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číslo 5/roč. 14 1. května 2017

Město Mladá Vožice
informuje:

- zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice je naplánováno na středu 3. 5.
2017, 16.30 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Mladá Vožice. Na programu
jednání, kromě tradičních bodů jako je
zpráva o činnosti městské rady, ma-
jetkových záležitostí, bude také
pokračování v přípravách a financování
investičních akcí 

- na přelomu měsíců duben a květen
došla do finále výstavba chodníku k
IDSC a zahrádkářské kolonii směrem na
Noskov. Spolu s novým přechodem pro
chodce a veřejným osvětlením zásadně
zlepší bezpečnost všech účastníků
silničního provozu v lokalitě 

- stavební práce pokračují také na
sanaci skládky odpadu na Pavlově.
Akce, která se protáhla po loňských
peripetiích, bude dokončena během
května  

- probíhající výběrová řízení – za-
teplení bytových domů čp. 379, 380, 111
(dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu), Dopravní ter-
minál Husovo náměstí (dotace z Inte-

grovaného regionálního operačního pro-
gramu. Výzvy k podání nabídek a kom-
pletní dokumentaci najdete na
www.stavebnionline.cz 

- z dotačního programu Jihočeského
kraje na podporu sportu jsme obdrželi
dotaci ve výši 191.000 Kč. Spolu s
příspěvkem města bude subvence použi-
ta na opravu tribuny na hřišti, což je
poslední objekt v areálu, který potřebuje
revitalizaci 

- velmi významnou dotaci jsme také 
obdrželi z Ministerstva zemědělství na
opravu rybníka v Janově. V současné době
finišujeme se všemi potřebnými dokumen-
ty pro konečný podpis smlouvy o přidělení
dotace. Poté akce neprodleně začne 

- na výsledky dotačních řízení čekáme
u programů Ministerstva zemědělství,
kde máme podánu žádost o příspěvek na
opravu hřbitovní zdi v Janově. Dále z
dotačního programu Jihočeského kraje,
zde se ucházíme o dotační prostředky na
opravu domku zahradníka v zámecké
zahradě (měl by zde vzniknout starto-
vací byt)

Anonym
opět na scéně

Od neznámého pisatele jsem doma ve
schránce našel uvedené sdělení.  Za dobu
mého působení na radnici se stromy káce-
ly, ale zároveň jsme mnoho stromů za-
sázeli. Nepochybně nových vysázených
stromků je více než těch poražených.  O
žádné spoušti v parku nevím. Na kácení
všech stromů město disponovalo
příslušnými povoleními. Nikdo nemá ra-
dost, když stromy musí být pokáceny, o
důvodech na Husově náměstí již bylo
napsáno mnoho. Jen velice stručně –
musíme zde sladit zájmy dopravy,
parkování, náměstí – vše ve velmi
omezeném prostoru. O jedno však
anonymního pisatele prosím. Až mě
příště zase oblaží svým psaním, nechť
hovoří pouze za sebe, nikoliv v množném
čísle. Ohánění se davy, to už zde bylo,
prosím, každý za sebe. Předem děkuji

BLEŠÍ
TRH

KDE: Mladá Vožice – před Hospůdkou u Kachlíka
KDY: sobota 13.5.2017 od 9,00 do 13,00 hod.
VSTUP: ZDARMA   
PRODEJNÍ MÍSTO: 50Kč
V případě zájmu o prodejní místo volejte 
do 7. 5. 2017 na tel.: 733 118 966, 704 393 389
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Program kina
KVĚTEN

6.5. 16.30,19.30

MANŽEL NA HODINU

Česká romantická komedie 

7.5. 16.30,19.30

POHÁDKY PRO EMU

Česká romantická komedie

8.5. 16.30

MLADÁ VOŽICE -  KVĚTEN

1945

Dokument pana J. Dintara z r. 1945

13.5.16.30,19.30

ANDĚL PÁNĚ 2

Nová česká pohádka

14.5.16.30,19.30

MUZZIKANTI

Nový český romantický hudební film

20 5.16.30,19.30

VŠECHNO NEBO NIC

Česko-slovenská romantická kome-

die

21.5.16.30,19.30

ASSASSIN´S CREED

Akční dobrodružné sci-fi Francie a

Velké Británie v českém znění

27.5.16.30,19.30

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Nová česká romantická komedie

28.5. 16.30,19.30

ZPÍVEJ

Rodiná,animovaná muzikální

komedie USA v českém znění 

- vzala na vědomí Vyhodnocení
stanovisek dotčených orgánů, krajského
úřadu a připomínek sousedních obcí ke
společnému jednání o návrhu Změny č. 1
ÚP Mladá Vožice

- schválila smlouvu o přidělení dotace
mezi městem a Jihočeským krajem –
dotace ve výši 191.000 Kč na opravu tri-
buny na fotbalovém hřišti v Mladé Vožici

- schválila situaci řešení chodníků v ulici
J. J. z Bratřic a okolo bytových domů v 
ulici 17. listopadu a křižovatky ulic
Janovská a J. J. z Bratřic

- schválila Smlouvu o zapojení se do 
projektu „Zelená obec“ mezi městem
Mladá Vožice a REMA Systém, a. s.,
zpětný odběr elektrozařízení

- vzala na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2016

města Mladá Vožice, č. j. OEKO-PŘ
54527/2016/evpa, Krajského úřadu
Jihočeského kraje, Ekonomického odboru,
Oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření – bez závad

- schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a ZVÁNOVEC s. s., Oprava
a odbahnění požární nádrže v obci Janov u
Mladé Vožice, 1,443.480,52 Kč včetně
DPH

- schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a HES stavební s. r. o., 
Oprava vodovodu a kanalizace, Oprava
místních komunikací – ulice Matěje z 
Janova Mladá Vožice, 1,833.277,05 Kč
včetně DPH

- schválila Provozní řády veřejných
dětských hřišť v Mladé Vožici, Noskově a
Staré Vožici dle předloženého návrhu

Rada města Mladá Vožice na
68. zasedání (7. dubna) a 69. 

(21. dubna) mimo jiné projednala:

Ze Sdružení
Chtěli bychom poděkovat p. Dobešovi

za zhotovení nových vrátek k Božímu
hrobu a p. Strnadovi za pomoc při insta-
laci. Dále děkujeme cyklistům, kteří před
Velikonocemi uklidili okolí Kaple. 

za Sdružení Hana Trejbalová

Z MO STP
Ve středu 24. května pořádá MO STP

zájezd na zámek Žleby. Odjezd je v 7.00
hod. od zámku. Oběd je zajištěn. Jako
další bude zájezd společně s klubem
důchodců v srpnu a to na výstavu květin

do Čimelic. Přihlášky budeme přijímat
během června a července. 

výbor MO STP

Z klubu
Klub připravuje v červnu 14. zájezd do

Kolodějí n. Lužnicí na prohlídku zámku i
replik korunovačních klenotů. Cena bude
130,- Kč, oběd bude zajištěn. Ještě
přichází v úvahu jízda lodí z Týna n.Vlt.
podle zájmu. Cena za loď je 140,- Kč.
Bližší informace v červnovém Vožičanu
nebo na klubu v zasedací místnosti 16.5.
a 30.5. ve 14.0 hod.

za klub Trejbalová Hana 

Sanace skládky Pavlov se opětovně rovněž rozjela.

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
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Jarní úklid 2017

Stejně jako každý rok poskytuje Město
Mladá Vožice svým občanům službu ve
formě rozmístění velkoobjemových
kontejnerů po městě i v místních částech.
Kontejnery jsou určeny pouze pro objem-
ný odpad patřící na skládku a odpad, který
se nevejde do jejich domovních popelnic a
nelze jej dál vytřídit. 

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO do nich 
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 poze-
mek za sádkami směrem na Běleč, je zde
zakázáno ukládat pařezy a jiné byť
dřevěné odpady, např. nábytek apod.)

- PAPÍR, PLASTY, SKLO, NÁPO-
JOVÉ KARTONY (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)

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
budou rozmístěny dle tohoto
harmonogramu: 

Čt 13. 4. – Pá 28. 4. 2017 : MLADÁ

VOŽICE : Náměstí obětí nacismu, 
ul. Mincovní, ul. V Suchdolci, ul. Jana

Jeníka z Bratřic 
Pá 28. 4. – Pá 12. 5. 2017: Stará Vožice,

Radvanov, Noskov, Chocov, Staniměřice
Pá 12. 5. – Pá 26. 5. 2017:  Blanice, Dol-

ní Kouty, Horní Kouty, Bendovo Záhoří,
Krchova Lomná

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

ZMĚNY SVOZU POPELNIC V
DUBNU A KVĚTNU 2017

Dubnový svoz popelnic, který byl pláno-
vaný na velikonoční pondělí 17. 4. 2017 a
úterý 18. 4. 2017 bude proveden pouze v
jednom dni, a to 

V ÚTERÝ 18. DUBNA 2017 v celém
městě Mladé Vožici (v místních částech
tento týden neprobíhá). 

Stejně tak květnový svoz, který byl
plánovaný na státní svátek 1. 5. 2017 a
úterý 2. 5. 2017 bude proveden pouze v
jednom dni, a to 

V ÚTERÝ 2. KVĚTNA 2017 v celém
městě Mladá Vožice (v místních částech
tento týden svoz neprobíhá).  

Květnový svoz, který byl plánovaný na
státní svátek 8. 5. 2017 a 9. 5. 2017 bude
proveden pouze v jednom dni, a to v
ÚTERÝ 9. KVĚTNA 2017 v celém
městě Mladá Vožice a všech jeho místních
částech.    

Prosíme o ponechání přistavených
popelnic po celý den, neboť časový 
harmonogram (obvyklá hodina) svozu
může být posunut.    

Děkujeme za pochopení. 

COMPAG Votice s.r.o.
Město Mladá Vožice

rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Po loňském, velmi úspěšném roce, jsme letos vstupovali do soutěží přeci jen s vyšší-
mi cíly než dříve. V ,,A" týmu jsme věřili, že se nám v přeboru podaří obhájit loňské
krásné 3. místo, ale to se nakonec ukázalo jako velmi těžké. Především začátek soutěže
se nám příliš nevydařil a v polovině roku jsme byli až na 8. místě. Ale po zlepšení v
druhé půli, jsme nakonec ve velmi vyrovnané soutěži obsadili s bilancí 11-2-9 a 46
body  5. místo, což hodnotíme velmi kladně. Vítězem přeboru se stalo družstvo
Bechyně ,,B" s 55. body. ,,B" tým na rozdíl od áčka rozjel okresní soutěž výborně a po
polovině sezóny se usadil na 2. místě, ale pak ho srazila neuvěřitelná série nemocí a
zranění. A tak se nakonec obhajoba 4. místa  s bilancí 12-2-8 a 48. body jeví jako velký
úspěch. Vítězem soutěže se stalo družstvo Sudoměřic u Bechyně s 62 body. Doufáme,
že se do příští sezóny dají všichni hráči zdravotně do pořádku. A věříme, že se objeví
další zájemci o tuto krásnou hru, které mezi sebou rádi přivítáme.

Na závěr ještě úspěšnost hráčů. Více na www.pinec.info.
A. družstvo B. družstvo
M. Pudil 64,86% J. Dvořák 83,33%
J. Krieger 56,63% R. Babor 65,82%
M. Mikuláš 52,27% J. Zápotocký 47,67%
M. Melichar 37,50% M. Vondrák 44,05%

J. Javorský 10,00%
za oddíl Milan Pudil

Výročí -duben
70 let

Jiří Pekař

Mladá Vožice 

Josef Kabát

Horní Kouty

Antonín Burian

Mladá Vožice

Marie Králová

Mladá Vožice

Marie Šustrová

Mladá Vožice

Eva Reitschlagerová

Mladá Vožice

75 let
Marie Sturzová

Mladá Vožice

80 let
Karel Peclinovský

Mladá Vožice

Marie Kostrounová

Mladá Vožice

85 let
Jaroslav Vršecký

Mladá Vožice

Anna Svatková

Mladá Vožice

Jaroslava Mašková

Noskov

86 let
Marie Hašková

Mladá Vožice

87 let
Marie Kolaříková

Mladá Vožice

88 let
Věra Jechová

Radvanov

89 let
Čestmír Gracias

Mladá Vožice

Marie Jůzová

Mladá Vožice

Dobrá sezóna stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu má za sebou další, již 6. sezónu.











Milí příznivci

divadla a hlavně

Voživotu!

Byl pozdní
večer, první
Máj……..oprav-
du již byl, protože
Vožičan a Drbník
v něm vyjdou
zcela jistě až po.
Tak jen doufám,
že muži líbnuli
své milované 
pod rozkvetlou 
třešní, aby jim

neuschnuly. Jen si dovolím takovou pro
mne zásadní otázku. Tolik let jsem na
světě, žen jsem oblíbal dost, ale žádná
mi neprozradila, co by jí tak mohlo
uschnout. Asi nějaké ženské tajemství.

Ale zpět k divadlu. V dubnu jsme
odehráli pouze jedno představení, a to
náš Kabaret, v Černošicích u Prahy. A
řeknu vám, takovou cestu tam i zpět
jsem už dlouho nazažil a doufám, že již
nikdy nezažiju. Náš všemi milovaný
kolega Jaroušek, jehož firma nám
půjčuje na zájezdy dodávku a on je
privilegovaný řidič, se rozhodl, že se
pojede podle mapy z internetu. A je-
likož doprovodný vůz neměl dálniční
známku, rozhodl, že se pojede směr
Sedlčany. Když už jsme je měli daleko za
sebou, oznámil, že tedy asi neví kudy dál
a počkalo se na druhý vůz, který řídila
Řezanka, která nás přesvědčovala, že do
Černošic, kdysi dávno, ještě jako malé
děcko, jezdilo. Ale bylo to na stejno. A na-
jednou Brdy a lesy a zatáčky…..prostě,
přijeli jsme o 40 minut později, než bylo
domluveno. Ale představení v pohodě, po
půl roce a bez zkoušky, všichni, herci i di-
váci si to nesmírně užívali a potom se jelo
zpět. Byla vybrána jiná trasa, a musím s
obdivem přiznat, že tentokrát bylo
zpoždění asi o deset minut kratší. Jen jsme
prostě dvakrát obraceli auta do

protisměru. Takže jen takové malé
varování: kdyby se někomu z vás náhodou
přihodilo, že pojede s Jarouškem nějakou
delší trasu, vezměte si s sebou svačinu.

V květnu hrajeme dvě představení a
hned na začátku června také dvě. Takže
kdybyste měli zájem, rádi vás na
některém z nich přivítáme. Všechna
představení jsou naše detektivka Krysí
dům a data: 13.5. Neústupov od 19 hodin,
20.5. Praha, festival Vyšehraní přímo na
Vyšehradě od 18 hodin……tady je to Jak

se nezbláznit, ne detektivka, 2.6.
Pelhřimov od 20 hodin a 3.6. Budějovice
od 19 hodin. Podrobnosti najdete na
našem webu na na FB.

A kdo z vás ví, že naše režisérka Káča je
členkou dalšího divadla, a to Kapoty z
Tábora vězte, že tento soubor uvede pod
jejím vedením svou novou premieru Do-
bré ráno,rodino, a to 19 a 20 května v sále
SPŠ Tábor, vždy od 19 hodin. Mají prostě
dvě premiery….co bychom také od nich
mohli chtít. Inu, Tábor.

Pomalu ale jistě se také blíží prázdniny a
s nimi tradiční a jak jsem již několikrát
slyšel, očekávaný festival VOKULE 5.
Program je již hotov, všechny soubory i

hosté přislíbili svou účast a najednou
přišla rána. Vždy jsme byli dotovaní od
kraje a letos poprvé, zatím nevíme z
jakého důvodu, byla dotace zamítnuta. A
nastal problém, protože uplatit všechny
soubory, pronájmy, půjčovné, propagaci,
cestovné atd, atd, je pro nás velice
obtížné. Ale i zde se našlo řešení. Po
velice optimistické a příjemné schůzce s
naším starostou, vlastně teď už je o level
výš, senátorem, nám byl přislíben dotační
obnos. Což je naprostá pecka, protože od
této chvíle se opravdu Vokule staly
vožickou součástí, stejně jako fotbal, cyk-
listika, koně a další aktivity. Ono jde o to,

že nechceme zvyšovat cenu vstup-
ného pro naše příznivce a věrné di-
váky, kvalitu programu mají
zaručenou a jde hlavně o to se pobav-
it. Ale i to bohužel stojí peníze, o času
nemluvě. Takže již předem děkujeme
za vstřícnost a slibujeme, že ji
budeme a rádi využívat i příště.

A jen na závěr, co teď dělají
Voživoťáci, když zatím nezkouší
novou hru?? No, všechno možné a
dělají to hezky.

V příštím Drbníku se dozvíte hosty
festivalu, jak jsme dopadli na našich
představeních a určitě i nějakou
pikantnost. 

Báseň J.C.
Když Tvůj milý opustí Tě, neplač, 
máš tu po něm dítě.
Nevadí, že nemá tátu, 
je to pořád základ státu.
Vožifrk:
Přijde učitelka matematiky do Fotolabu: 
Potřebovala bych vyvolat fotky.
9x13?
117. Proč?
Motto: 
V okamžiku, kdy se rozhodnete jít na

poštu, dostanou stejný nápad všichni.

Krásný květen přejí Voživoti.

Drbník
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Finišující práce na chodníku k IDSC.
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Do Prčice
letos již po sedmnácté z Vožice

- v sobotu 20. 5.
Již po sedmnácté se můžete vydat z Mladé
Vožice do Prčice, po jedné z šestnácti
pěších tras 52.  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 pro osoby nad 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 36 km. První část ces-
ty (15 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, od-
kud 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.

.


