebo
ta….prostě, napínavé to bude, a to
nejen pro vás. Scéna je už skoro
kompletní, takže se v ní učíme po-

hybovat, sem tam zvládneme už i
vzít tu pravou rekvizitu a mrtvoly se
pomalu učí, že když jsem mrtvý, ani
nedutám.

V polovině říjne vyjíždíme na
festival do Třeště s naším
Kabaretem, trošku jsme si připadali
a připadáme skoro jako profidivad-
lo, protože jsme byli sami osloveni a
koupeni. Což je super a je vidět, že
už jsme si vybudovali v ochotnick-
ém divadelním okruhu svoje
renomé, což je fajn. Zajisté, i vy jste
k tomu přispěli nezanedbatelnou
měrou, nebýt vás, našich diváků,
příznivců a sem tam i sponzorů,
nedalo by se existovat. No a pro nás
je to závazek, být ještě a ještě lepší.

Také bych vás chtěl pozvat na
unikátní koncert, který se poprvé
uskuteční na sále Záložny. Svým
dlouholetým uměním nás přijede
potěšit známý písničkář Honza
Nedvěd. Je to docela velká pecka,
protože ať se na jeho hudbu a texty
dívá kdo chce, jak chce, přeci jen je
to umělec, který dokázal vyprodat
Strahovský stadion, což se pokud
vím, žádnému Čechovi ještě
nepovedlo. Nemluvím teď o cizích
megahvězdách typu Jackson nebo
Valící se kameny. Takže pokud máte
chuť podívat se na legendu českého
folku, 21.10. ve 20 hodin.
Předprodej vstupenek je v
Infocentru na úřadě nebo na For-
mance.

Sám jsem rád, že se tady bude dít
další kulturní projekt, protože
Vožice opravdu není jen tak nějaká
díra po granátu a měli bychom všem
ukázat, jak to u nás žije, a to nejen
divadlem a diskotékami.

Ale zpět k nám. Dostal jsem dotaz,
jestli by byla možnost se k nám
dostat a případně být účastníkem,
aktivním, našich akcí a představení.
A já na to odpovídám: Kristapána,
samozřejmě. U nás, ve Voživotu,
jsou dveře otevřené, přímo dokořán.
Budeme jen rádi, když se k nám
připojí další kolegové, nejen třeba
na hraní, ale i na technické
záležitosti. Vždyť sami víte, že lidí
není nikdy dost. Tímto zvu všechny
zájemce a příznivce k nám, zavole-
jte mi nebo napište na mail, jak můj
osobní nebo voživoťácký, rádi a s
nadšením vás mezi námi přivítáme a
rozšíříme základnu. Z toho se potom

dá vycházet, že by se v budoucnu
mohlo hrát více her, více repríz,
měli bychom klid od
techniky….prostě, přijďte, uvidíte,
zůstanete…..budete!

A na to navazuje další, ne
nepodstatná věc. Je třeba možné, že
takhle jdete do skříně a najednou na
vás vypadnou nějaké nepotřebné
hadříky, věci nebo snad i peníze. A
my jsme jako smrt, bereme všechno,
protože u nás se může jednou všech-
no hodit. Takže to prosím neházejte
do popelnic nebo kontejnerů, ale
vzpomeňte na nás, na naše žádoucí a
upřímné tváře, které budou vděčny
za jakýkoliv příspěvek, hmotný
nebo finanční a uvidíte nefalšo-
vanou radost v našich očích.

A tímto prohlášením dnes
končíme, a klasika na konec.

Báseň J.C.
Když Tvůj milý opustí Tě, neplač,

máš tu po něm dítě,
Nevadí, že nemá tátu, je to pořád

základ státu.

Vožifrk:
Dnes ráno, mi v metru tři chlapi

uvolnili místo, abych si sedla.
Povídá manželka manželovi. A
manžel odpovídá: A vešla ses?

Motto:
Každý novorozenec vypadá jako

krysí mládě.

Krásný říjen přejí Voživoti.

Drbník

Výročí
V průběhu roku 2016 došlo k novele

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně os-
obních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších přepisů,
ze kterého vyplívá, že uveřejnění
jména, příjmení a jubilea v místním
tisku, může být jen se souhlasem
dotčené osoby.

Z tohoto důvodu bude výročí občanů
Mladé Vožice a jejích místních částí
uveřejňováno ve Vožičanu zpětně, po
obdržení souhlasu. Výročí ze září
budou uveřejněni v říjnovém vydání
Vožičanu.

S pozdravem Alena Šoulová 
Městský úřad Mladá Vožice
Evidence obyvatel, matrika
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KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.
V souvislosti s rozšiřováním společnosti, výstavbou nové výrobní haly a pořízením nových výrobních technologií hledáme do

našeho týmu spolupracovníky na následující pozice:

VÝROBNÍ DĚLNÍK DO TŘÍSMĚNNÉHO PROVOZU
OPERÁTOR MONTÁŽNÍCH AUTOMATŮ DO TŘÍSMĚNNÉHO PROVOZU
SEŘIZOVAČ MONTÁŽNÍCH AUTOMATŮ DO TŘÍSMĚNNÉHO PROVOZU

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
Požadavky:

- vzdělání SOU (technický směr výhodou)
- technická zdatnost a manuální zručnost

- zkušenosti se seřizováním strojů výhodou
- pečlivost, flexibilita, učenlivost, samostatnost, spolehlivost, dobrý zdravotní stav

- ochota pracovat ve třísměnném režimu
Co nabízíme:

- základní mzda pro pozici VÝROBNÍ DĚLNÍK od 10 000,- Kč měsíčně + bonusová složka až 25 %
- základní mzda pro pozici PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK od 15 000,- Kč měsíčně + bonusová složka až 25%

- základní mzdu pro pozici OPERÁTOR od 16 000,- Kč měsíčně + bonusová složka mzdy až 25% 
- základní mzdu pro pozici SEŘIZOVAČ od 18 000,- Kč měsíčně + bonusová složka mzdy až 25%

- příspěvek na dopravu
- příplatek za práci na směny

- podnikové stravování, firemní oblečení
- výhodné telefonní tarify i pro členy rodiny

- zaměstnanecké výhody (týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění)
- podpora při vzdělávání a školení pro zaměstnance

- zajímavou a zodpovědnou práci , perspektivu dlouhodobého zaměstnání ve stabilní společnosti

Zájemci se mohou hlásit na osobním oddělení společnosti, na e-mailové adrese ruzena.kalinova@kohinoor.cz 
nebo na tel. č. 381 401 303, 731 125 633. 

Více o společnosti na www.kohinoor.cz


