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číslo 11/roč. 13 1. listopadu 2016

Nový vjezd do našeho města od Tábora. Vybudováním nových zastávek a chodníků dojde ke zlepšení

bezpečnosti silničního provozu i chodců. 

Sloupek starosty:
Vážení Vožičané a obyvatelé místních

částí, 

dovolte mi, abych vás všechny
opětovně po čase pozdravil svým
starostovským sloupkem. Uplynulé dny
a týdny byly po mne osobně velmi hek-
tické a nabité spoustou událostí. Sená-
torskou kandidaturu si mi podařilo
dotáhnout do zdárného konce. Nejde
však o vítězství mé. Myslím, že jde o
úspěch všech lidí okolo mne, mých
kolegů, spolupracovníků, celého našeho
města. Děkuji všem za podporu. Ta je
pro mne obrovsky zavazující pro další
práci jak starosty, tak senátora. K voleb-
nímu výsledku přistupuji s obrovskou
pokorou a nyní cítím zejména pocit
velké zodpovědnosti. V nejbližších
dnech a týdnech si musím najít nový
pracovní režim, kdy bude nutno
skloubit práci pro město a činnosti
senátora. Vím, že skloubit tyto funkce
lze, názorně nám to všem dlouhodobě
ukazoval můj předchůdce. A byl
skvělým senátorem a stále je báječným
starostou. Ještě jednou všem obrovské
díky za podporu, jsem za ní moc vděčný
a velmi si jí upřímně vážím. 

starosta

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje
Odevzdané obálky – 868, platné hlasy – 825
Výsledky vybraných politických subjektů:
AN0 2011 - 180 hlasů, 21,81 %
ČSSD - 144 hlasů, 17,45 %
Jihočeští hasiči - 112 hlasů, 13,57 %
KSČM - 97 hlasů, 11,75 %
ODS - 89 hlasů, 10,78 %
KDU – ČSL - 43 hlasů, 5,21 %
Pro Jižní Čechy - 38 hlasů, 4,60 %
Česká pirátská strana - 36 hlasů, 4,36 %
Jihočeši 2012 - 25 hlasů, 3,03 %
SPO + SPD - 18 hlasů, 2,18 %
Strana Zelených - 12 hlasů, 1, 45 %
Kandidáti z Mladé Vožice:
Ing. Miroslav Dlouhý (Jihočeští hasiči)- 73 přednostních hlasů
Milan Borovanský (Strana Zelených) -   2 přednostní hlasy

Volby do Senátu Parlamentu ČR
1.kolo - odevzdané obálky – 890, platné – 873
Jindřich Bláha - 44 hlasů, 5,04 %
Petr Král - 6 hlasů, 0,68 %
Jan Mládek - 45 hlasů, 5, 15 %
Jaroslav Větrovský - 569 hlasů, 65,17 %
Jiří Fišer - 96 hlasů, 10,99 %
Martin Konvička - 34 hlasů, 3,89 %
Ladislav Šedivý - 47 hlasů, 5,38 %
Pavel Klíma - 32 hlasů, 3,66 %

2.kolo – odevzdané obálky – 913, platné – 905
Jan Mládek - 135 hlasů, 14,91 %
Jaroslav Větrovský - 770 hlasů, 85,08 %

zdroj: www.volby.cz

Jak volila Mladá Vožice
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Program kina
LISTOPAD

- schválila vítěze výběrového řízení na
dodavatele stavby – Chodník k IDSC –
Hora s. r. o., 2,953.251 Kč

- schválila pachtovní smlouvu mezi
městem a ZD Pojbuky – nájem
zemědělské půdy

- pravidelně se zabývala aktuálními
otázkami bytového hospodářství –
přidělování volných bytů a případné
prodlužování stávajících nájemních 
smluv

- schválila obsazení nově vytvořených
nebytových prostor v přístavku sálu
Záložna – Centru služeb

- schválila smlouvu o dílo s firmou
Odpadová poradenská s. r. o. – zpracování
plánu odpadového hospodářství města 

- schválila smlouvu o dílo mezi městem
a firmou Swietelsky – oprava komunikací
podél řadových garáží ke sportovní hale 

- schválila smlouvu o dílo mezi městem
a firmou INTEM – obnova veřejného
osvětlení Výlevy 

- schválila smlouvu o poskytnutí
podpory mezi městem a Státním fondem
životního prostředí – poskytnutí dotace

na akci Sadové úpravy Obětí nacismu 
- neschválila opětovnou žádost

Krajského úřadu Jihočeského kraje o
příspěvek na realizaci protidrogové poli-
tiky 

- schválila záměr podat žádosti o dotace
z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje na akce – Oprava místních komu-
nikací Stará Vožice, Oprava střechy sálu
Noskov

- schválila nájemní smlouvu mezi
městem Mladá Vožice a Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje –
uskladnění posypu pro zimní údržbu

- schválila záměr Společenství vlastníků
jednotek v čp. 106 na zateplení objektu 

- schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ
a MŠ Mladá Vožice za rok 2015/2016

- schválila vítěze výběrového řízení na
akci – pořízení velkoobjemové cisterny
pro SDH

- schválila podání žádostí o dotace – z
Ministerstva pro místní rozvoj – Oprava
místní komunikace Matěje z Janova, z
Ministerstva zemědělství – Vodní nádrž
Janov

Rada města Mladá Vožice na 52. zasedání (29. září),
53. zasedání (6. října), 54. zasedání (21. října) 

a 55. zasedání (25. října) 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
Nový vjezd do našeho města od Tábora. Vybudováním nových zastávek a chodníků dojde ke zlepšení

bezpečnosti silničního provozu i chodců.

5.11. 16.30,19.30

X-MEN : APOKALYPSA

Dobrodružný, fantasy, sci-fi film USA v

českém znění

6.11. 19.30

HARDCORE HENRY

Akční dobrodružný film USA a Ruska v

českém znění

12.11. 16.30,19.30

TENKRÁT V RÁJI

Česko - slovenské drama

13.11. 16.30,19.30

LOVEC : ZIMNÍ VÁLKA

Akční dobrodružné fantasy drama USA

v českém znění

17.11. 16.30,19.30

KNIHA DŽUNGLÍ

Dobrodružný rodinný film USA v českém

znění

19.11. 16.30,19.30

CAPTAIN AMERICA:OBČANSKÁ

VÁLKA

Akční dobrodružné sci-fi v českém znění

20.11. 16.30,19.30

KOLONIE

Historické romantické drama

SRN,Francie a Lucemburska v čes.

znění

26.11. 16.30,19.30

BRATŘÍČEK KAREL

Dokumentární česko-polský film

27.11. 16.30,19.30

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ ZA ZR-

CADLEM

Dobrodružný rodinný fantasy film USA v

českém znění

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
10.11. 9.15. h.

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

Tučňáci se tentokrát představí jako su-

pertajní agenti.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
18.11. 8+10h.

KRÁLOVÉ HOR

Láska a přátelství Lukase a mladého

dravce

- všechny naplánované stavební akce,
kromě sanace skládky Pavlov, s koncem
října dospěly do svého konce. Podrobný
přehled přinášíme v pravidelné inventuře
proběhlého roku volebního období 

- během listopadu ještě zahájíme tyto
akce: Chodník k IDSC, Oprava
komunikace podél řadových garáží od

Doudlebské ulice směrem ke sportovní
hale, obslužná komunikace od hřiště ve
dvoře ZŠ směrem k ulici Obětí nacismu

- nejen budováním a investicemi živo je
město. Proto probíhá např. Univerzita
třetího věku, ale třeba také beseda s ex-
pertem na školství Václavem Klausem
ml. 

Město Mladá Vožice informuje:
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Sadové úpravy v Souhradí doplní úpravu celého obytného souboru.

akce dotace, financování celkově proinvestováno
1. Revitalizace sídliště Souhradí Z rozpočtu města 7,163.717
2. Sanace skládky Pavlov Z rozpočtu města a zvláštního účtu 

za ukládání odpadu 1,668.447
3. Posílení vodních zdrojů Z nájemného za 

vodohospodářskou infrastrukturu 1,421.508
4. Přesun autobusových zastávek v Táborské ulici Dotace ze SFDI 2,048.167
5. Komplexní oprava ulice Židovská

a) Objekt vodovod a ka-nalizace Z inkasa vodného a stočného 1,318.905
b) Objekt komunikace Z rozpočtu města 1,336.506

6. Víceúčelové hřiště ve dvoře ZŠ Z rozpočtu města 1,836.834
7. Oprava objektu Sv. Jana Nepomuckého Dotace – Jč. kraj 177.231
8. Oprava místních komunikací Dolní Kouty Dotace – POV Jč. kraj 512.875
9. Parkoviště pro potřeby MŠ Z rozpočtu města 223.023
10. Obslužná komunikace k bazénu Z rozpočtu města 267.506
11. Sadové úpravy Obětí nacismu Dotace ze SFŽP 195.108
12. Sadové úpravy Souhradí Dotace ze SFŽP 199.755
13. Obnova veřejné osvětlení Pavlov, Podhradí Z rozpočtu města 160.000
14. Obnova aeračního systému na ČOV Z inkasa vodného a stočného 120.000
15. Odvodnění návsi Stará Vožice Z rozpočtu města 68.060
16. Dětské hřiště Stará Vožice Z rozpočtu města 243.000
17. Obnova kapliček v místních částech:

a) Noskov Dotace – SZIF 325.805
b) Krchova Lomná Dotace – SZIF 405.725
c) Bendovo Záhoří Dotace - SZIF 336.955

18. Centrum služeb Mladá Vožice Dotace – Jč. kraj 2,128.736
19. PD - Voračického předměstí Z rozpočtu města 169.500
20. PD – parkoviště Doudlebská ulice Z rozpočtu města 178.900
21. PD – obnova požární nádrže Janov Z rozpočtu města 50.000
22. Oplocení sportovního areálu Z rozpočtu města 433.168
23. PD – chodník k průmyslové zóně - IDSC Z rozpočtu města 78.700

23,059.131

Z uvedeného přehledu vyplývá, že objem proinvestovaných prostředků v daném roce byl skutečně značný. I pro třetí rok 
volebního období má vedení města připraveny další projekty, na které bude žádat o prostředky do různých dotačních titulů, 
případně bude nutno vygenerovat finance z rozpočtu města. 

Shrnutí druhého roku volebního období - období listopad 2015 – listopad 2016
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Sadové úpravy v Souhradí doplní úpravu celého obytného souboru.

Výběrové řízení
Výběrové řízení – chodník k IDSC
1) Hora s. r. o. - 2,953.251 Kč
2) SWIETELSKY - 3,135.206,82 Kč
3) Dřevotvar - 3,206.643,41 Kč
Nabídky do řízení doručilo 7 firem,

ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Výběrové řízení – pořízení velkoob-

jemové cisterny pro SDH
1) THT Polička - 7,371.925 Kč 
Nabídku do řízení doručila pouze 1 fir-

ma, cena je uvedena včetně DPH.
Výběrové řízení – pořízení dopravního

automobilu pro evakuaci osob pro SDH
Nabídku do řízení nedoručila žádná fir-

ma, proto se celé řízení bude opakovat.

Inzerát
Pro chystanou knihu o malíři

Jindřichu Šimkovi, který působil v
Mladé Vožici v letech 1940 - 1945
hledáme jeho obrazy. V případě,

že některý z jeho obrazů vlastníte
a jste ochotni ho nechat vyfotit
pro případné zařazení do této

knihy, ozvěte se prosím 
na tel.č. 724 514 791 nebo 

e-mail: marta.hronik@seznam.cz

Za pochopení a pomoc děkuje 
Marta Hroníková roz. Šimková

Z klubu
V sobotu 12. listopadu od 14.0 hod. bude v kině pásmo s písničkami od R. A.

Dvorského. Jste všichni srdečně zváni. Hraje Bigband Pražského salonního orchestru
a spolu s účinkujícími si zazpíváme známé písničky.

V pátek 25. listopadu jedeme na ples seniorů do Pacova. Odjezd je ve 12.30 hodin z
náměstí a potom od křížku u bytovek. Cena je 150 Kč. Návrat bude kolem 20té
hodiny. Věříme, že tak jako vždycky prožijeme hezké odpoledne.

za klub H. Trejbalová

Pozvánka
MO STP zve srdečně své členy na členskou schůzi, která se koná 23. listopadu ve

14,00 hod. v zasedací místnosti MÚ, Těší se na Vás výbor MO STP.

Výročí
v říjnu 

75 let
Stanislav Větrovský

Mladá Vožice
Květa Švárová
Mladá Vožice

85 let
Josef Novotný
Horní Kouty

Anežka Bednářová
Mladá Vožice

86 let
Jiřina Heroutová

Stará Vožice

87 let
Hedvika Pracná

Mladá Vožice
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Milí příznivci divadla 

a hlavně Voživotu!

A jsme tady opět s naším Drbníkem a
i s přehršlemi informací.

Začneme tím NEJ a to je naše nová
premiéra Krysí dům. Snad neprozradím
mnoho, když zopakuji, že se jedná o
první voživoťáckou detektivku, ale v
našem stylu. Takže nebude samozřejmě
chybět humor, napětí, zajímavá
projekce, překvapivé rozuzlení. K tomu
závěru. Od naší autorky a zároveň
režisérky jsme, tedy na začátku 
zkoušení, dostali texty jen po určitý
okamžik, tam jsme to dočetli a poté 
hádali, kdo je hlavní podezřelý. Nebudu
prozrazovat, kdo uhodl a kdo ne, ale dá
se říci, že jsme neuhodli. A totéž
samosebou bude čekat i vás na
premiéře. Ne snad, že zastavíme a
budeme se vás ptát, ale vy sami jistě
budete již o přestávce špekulovat, kdo
to může být. No, držím vám palce.

Jak již jsem psal minule, předprodej je
zahájen od 1. 11. a to jako vždy v
Autopotřebách, sedadla budou po 
minulé zkušenosti očíslována, takže kdo
dřív přijde, ten blíž sedí.

A ač nerad, musím zrušit telefonické
rezervace, to už se nedá ustíhat, čili, je
jen na vás, jestli si vstupenky zakoupíte
v předprodeji nebo až na místě. Sál za
Záložnou je dost velký, takže o místa
jistě nebude nouze, i když bychom si to
tedy moc přáli, vyprodat celé divadlo.

Takže 19. 11. v 19 hodin a 11 minut to
spustíme a společně se doufám dost
dobře pobavíme.

Po skončení premiéry vás samozřejmě
zveme na naši party, ta bude probíhat
hned vedle sálu na Formance a hlavně v

Casínu. Tam je nekuřácký prostor, takže
vycházíme vstříc i odpůrcům této
čmoudivé a nezdravé a fujtajbl drogy. A
zároveň máte možnost se podívat do
nového a hlavně krásného prostoru, kde
se dají uspořádat různé jiné akce. Však
přijďte, koukněte a uvidíte. 

Jak je naším zvykem, po premiéře to z
účinkujících všechno spadne, nálada je
uvolněná, příbuzní, partneři a známí
jsou povětšinou nadšeni z výkonů svých
blízkých, muzika bude, tanec bude, jíd-
lo bude….jsem teď trochu jako ze so-
cialistické agitky, ale všechno prostě
bude. 

A třeba se někomu z vás bude zdát
nebo pocítí touhu, připojit se do naší di-
vadelní bandy, a my, s otevřenou náručí
vás rádi přivítáme. Je to takový
koloběh. Města jsou na tom o poznání
lépe, co se týče odvahy a počtu členů. A
my, jak jsme začali, pomaličku nás, no
nechci říci ubývá, ale mladí se nám
vdávají a těhotní, jiní odcházejí za prací
nebo si potřebují uspořádat svůj
soukromý život, a zůstávají ti, kteří
jsou, jak bych to řekl, životem protřelí a
zkušení. Takže prostě potřebujeme, jako
v politice, čerstvý vítr. A ničeho se ne-
musíte bát, není to tak, že přijdete a
hned se bude hrát. Všechny základní
věci vás rádi naučíme, budeme blbnout
a hrát si a ten z vás, koho to chytne a
chtěl by s námi zůstat, dostane v příští
hře roli na tělo. A kdo si nevěří na
jeviště nebo se stydí, i pro něj máme
uplatnění. Kolem provozu celého divad-
la je spousta funkcí, které si zatím
děláme sami a je toho dost, takže
jestliže nám budete chtít pomoci tech-
nicky, i vás budeme obdivně nosit na
rukou.

Konečně se nám také podařil sehnat
skladovací prostor, takže máme svůj
fundus. A jak jsem psal minule, kdo z
vás by nám chtěl dát jakékoliv oblečení,
kus nábytku, nebo prostě jen nějakou
rekvizitu, od nožíku po klavír, rádi to
přijmeme. Nikdy se neví, kdy se to bude
hodit.

Samozřejmě, důležitou stránkou jsou i
finance, a i tady jsou naše srdce a
peněženky otevřené. A protože my jsme
nezisková, tedy nevýdělečná organi-
zace, všechny peněžní dary se dají
odečíst z daní, na což byste, pokud se
rozhodnete nás podpořit, dostali
potvrzení. A budete na plakátech a
programech, ať jako soukromník, nebo
firma a nebo jako anonymní dárce, to už
je jen na dohodě.

V říjnu jsme hráli náš kabaret Jak se
nezbláznit v Třešti, mohu říct, že jsme
sklidili obrovský aplaus a úspěch. A
také jsme se rozloučili, doufám tedy, že
jen na dobu nezbytnou, s naší malou
Janičkou Pusinkou, která se vdala a 
ejhle, pod šaty se jí už začíná rýsovat
krásné bříško. 

A na závěr jedno velké poděkování.
Jak již víte, sháníme pro naše divadlo
generálního sponzora. Po letité
spolupráci s firmou TRE MAS, která ale
přesunula své působení mimo a daleko,
jsme zůstali bez nějakého zázemí. A to
nejen na schůzky, ale i na zkoušení a
hraní. Pokoušeli jsme se zůstat tam, kde
jsme vlastně začínali, ale prostě to
nevyšlo. Nebudu tady rozebírat důvody,
nakonec jsme se na poslední chvíli 
dohodli s obcí Rodná, která nám
ochotně umožnila zkoušet ve svých
prostorách. Takže tohle je poděkování
jedna. A hned to druhé míří na vožický
Obecní úřad. Byl nám nabídnut nově
zrekonstruovaný prostor za sálem
Záložny a největší měrou se o to
postaral ten nejvyšší, numero uno, capo
di tutti capi, boss…prostě starosta a 
budoucí senátor, takže od listopadu
máme svoji konečně zase klubovnu, kde
se budeme scházet, vymýšlet, mít první
zkoušky a prostě…budeme doma.
Takže velký, ale opravdu velký dík míří
na radnici.

A jen připomínám, místo hlavního
nebo generálního sponzora je pořád
volné, nebude vás to nic stát, kromě
peněz samozřejmě, ale zcela jistě
nečekáme žádné horentní sumy, jen
prostě na provoz, ten základní. A naše
odměna pro něj by byla reklama všude
možně, volné vstupenky kdykoliv a
kdekoliv a prostě, naše sympatie a
poděkování a úsměvy a cokoliv jen je v
našich silách.

Koukám, že jsem se tento měsíc nějak
rozepsal, takže konečná, srdečně všechny
zvu na premiéru a jdeme na závěr.

Báseň J.C.
Chlast – slast.
Vožifrk:
Jaký je rozdíl mezi Trabantem a 

ženskými ústy? Žádný. Když je chceš
zavřít, musíš pořádně třísknout!

Motto:
Gynekolog je člověk, v jehož náplni

práce je to, za což jsou ostatní muži
trestně stíháni!

Krásný listopad přejí Voživoti.

Drbník
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Rozšíření sortimentu:
- domácích potřeb
- hospodářských potřeb
- železářství
- sporáků, kamen, kouřoviny
- elektro 

Pohodlné a dostatečné parkování přímo v areálu.

SERVIS ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY
www.Technikaprozahdradu.cz

SLEDUJTE NAŠE AKČNÍ NABÍDKY!

Prodloužení
pracovní doby: 

pondělí - pátek
7.30 - 17.00

sobota
7.30 - 11.00

VÝPRODEJ

SEZÓNNÍHO

SORTIMENTU

Autorizovaný prodejce
a servis značky


