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

číslo 6/roč. 14 1. června 2017

Město Mladá Vožice
informuje:

- z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje město získalo dotaci
ve výši 172.000 Kč na opravu místní ko-
munikace ve Staré Vožici. Realizace
akce proběhne v červnu nebo červenci,
dle dohody s dodavatelem 

- z dotačního programu Jihočeského
kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
Jihočeského kraje byla městu přiznána
dotace ve výši 800.000 Kč na opravu bý-
valého domku zahradníka u zámecké
zahrady. Z tohoto objektu vznikne nový
startovací byt, např. pro učitele 

- v předposledním květnovém týdnu
došlo k předání staveniště firmě
Zvánovec, která bude provádět
odbahnění a další práce spojené s
opravou rybníka v Janově 

- po dokončení chodníku k IDSC a
zahrádkářským koloniím, zhotovitel (fir-

ma Polanský) dokončil práce na sanaci
skládky stavebního odpadu Pavlov.
Další z větších investiční akcí je tedy
nakonec úspěšně hotova 

- na plný plyn jedou práce na opravě
místní komunikace Matěje z Janova. V
současné době probíhá obnova vodovo-
du a kanalizace 

- zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice se uskuteční ve druhé polovině
měsíce června, na programu bude
projednání závěrečného účtu města za
rok 2016. Přesný termín bude sdělen
obvyklým způsobem 

- po vypořádání připomínek z Centra
regionálního rozvoje je konečně
zveřejněna výzva k podání nabídek na
akci Dopravní terminál na Husově
náměstí - sledujte na www.stavebnion-
line.cz 

Výsledky
výběrových řízení

na připravené akce:

Startovací byt – bývalý domek 
zahradníka u zámecké zahrady 
1) Spilka a Říha - 2,636.256 Kč
2) Jihostav - 2,679.829 Kč
3) Hora - 2,812.728 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH, 
nabídky dodaly 4 firmy
Oprava tribuny na fotbalovém hřišti 
1) HES - 797.406 Kč
2) Jihostav - 1,053.870 Kč
3) Hora - 1,250.599 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH, 
nabídky dodaly výše uvedené 3 firmy
Oprava hřbitovní zdi v Janově
1) Stav. firma Holeček - 795.087 Kč
2) REIN - 905-236 Kč
3) Památky - 1,084.554 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH, 
nabídky dodaly 4 firmy

Skládka na Pavlově je již minulostí. 
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Program kina
ČERVEN

3.6. 16.30,19.30 MASARYK
Životopisné česko-slovenské historické
drama
4.6. 16.30,19.30
I DVA JSOU RODINA
Komedie Francie a Velké británie v
českém znění
10.6. 16.30,19.30 ŠPUNTI NA VODĚ
Nová česká komedie
11.6. 16.30,19.30
ROGUE ONE: STAR WARS STORY
Akční, dobrodružné fantasy,sci-fi USA v
českém znění
17.6. 16.30,19.30
VŠECHNO NEBO NIC
Česko-slovenská romantická komedie
18.6. 16.30,19.30
PŘES KOSTI MRTVÝCH
Krimi film Česka, Polska, Slovenska,
Německa s titulky
24.6. 16.30,19.30 SKOKAN
Nová česká  komedie
25.6. 16.30,19.30 LICHOŽROUTI
Rodinná, animovaná česko-slovenská
komedie 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
28.6. 8+10h. ANDĚL PÁNĚ 2
29.6. 8+10h. BEZVA ŽENSKÁ 

NA KRKU
15.6. 9.15.h. MATEŘSKÁ ŠKOLA
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY I.
Jak Žofka překazila chuligánům spády
Aby bylo jasno
Tajemný kocourek
Mikeš se učí mluvit
Krtek a ježek
Jak Skok a Kuk zachránili mušku
Dorotka a pštros
Školní výlet
O Pardálu, který voněl

- Schválila organizaci výběrových řízení
na akci – oprava tribuny na fotbalovém
hřišti, startovací byt v Poplužní ulici a
oprava hřbitovní zdi u hřbitova v Janově

- Schválila Smlouvu o organizování
veřejné služby mezi městem Mladá Vožice
a Úřadem práce

- Neschválila žádosti MAS Krajina srdce
a Linky bezpečí o finanční příspěvky na
činnost 

- Schválila vítěze výběrových řízení na
připravené akce – podrobně v článku o
výběrových řízeních 

- Schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a firmou Swietelsky – opra-
va místních komunikací Stará Vožice

- Schválila pronajmout městskou část
zámecké zahrady souboru Voživot za
účelem pořádání festivalu Vokule  

Rada města na 70. zasedání 
(11. května) a 71. zasedání 

(25. května) mimo jiné projednala:

MO STP
Ve středu 24.5. jsme absolvovali zá-

jezd na zámek Žleby.  A počasí nám
přálo, i když zpočátku vypadalo, že
zmokneme. Ovšem při dojezdu na
zámek se ukázalo sluníčko a vydrželo
po celou dobu. S prohlídkou zámku
jsme byli moc spokojeni a všem se
líbila. Domů jsme dojeli v pořádku a to
díky p. Dvořákovi ml., který nás
bezpečně dovezl domů. Naše
poděkování patří i fi Sinfo, která na ten-
to výlet nám dala sponzorský dar. Velmi
si toho vážíme. výbor MO STP

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

Z klubu
Ve středu 14. června pojedeme na zájezd do Koloděj n. Lužnicí na prohlídku replik

korunovačních předmětů. Cena je 100,- Kč. Odjezd bude v 9.30 hod. od zámku.  Oběd
je zajištěn. Jaký bude další program se dohodneme na klubu.

Ve čtvtek 24. srpna pojedeme společně s MO STP na výstavu květin do Čimelic.
Přihlášky bereme od poloviny června na klubu nebo na tel. 318 215 189. Cenu i dobu
odjezdu zatím zjišťujeme. I na tomto zájezdě bude zajištěn oběd. Bližší informace o
těchto zájezdech bude v prázdinovém Vožičanu. za klub J. Trejbalová
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Usnesení zastupitelstva města
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva

města Mladá Vožice, konaného dne 3. 5.
2017 v zasedací místnosti města Mladá
Vožice

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

Usnesením č. 18/2017 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 17. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice 

Usnesením č. 19/2017 schvaluje:
Realizaci a financování – Oprava místní

komunikace Matěje z Janova dle nabídky
Hes stavební spol. s. r. o., Zelený pruh
1560/99, 140 00 Praha 4 – Braník, IČ –
28143213, 1,515.105 Kč bez DPH. Ob-
jekty vodovod a kanalizace budou
hrazeny z prostředků účtu Obnovy
vodohospodářského majetku, objekt ko-
munikace z rozpočtu města Mladá Vožice

Usnesením 20/2017 schvaluje:
Realizaci a financování - Oprava a

odbahnění požární nádrže Janov dle
nabídky ZVÁNOVEC a. s., Rudolfovská
tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČ –
260 26 279, 1.443.480, 52 včetně DPH.
Předfinancování z rozpočtu města Mladá
Vožice, následné spolufinancování za
účasti dotace z MZe (dotační příslib) 

Usnesení č. 21/2017 neschvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část pozemku

parcela č. v KN 1174/1 ostatní plocha-os-
tatní komunikace v k. ú.a obci Mladá
Vožice pro zřízení soukromých parko-
vacích míst dle nákresu v příloze

Usnesení č. 22/2017 schvaluje: 
smlouvu  č.TA-014330040384/001 o

zřízení věcného břemene ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Mladá Vožice Bielik kab NN“ na za-
tíženém pozemku p. č. 1174/1 v k. ú. a

obci Mladá Vožice ve vlastnictví
povinného Města Mladá Vožice, IČ
00252557 v rozsahu, jak je vyznačeno v
geometrickém plánu č. 1228-54/2017 ze
dne 8.3.2017, který je nedílnou součástí
smlouvy. Věcné břemeno se zřídí za jed-
norázovou náhradu ve výši 2000,- Kč bez
DPH (k této částce bude připočtena platná
sazba DPH).  

Usnesení č. 23/2017 schvaluje: 
smlouvu  č.TA-014330042908/001 o

zřízení věcného břemene ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Příp. STL Mladá Vožice parc. č. 1320“
na zatíženém pozemku p. č. 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. 1235-
170180/2017 ze dne 24.3.2017, který je
nedílnou součástí smlouvy. Věcné
břemeno se zřídí za jednorázovou náhradu
ve výši 1000,- Kč bez DPH (k této částce
bude připočtena platná sazba DPH).  

Usnesení č. 24/2017 neschvaluje: 
zveřejnění záměru směnit díl „b“

pozemku parcela č. v KN 175/4 o výměře
129 m2 ostatní plocha-manipulační
plocha  za díl „c“ o výměře 35 m2
pozemku parcela č. v KN 175/8 ostatní
plocha-manipulační plocha a díl „d“ o
výměře 111 m2 pozemku parcela č. v KN
1180/1 ostatní plocha-ostatní komunikace
všechny v k. ú. a obci Mladá Vožice
oddělené dle GP č. 1236-28/2017 vyho-
toveného Geodetickou kanceláří Tábor,
spol s. r. o.   

Usnesením č. 25/2017 schvaluje:   
smlouvu o zřízení služebnosti č.

545/2017-SML mezi povinným Povodím
Vltavy, s. p. IČ 70889953 a oprávněným
Městem Mladá Vožice, IČ 00252557 ve

věci přívodního vodovodního řadu do
vodojemu v Horních Koutech, uloženého
na pozemku parc. č. 1157 v k. ú. Janov u
Mladé Vožice, dle Geometrického plánu
č. 158-203/2016 ze dne 1. 2. 2017.
Služebnost se zřizuje za jednorázovou
úplatu ve výši 10 000,- Kč, ke které bude
účtována platná DPH.   

Veškeré náklady spojené s provedením
smlouvy o zřízení služebnosti hradí
oprávněný

Usnesení č. 26/2017 schvaluje: 
Plán odpadového hospodářství města

Mladá Vožice dle zák. 185/2001, § 44, v
platném znění na období 2016-2020 zpra-
covaný v souladu s OZV Jihočeského
kraje č. 1/2016 ze dne 25. 2. 2016, kterou
se vyhlašuje závazná část POH
Jihočeského kraje.

Usnesením č. 27/2017 schvaluje:
Darovací smlouvu mezi městem Mladá

Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a ČR –
Hasičským záchranným sborem
Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04
České Budějovice – dar 30.000 Kč 

Usnesením č. 28/2017 schvaluje:
Rozpočet DSMO Mikroregionu Venkov

jako vyrovnaný:
- Příjmy - 207.400 Kč
- Výdaje - 207.400 Kč
Usnesením č. 29/2017 schvaluje:
Přijetí daru od Nadace za záchranu Kaple

Nanebevzeptí Panny Marie ve výši
208.000 Kč. Tento dar bude použit na práce
spojené se záchranou či údržbou objektu 

Usnesením č. 30/2017 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 2 dle

předloženého návrhu 
V Mladé Vožici dne 3. května 2017

starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
místostarosta Václav Slabý

Město Mladá Vožice rozšiřuje ve spolupráci se společností
REMA svým občanům službu o sběr baterií, monočlánků a
drobných elektro-spotřebičů. Společnost REMA poskytla

bezplatně nádoby na sběr.
Jsou nově umístěny v
městské knihovně v ulici
Aloise Mareše čp. 397 – ze-
lený plastový kontejner, v
obou domech s
pečovatelskou službou v
ulici Plaňková čp. 111 a na
Husově náměstí čp. 640 a v
Infocentru na Žižkově
náměstí čp. 80 – papírové
boxy. Vždy po naplnění ná-
dob je společnost REMA
bezplatně odveze a zajistí
ekolo-gickou likvidaci
odpadu. 

Nádoby jsou určeny pro
všechny typy baterií a

monočlánků – mimo klasických též z mobilů, notebooků,
fotoaparátů, apod. Do kontejneru v městské knihovně lze uk-
ládat též vysloužilé malé elektrospotřebiče, např. mobily,
kalkulačky, fény, klávesnice, holicí strojky, apod. 

Město tímto rozšířilo místa sběru těchto odpadů do dalších
veřejných prostor a vstříc našim důchodcům v pečovatelských
domech.Tradičně jsou už
umístěny sběrné nádoby
na elektrospotřebiče a
baterie na radnici, ve
sběrném dvoře města, v
prodejnách JEDNOTY a
FLOP diskont. 

Baterie a monočlánky a
vysloužilé elektro-
spotřebiče v žádném
případě NEPATŘÍ do do-
movních popelnic na
směsný komunální
odpad.  

Ing. Blanka Malinová

REMA odveze baterie zdarma
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Pohled do historie I.část
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Pohled do historie II. část



Milí příznivci
divadla a hlavně
Voživotu!

Všechny vás
zdravím z druhé
strany počítače a
jako vždy se
pokusím vás in-
formovat, co, jak,
proč, kde, kdy,
nač, zač, kdo
apod. v červnu ve
Voživotu.

Nejprve malá a
krátká rekapitu-

lace uplynulého měsíce. Hráli jsme
dvakrát, a to Krysí dům v Neústupově,
který se určitě už stal naší další oblíbenou
štací. Diváci byli skvělí, sál velice pěkný
a bylo o nás luxusně postaráno. A potom
Praha, na Vyšehradě s Jak se nezbláznit.
Ta se nestala a nestane naší štací. Diváci
nebyli žádní, prostředí skvělé a postaráno
o nás bylo – nebylo. Ale i to se v divadle
stává, že sem tam něco nevyjde. O to víc
jsme se pobavili my spolu.

Tento měsíc nás čeká takový malý di-
vadelní maraton, první víkend hrajeme v
Pelhřimově a v Českých Budějovicích,
10.6. v Jistebnici na již tradičním festivalu
Jistebnický guláš a 24.6. ve Vlašimi. Je to
takový hektičtější závěr divadelní sezony
2016 – 2017. 

A potom už začíná finišování na Vokule
5. Jak jsem minule slíbil, pustím nějaké
informace, abyste se mohli těšit na to, až
se přijdete podívat a my se zase mohli
těšit na vás. Ať už na představeních celých
Vokulí, doprovodných akcích nebo jen
tak, u dobrého moku a jídla po a mezi
divadly.

Vězte tedy, že nás poctí návštěvou a
svým uměním tyto soubory a umělci:

Divadlo Malvína z Dobronína s pohádk-
ou, De Facto Mimo z Jihlavy, Nakop-
Tyjátr z Jihlavy, divadlo Dokola z Tábora

také s pohádkou, Forbína Jistebnice,
Kapota Tábor, z doprovodného programu
profesionální herec a performer Jiří Juráš,
hudební skupina Pasiáns z Jindřichova
Hra dce a samozřejmě my, Voživoti.
Takže to bude pátek a sobota nabité kul-
turou a kvalitními výkony. V prázdni-
novém Drbníku a Vožičanu už bude plakát
s časy a dny, kdy se co bude konat, budou
viset plakáty, bilboard na zdi pod
kostelem, na FB bude událost.....prostě,
věřím, že se to dostane ke každému z vás.

A budete si moci vybrat, co vás oslovilo. 
Je super, že každým rokem jde kvalita

Vokulí nahoru, chybičky v organizaci už
jsme snad vychytali, samozřejmě, vždy se
objeví něco nenadálého, ale myslím, že
jsme připraveni už na vše. Po zkušenosti z
loňska, kdy nám v jedenáct dopoledne
odřekl soubor, který měl hrát toho dne ve
tři odpoledne, a my jsme přesto dokázali
tuto situaci vyřešit improvizačním pro-
gramem, jsme přesvědčeni, že už opravdu
zvládneme vše. Snad kromě náletu
kobylek, mobilizace a nedostatku nápojů
v občerstvovacím stanu. Ale toho posled-
ního se bát nemusíme, tam bude vše fun-
govat jako vždy na jedničku.

Tentokrát se pár souborů rozhodlo, že
jejich členové, alespoň někteří, rádi
zůstanou po celý festival, čili nás čekají

dlouhé noci. A kdo z vás by měl chuť a čas
nasát atmosféru již před Vokulemi, ve
čtvrtek, 27.7. kolem poledne začínáme na
Zámecké zahradě stavět podium,
připravovat lavičky, techniku,
výzdobu...prostě všechny nezbytnosti na
druhý den. Tato ryze dobrovolná akce má
název: Pro dobro vísky, kultura a whisky,
a již z názvu je jasné, že se nejen pracuje,
ale hlavně dodržuje pitný režim, konzu-
mací tohoto cizáckého nápoje různých
názvů. Takže, komu se doma válí tento
mok a měl by chuť nám pomoci při
stavbě, s otevřenou náručí a prázdnými
kalíšky ho rádi, s úsměvem a dychtivostí
budeme očekávat.

A tímto jsem vyčerpal červnové infor-
mace, jo, další hra už se nám pěkně rýsu-
je, tedy námět, ale až to bude aktuální a
jasné, hned vám Drbníknu. Poslední infor-
mace, která ale není ještě potvrzená, takže
ji berte jen opravdu jako zprávičku: na
Vokule Možná přijde i senátor!

Takže nás sledujte na FB, na našich
stránkách a bděte....tedy vlastně čtěte!!!

Vožifrk:
Po noci strávené v hotelovém pokoji

přijde host na recepci a povídá: Děkuji
moc, úžasně jsem se vyspal a poslal jsem
vám postel. A recepční odpoví: My
děkujeme za chválu, postelí máme sice
dost, ale přesto dík. A host: Ládo se stalo!!

Motto na konec:
Tomu, co říká oddávající úředník před

tím, než řeknete své ano, se v žádném
případě nesmějte!

Voživoti přejí sluníčkový červen.

Drbník
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Sedmiletá dvojčata, Zuzanka a Jonáš Balínkovi, jezdí ve vozíku do Prčic po vožické
trase pochodu Praha – Prčice téměř od narození. Loni a letos ale už i hodně našla-
pali – podle rodičů určitě 20 km.

Výročí -květen
70 let

Pavel Macourek
Mladá Vožice

Miroslav Barták
Mladá Vožice

Karel Reitschlager
Mladá Vožice

František Svatek
Mladá Vožice

Marie Burianová
Mladá Vožice

75 let
František Čáp
Bendovo Záhoří

80 let
Miloslav Pětivlas

Mladá Vožice

90 let
Blažena Vondráková

Mladá Vožice

93 let
Věra Eliášová
Mladá Vožice

97 let
Libuše Zasadilová

Mladá Vožice
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V květnu proběhlo 1. vítání občánků v roce 2017. Při tomto
slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené
od 01.06.2016 do 31.12.2016. Děti obdržely drobné dárky a
pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podep-
sali do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a
rodiče bylo vystoupení žáků mateřské školy pod vedením paní
učitelky Lenky Kolaříkové a Jany Králové. Přejeme Vám i celé-
mu Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby
Vám Vaše dítě přinášelo jen samou radost a ono aby mohlo být

pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Ať krása, láska a
radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem. 

Byly přivítány tyto děti: Lucie Šalátová, Damián Hubert,
Štěpán Geci, Richard Melena, Miluše Zelenková, David
Benda, Ondřej Průša, Elen Krejčí, Eliška Říhová, Eliška 
Vrbová, Michal Mareš, Ema Šopejstalová, Katka Křepelková

Všem děkujeme za účast. Alena Šoulová, matrikářka
(fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na ma-

trice)

Zleva: Průšovi se synem Ondřejem, Zelenkovi s dcerou Miluší, Hubertovi se synem Damiánem, Melenovi se synem Richardem,
Geci se synem Štěpánem, Šalátovi s dcerou Lucií, Krejčí s dcerou Elen, Bendovi se synem Davidem.

Zleva: Říhovi s dcerou Eliškou, Vrbovi s dcerou Eliškou, Šopejstalovi s dcerou Emou, Marešovi se synem Michalem, Křepelkovi
s dcerou Katkou.

Vítání občánků
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Práce na opravě komunikace Matěje z Janova běží na plné obrátky


