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

číslo 7-8/roč. 14 1. července 2017

Město Mladá Vožice informuje:

- na přelomu června a července vr-
cholí komplexní oprava ulice Matěje z
Janova. V rámci akce došlo k obnově
vodovodního a kanalizačního řadu,
následně i povrchu vozovky. Jde tedy o
další z řady místních komunikací, která
se dočkala své zasloužené obnovy 

- stavební ruch se v červnu rozběhl v
místní části Janov. Začala obnova vod-
ní nádrže (za spolufinancování z Minis-
terstva zemědělství) a také rozsáhlá
oprava hřbitovní zdi

- během prázdninových měsíců dojde
rovněž k realizaci opravy tribuny na
fotbalovém hřišti. Jedná se poslední ob-
jekt ve sportovním areálu, který
potřebuje rekonstrukci 

- v červenci začne velmi zásadní akce
– celková přeměna Husova náměstí. O
akci již bylo napsáno mnoho, realizace
stavby podle schváleného projektu
nyní skutečně začne a do konce roku se

snad podaří vše dle plánu postavit. 
Na akci město čerpá dotaci z 
Integrovaného regionálního operač-
ního programu

- další velkou investiční akcí, která o
prázdninách začne, bude zateplení
bytových domů ve vlastnictví města –
čp. 379 a 380 v Souhradí, čp. 111 v
Plaňkově ulici. I tuto akci čerpáme
dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu

- na srpen je naplánován začátek kom-
plexní opravy Voračického předměstí.
Obnoven bude vodovodní a kanalizační
řad, komunikace a chodníky, ale také
nepříjemné schody při vstupu na
chodník ke hřbitovu 

- v Poplužní ulici budou probíhat
stavební práce na obnovení domku
zahradníka, kde za spoluúčasti dotace z
Jihočeského kraje vznikne nový starto-
vací byt

Výsledky
výběrových řízení
Vodovod a kanalizace Ronovská ulice
1) M-Build Písek - 1,791.459 Kč
2) Daich Tábor - 2,139.470 Kč
Nabídky do řízení podaly 2 firmy, ceny
jsou uvedeny bez DPH.
Přestupní terminál Husovo náměstí 
1) Daich Tábor - 16,524.756,19 Kč 
Nabídky do řízení podala pouze 1 firma,
cena je uvedena včetně DPH.
Zateplení bytových domů čp. 379, 380
1) EU Bulding Praha - 5,466.510,20 
2) ACG Real - 5,472.207 Kč
3) PE Stav - 5,798.149 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky
do řízení dodaly 3 firmy.
Zateplení bytového domu – DPS čp. 111
1) EU Bulding Praha - 4,032.095,54 Kč
2) ACG Real - 4,428.826,05 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky
do řízení dodaly 2 firmy.

Provoz bazénu
zahájen

V pátek 9. června 2017 byl zahájen letošní
provoz bazénu v Mladé Vožici. Rozšíření
sportovně - rekreační vybavenosti pro 
cestovní ruch na Mladovožicku bylo 
realizováno v rámci čerpání finančních
prostředků z dotace Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj, Směr budoucnost - cíl
prosperita., č. projektu CZ.1.14/3.1.00/
23.02690. Návštěvní řád a tím pádem i cena
vstupného zůstávají totožné jako v roce min-
ulém.

Provozní doba: červen 2017, pondělí –
pátek 14.00 – 17.00 hod., sobota – neděle
13.00 – 17.00 hod., červenec a srpen 2017,
pondělí – neděle 10.00-18.00 hod. (pozn.:
může se měnit podle aktuálních
povětrnostních podmínek ). Vstupné: 
základní vstupné – celodenní 40 Kč, snížené
vstupné – po 16.00 hod. 20 Kč, děti 7 – 15
let, studenti, senioři nad 65 let – celodenní
20 Kč, snížené vstupné – po 16.00 hod. 10
Kč, děti do 6-ti let včetně (v doprovodu
dospělé osoby) – zdarma. Václav Slabý
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Program kina
ČERVENEC

SRPEN

1.7. 16.30,19.30 MASARYK
Životopisné česko-slovenské historické
drama
2.7. 16.30,19.30

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
Válečný film Francie a Kanady v
českém znění
8.7. 16.30,19.30

MILUJI TĚ MODŘE
Nová česká romantická komedie
9.7. 16.30,19.30

50 ODSTÍNŮ TEMNOTY
Erotické romantické drama USA v
českém znění
15.7. 16.30,19.30 ŠPUNTI NA VODĚ
Nová česká komedie
16.7. 16.30,19.30

RANDE NA SLEPO
Německá komedie v českém znění
22.7. 16.30,19.30

LOGAN:WOLVERINE
Akční sci-fi drama USA v českém znění
23.7. 16.30,19.30 TEHDY SPOLU
Český poetický historický film
29.7. 16.30,19.30 SPOJENCI
Akční romantické válečné drama
30.7. 16.30,19.30

ODVÁŽNÁ VAVIANA:
LEGENDA O KONCI SVĚTA

Animovaný dobrodružný film v českém
znění

- schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Jiřím Dvořákem - oprava
střechy na společenském sále v Noskově

- schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a firmou Hes stavební s. r. o.
- oprava tribuny na fotbalovém hřišti

- schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a firmou Spilka a Říha s. r. o.
- startovací byt (z bývalého domku zahrad-
níka v zámecké zahradě)

- schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Vladimírem Holečkem -
oprava hřbitovní zdi v Janově

- schválila vítěze výběrového řízení a
následně i smlouvu o dílo s firmou Daich s. r. o.
- Přestupní terminál Husovo náměstí 

- schválila smlouvy o poskytnutí dotace

mezi městem Mladá Vožice a Jihočeským
krajem - město příjemcem dotací na starto-
vací byt a také barevnou tiskárnu pro
potřeby Infocentra 

- schválila podání žádosti o dotace z
Operačního programu Životní prostředí na
protipovodňová opatření - rekonstrukce
chodníků v ulici E. K. Rosola a parkoviště
u kostela v Mladé Vožici, jde o nahrazení
nepropustných asfaltových povrchů novým
povrchy, jež budou propouštět vodu

- schválila vítěze výběrového řízení na
stavební práce mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek - Obnova vodovodu a kanalizace -
ulice Ronovská Mladá Vožice - M. Build 
s. r. o. 

Rada města Mladá Vožice na 72. zasedání 
(9. června) a 73. zasedání (23. června) 

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 Příprava pláně pro asfaltování v ulici Matěje z Janova.

5.8. 16.30,19.30
ZAHRADNICTVÍ:
RODINNÝ PŘÍTEL

Nové česko-slovenské drama
6.8. 16.30,19.30 PASAŽÉŘI
Dobrodružné romantické drama USA v
českém znění
12.8. 16.30,19.30

T2 TRAINSPOTTING
Nová česká romantická komedie
13.8. 16.30,19.30

ŽIVOT ZA ŽIVOT
Francouzské drama s titulky
19.8. 16.30,19.30

ŠPUNTI NA VODĚ
Nová česká komedie
20.8. 16.30,19.30

I DVA JSOU RODINA
Komedie Francie a Velké Británie v
českém znění
26.8. 19.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
Rodinný romantický muzikál USA v
českém znění
27.8. 16.30,19.30 MÍSTO U MOŘE
Drama USA v českém znění
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Usnesení zastupitelstva města
z 19. zasedání Zastupitelstva města Mladá

Vožice, konaného dne 26. 6. 2017 v zasedací
místnosti města Mladá Vožice.

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

Usnesením č. 31/2017 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice

od 18. zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice 

Usnesením č. 32/2017 schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zas-

tupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu 

Usnesením 33/2017 schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru 

Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 
26. 6. 2017

Usnesení č. 34/2017 schvaluje: 
Závěrečný účet města Mladá Vožice za rok

2016 s výrokem – bez výhrad
Usnesením č. 35/2016 schvaluje:
účetní závěrku města Mladá Vožice za rok

2016 
Usnesením č. 36/2017 schvaluje: 
záměr regulovat výherní hrací přístroje

ve městě Mladá Vožice a tudíž přijmout do
30. 10. 2017 příslušnou Obecně závaznou
vyhlášku 

Usnesením č. 37/2017 schvaluje:
realizaci a financování akce Přestupní ter-

minál Husovo náměstí – Mladá Vožice dle
Smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice,
Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice,
IČ – 00252557 a Daich spol. s. r. o., Železná
366, 390 02 Tábor, IČ – 42407559,
16,524.756,19 Kč včetně DPH,
předfinancování úvěrem dle uzavřené
Smlouvy o úvěru mezi městem Mladá Vožice
a komerční bankou, a. s. (viz usnesení č.
7/2017 ze dne 20. 2. 2017, 17. zasedání Zas-
tupitelstva města Mladá Vožice

Usnesením č. 38/2017 schvaluje:
realizaci a financování akce Snížení ener-

getické náročnosti bytových domů čp. 379 a
380 dle nabídky EUbuilding a. s., Na Výsluní
201/13, Praha 10, IČ – 24179876,
5.466.510,20 bez DPH, předfinancování
úvěrem dle uzavřené Smlouvy o úvěru mezi
městem Mladá Vožice a komerční bankou, a.
s. (viz usnesení č. 3,4/2017 ze dne 20. 2.
2017, 17. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice

Usnesením č. 39/2017 schvaluje:  
realizaci a financování akce Snížení

energetické náročnosti bytových domů čp. 111
dle nabídky EUbuilding a. s., Na Výsluní
201/13, Praha 10, IČ – 24179876,
4,032.095,54 bez DPH, předfinancování
úvěrem dle uzavřené Smlouvy o úvěru mezi
městem Mladá Vožice a komerční bankou, a. s.
(viz usnesení č. 2/2017 ze dne 20. 2. 2017, 17.
zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice

Usnesením č. 40/2017 schvaluje:
realizaci a financování akce Startovací byt

Mladá Vožice, dle Smlouvy o dílo mezi
městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80,
391 43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a
Spilka a Říha s. r. o., Petra Bezruče 489/II,
Soběslav, IČ – 450 21 309, Startovací byt,

2,636.256 Kč bez DPH, dotace ve výši
800.000 Kč z Jihočeského kraje, zbytek dofi-
nancování z rozpočtu města Mladá Vožice
(viz. rozpočtové opatření č. 3)

Usnesením č. 41/2017 schvaluje:
realizaci a financování akce Voračického

předměstí dle nabídky Hora s. r. o., Tržní
271, Tábor, 5,987.281 včetně DPH, vodovo-
da a kanalizace bude hrazena z Fondu 
obnovy vodohospodářského majetku (viz
rozpočtové opaření č. 3), komunikace,
opěrná zeď, chodníky a veřejné osvětlení z
rozpočtu města Mladá Vožice (viz.
rozpočtové opatření č 3)

Usnesením č. 42/2017 schvaluje:
realizaci a financování akce Tribuna na

fotbalovém hřišti dle nabídky  HES stavební
s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4,
IČ - 28143213 – Tribuna na fotbalovém hřišti
797.406,44 Kč včetně DPH, dotace z
Jíhočeského kraje 191.000 Kč, zbytek z
rozpočtu města Mladá Vožice (viz.
rozpočtové opatření č. 3)

Usnesením č. 43/2017 schvaluje:
realizaci a financování akce Oprava

hřbitovní zdi Janov dle Smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80,
391 43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a
Vladimír Holeček, Ke Hradu 849/3, 400 03
Ústí nad Labem, IČ - 10400567, Oprava
hřbitovní zdi Janov, 795.087 Kč včetně DPH,
předfinancování v plné výši z rozpočtu města
Mladá Vožice, o obdržení Rozhodnutí o
přidělení dotace z MZe zařazení částky 

Usnesením č. 44/2017 schvaluje:
přijetí daru od Nadace Na Záchranu Kaple

Nanebezpetí Panny Marie ve výši 221 Kč 
Usnesením č. 45/20107 schvaluje:
Dofinancování akce Pořízení dopravního

automobilu pro potřeby SDH Mladá Vožice
98.000 Kč

Usnesením č. 46/2017 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemku

parcela č. v KN 668/2 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 67 m2  v k. ú. Krchova
Lomná a obci Mladá Vožice 

Usnesením č. 47/2017 schvaluje: 
smlouvu  č.TA-014330030889/001 o

zřízení věcného břemene ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Noskov rekonstrukce TS a NN“ na za-
tížených pozemcích p. č. 182/3, 195/6, 893/1,
896 v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice ve
vlastnictví povinného Města Mladá Vožice,
IČ 00252557 v rozsahu, jak je vyznačeno v
geometrickém plánu č. 182-390/2015 ze dne
17. 3. 2017, který je nedílnou součástí
smlouvy. Věcné břemeno se zřídí za jednorá-
zovou náhradu ve výši 2000 Kč bez DPH 
(k této částce bude připočtena platná sazba
DPH).  

Usnesením č. 48/2017 schvaluje: 
smlouvu  č.TA-014330030889/001 o

zřízení věcného břemene ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Noskov rekonstrukce TS a NN“ na za-
tíženém pozemku p. č. 466/5 v k. ú. a obci
Mladá Vožice ve vlastnictví povinného

Města Mladá Vožice, IČ 00252557 v
rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém
plánu č. 1188-390/2015 ze dne 17. 3. 2017,
který je nedílnou součástí smlouvy. Věcné
břemeno se zřídí za jednorázovou náhradu ve
výši 500,- Kč bez DPH (k této částce bude
připočtena platná sazba DPH).  

Usnesením č. 49/2017 schvaluje:
smlouvu  č.1040010072/020 o smlouvě

budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch budoucí oprávněné E.ON Dis-
tribuce, a.s., IČ 28085400 – spočívající v 
realizaci stavby „Mladá Vožice Voračického
předměstí kNN“ na budoucích zatížených
pozemcích p. č. v KN 25/17, 25/16, 1203/8,
1203/6, 1253/4, 1253/6, 1253/9, 691/5, 689/3
v k. ú. a obci Mladá Vožice ve vlastnictví 
budoucího povinného Města Mladá Vožice,
IČ 00252557, v rozsahu, jak je vyznačeno na
situačním snímku „PD polohopisný plán v
měř. 1:500“ plánovaného umístění
distribuční soustavy, který je nedílnou
součástí smlouvy. Věcné břemeno se zřídí za
jednorázovou náhradu ve výši 46 000 Kč bez
DPH (k této částce bude připočtena platná
sazba DPH).  

Usnesením č. 50/2017 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 743/16 ostat-

ní plocha-jiná plocha o výměře 341 m2 a
pozemkové parcely č. 743/13 díl „c“ zahrada
o výměře 37 m2 oba v k. ú. Noskov a obci
Mladá Vožice oddělené dle Geometrického
plánu č. 197-77/2017 ze dne 16. 6. 2017 
vyhotoveného Geodetickou kanceláří Tábor
s.r.o. Marii Počinkové, Psohlavců 1360/4a,
147 00 Praha 4 za kupní cenu 5.490 Kč dle
znaleckého posudku Jana Peška (náklady se
sepsáním kupní smlouvy hradí prodávající,
geometrický plán, znalecký posudek, správní
poplatek za vklad do KN hradí kupující a
poplatníkem a plátcem daně z nabytí
nemovité věci je kupující) 

Usnesením č. 51/2017 schvaluje: 
smlouvu  č.TA-1030037481/001 o smlouvě

budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch budoucí oprávněné E.ON Dis-
tribuce, a.s., IČ 28085400 – spočívající v re-
alizaci stavby „Mladá Vožice Město přípojka
u čp. 2“ na budoucích zatížených pozemcích
parc. č. v KN 90/8, 236/1 a 1174/1 v k. ú. a
obci Mladá Vožice ve vlastnictví budoucího
povinného Města Mladá Vožice, IČ
00252557, v rozsahu, jak je vyznačeno na
situačním snímku plánovaného umístění
distribuční soustavy, který je nedílnou
součástí smlouvy. Věcné břemeno se zřídí za
jednorázovou náhradu ve výši 5100 Kč bez
DPH (k této částce bude připočtena platná
sazba DPH).  

Usnesením č. 52/2017 bere na vědomí:
Schválený Závěrečný účet DSO Mikro-

regionu Venkov za rok 2016 spolu 
se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2016

Usnesením č. 53/2017 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého

návrhu 
V Mladé Vožici dne 26. června 2017

starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
místostarosta Václav Slabý
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Úspěšné zakončení 
letního
semestru 

Všichni studenti virtuální univerzity třetího věku (VU3V), kteří pilně
docházeli do našeho konzultačního střediska v Mladé Vožici, úspěšně 
absolvovali již v pořadí druhý semestrální kurz, tentokrát na téma „Cestování – co jste možná nevěděli“.  Tentokrát jsme využili
nabídky Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a 1. 6. jsme se vydali na slavnostní ukončení semestru, tzv. závěrečný seminář,
do města Chotěboř. Zde v místním kině probíhal velmi pěkně připravený program, převzali jsme pamětní listy, dozvěděli jsme se,
že nejstarší student VU3V se narodil v roce 1920, což je obdivuhodné, vyslechli jsme mnoho zajímavého o historii Chotěboře a
užili si i hudební vystoupení žáků zdejší umělecké školy. Po té jsme se vydali do Hlinska, kde jsme se dobře naobědvali v Betlémě
(soubor původních řemeslnických domků) a navštívili nedaleký skanzen Veselý kopec. K příjemnému dni přispělo i krásné počasí
a samozřejmě i bezproblémová doprava minibusem pana Jaromíra Dvořáka, jemu i panu řidiči patří velký dík.

Zimní semestr zahájíme první přednáškou na téma „České dějiny a jejich souvislosti“ dne 26. září 2017  (mimořádně v
úterý) ve 13.30 hod.,  opět v zasedací
místnosti. 

Všem studentům velmi děkuji za
aktivní přístup, blahopřeji ke zdárnému
ukončení semestru a přeji příjemně
strávené léto. V září se se všemi, ale i s
novými zájemci těším na viděnou.

Bc. Eva Novotná,
tutor KS Mladá Vožice

Práce na opravě nádrže v Janově rovněž již začaly.

Z klubu
Ve středu 14. 6. jsme navštívili výstavu

na zámku v Kolodějích a to na repliky
korunovačních klenotů. Byli jsme moc
spokojeni, prohlídka stála zato. Na
zámku je i možnost občerstvení. Kdo
neviděl pravé korunovační klenoty,
neměl by si nechat ujít tuto výstavu. Je
otevřena do konce července.

Ve čtvrtek 24. 8. jedeme společně s MO
STP na výstavu květin do Čimelic.
Budeme vybírat 120 Kč. Odjezd bude od
zámku v 8.00 hod. Peníze budeme vy-
bírat i na klubu 22. 8. od 14.0 hod.

Ve středu 6. 9. pojedeme na zámek
Červená Lhota. Byly tam provedeny
určité úpravy a tak se máme na co těšit.
Výlet bude stát 100 Kč.

Na listopad připravujeme, tak jako
každoročně, setkání s Pražským salon-
ním orchestrem a na programu budou
skladby ku příležitosti nedožitých 100.
narozenin Jaroslava Ježka. 

V pátek 16. 6. přijeli do Mladé Vožice
klienti denního a týdenního stacionáře
Klíček z Tábora na prohlídku Kaple
Nanebevzetí Panny Marie. Velké
poděkování patří p. Petříkové a
Svatkové, které pro děti připravily
upomínkové předměty, malované
kamínky a pod. Dětem se moc líbilo a
těší se na příští návštěvu.

Kdo bude mít zájem o uvedené zájezdy,
ať se přihlásí na tel. 381 215 189.

za klub H. Trejbalová

Zábava 

skupiny KEKS
pátek 21. července 

od 20.30 hodin
Zámecká zahrada 

v Mladé Vožici



Milí příznivci
divadla a hlavně
Voživotu!

A je to tady.
Prázdniny. Nejen
pro děti a učitele,
ale i pro herce.
Ale to neplatí pro
Voživot, protože
začínáme finišo-
vat na Vokule.

Za čtyři týdny
se doufám v
hojném počtu
setkáme na

Zámecké zahradě v Mladé Vožici, aby-
chom si užili víkend plný divadla, hudby,
zábavy, dobrého moku, jídla a vůbec po-
hody. 28-29.7. se nám totiž vrací Vožické
Kulturní Léto. A je to již pátý ročník, čili
máme všichni důvod k velké oslavě.

A protože, jak jsem již psal v
předchozích Drbnících, letos jsme z
nějakého záhadného důvodu nedosáhli na
dotaci od kraje, oslovili jsme místní
přátele divadla, podnikatele, prostě
lidičky, s žádostí o malou podporu, a rád je
zde uvedu, protože bez nich a jejich po-

moci by to bylo velmi složité. Čili velké
poděkování patří:

Městu Mladá Vožice, penzionu Záložna,
Diskotéce Atlanta, hostinci U Kachlíka,
vinotéce Jany Pilátové, Gábince a jejím
dortíkům, firmě EKO MB, pohřební
službě František Volf, Petru Kazdovi a
Italské zmrzlině.

Také se začaly množit dotazy, zde by
nebylo možné udělat na celý festival per-
manentní vstupenku. I této žádosti rádi
vyhovíme, můžete si ji v případě zájmu
objednat na tel: 773659097. Cena je
poloviční, než kolik byste zaplatili za
všechna vystoupení, která na Vokulích bu-
dou, a to 600 korun. Tato vstupenka bude
přenosná, čili si ji i můžete půjčovat. Ji-
nak, vstupenky budou mít letos tyto hod-
noty:

Pohádky 50 korun
Divadlo 90 korun
Host 110 korun
Hudba dobrovolné vstupné
Disco zdarma
Podařilo se nám i dokončit plakát, takže

si sami můžete přečíst, kdy a co se koná,
ale ujišťuji, že všechna vystoupení jsou
hodně kvalitní. A jestli nás sledujete i na
FB, do začátku festivalu se vám pokusíme
všechny soubory představit.

A také počítáme s tím, že po oba večery
bude nejen otevřený stan až do rána, ale
hodláme pro pohodičku kousek stranou
mít i ohýnek, kde si můžete při kytaře
opéct cokoliv chcete.

A tímto jsem vlastně už vyčerpal veškeré
informace, vše ostatní se bude postupně
objevovat.

Moc se na vás všechny těšíme a jako
vždy si Vokule užijeme maximálně.

Vožifrk:
Manžel sedí před televizí v obýváku a z

kuchyně se ozve hlas manželky: Miláčku,
copak chceš k večeři? Kuřátko nebo
rybičku. A manžel zvolá: Kuřátko, lásko,
děkuju. A z kuchyně se ozve: Ty si namaž
chleba s máslem, debile. Mluvím s
kočkou!

Motto na konec:
Neexistují šťastná manželství – jsou

pouze manželství spokojená!
Voživoti přejí krásné dva měsíce plné

sluníčka.

Drbník
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Výročí -červen
70 let

Dagmar Chadimová
Mladá Vožice

František Barvínek
Mladá Vožice

75 let
Helena Vrtišková

Mladá Vožice

85 let
Miloslav Novotný

Mladá Vožice

86 let
Zdeněk Urbánek

Mladá Vožice

87 let 
Vladimír Adámek

Mladá Vožice

93 let
Jaroslav Veselý

Mladá Vožice

95 let
Milada Dvořáková

Mladá Vožice
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Z různých médií se můžeme dozvídat o
úspěšných žádostech obcí o dotace v rám-
ci našeho mladovožického regionu. Je to
samozřejmě velký úspěch. Avšak pro
získání dotace je zapotřebí mít
připravenou projektovou dokumentaci a
příslušná povolení správních úřadů.
Nepodá-li stavebník žádost o příslušné
povolení, pak ani úředník nemůže záměr
projednat a povolení vydat. 

Jestliže se kdokoli rozhodne vybudovat
domovní čistírnu odpadních vod, pak
tento záměr podléhá projednání v
územním řízení. Po předložení žádosti s
patřičnými doklady (jenž, jsou nedílnou
součástí žádosti) zahájí místně příslušný
stavební úřad správní řízení. Pro projed-

nání tohoto územního řízení je v Mladé
Vožici kompetentním orgánem stavební
úřad. Následné stavební povolení
projednává již Městský úřad Tábor, Odbor
životního prostředí. Obdobný systém je
rovněž u povolení týkajícího se například
nové místní komunikace, která povede na
místě stávající polní cesty. Ovšem pro
projednání takovéhoto záměru je
příslušným orgánem Odbor dopravy v
Táboře. V Mladé Vožici si stavebník
vyřídí stavební povolení pro rodinný dům,
chatu, garáž, pergolu, dílnu, prodejnu, aj.
pozemní stavby. Jako naprosto
nekoncepční se nám proto může jevit
debata, o případné redukci stavebních
úřadů na obcích a městech velikosti

Mladé Vožice. Došlo by k naprosto zásad-
nímu oddálení veřejné správy od občanů,
protože ti by museli s každou žádostí na
výše uvedené stavby jezdit na úřady vyšší
kategorie, tedy do Tábora. Věříme ve
zdravý rozum při rozhodování našich
zákonodárců. 

Závěrem je nezbytné podotknout, že
zákonné postupy musí být dodrženy. Tedy
musí být podána žádost na příslušném
úřadě a vydáno povolení stavby. Kdo pos-
tupy nedodrží, nemá u přiznané dotace
(bohužel), nárok na její čerpání.

Ing. Michaela Růžičková, 
Stavební úřad Městského úřadu 

Mladá Vožice

Dotace pro domovní čistírny odpadních vod

VI. ročník soutěže Železný hasič Běleč
a

I. ročník soutěže 
O pohár starosty Krajského sdružení

SH ČMS Jihočeského kraje 
v disciplínách TFA

Dne 15. 7. 2017 tuto soutěž pořádá SDH Běleč u Mladé Vožice pod
záštitou poslance Parlamentu ČR a starosty města Mladá Vožice, 

Mgr. Jaroslava Větrovského, 
v prostorách okolo zříceniny hradu Šelmberk.

Trať je modifikací soutěže TFA / což v překladu znamená nejtvrdší
hasič přežívá/.

Trať je postavena pro jednoho závodníka.

Kategorie:
muži A – závodníci účastnící se jihočeského poháru

muži B – závodníci startující pouze v soutěži Železný hasič Běleč 
ženy – závodníci účastnící se jihočeského poháru

podání přihlášek do 12. 7. 2017 na email:  tfa.belec@seznam.cz

Zveme veřejnost, aby se přišla podívat na výkony hasičů a hasiček.

Za SDH okrsek Mladá Vožice Karel ADAM

Dobrovolní hasiči
informují

Kolektiv mladých hasičů (kroužek) se v
letošním roce zúčastnil těchto soutěží:

V únoru Bechyňský sedmiboj SDH
Bechyně, 25. 3. Jarní soutěž pro kolektivy
mladých hasičů u SDH Tábor, 22. 4.
Mladá Vožice Memoriál J. Šturze požární
útok pro MH pořadatel SDH Mladá
Vožice, 6. 5. okrsková soutěž v požárním
sportu v Bělči – mladí hasiči přípravka
jediné družstvo z Mladé Vožice, mladší
žáci 2. místo, Ženy  2. místo, Muži I. 4.
místo.

Jarní kolo hry PLAMEN na stadionu Míru
v Táboře se zúčastnil i náš kolektiv MH.

13. 5. 2017 kategorie mladší žáci 28.
místo

14. 5. 2017 kategorie přípravka 8. místo
17. 6. 2017 SDH Chotoviny oslavil 140.

výročí založení sboru. Při této příležitosti
se konala soutěž v požárním útoku. Této
soutěže se zúčastnilo naše smíšené
družstvo mužů a dam SDH Mladá Vožice,
ve které obsadilo krásné druhé místo.

Pro kolektiv mladých hasičů jsme
připravili 2. 7. 2017 zájezd do Českého
Krumlova  otáčivé hlediště na divadelní
představení Pták Ohnivák a lišák Zorro.

Dále se zúčastníme 26. 8. 2017 soutěže
požární útok pro MH ve Vilicích o
Vilickou přílbu.

Dne 9. 6. t. r. u příležitosti celo-
republikové akce " Noc kostelů"
proběhla i u nás v mladovožické farnos-
ti akce, spojená s poutí farníků k nově
obnoveným kaplím v Krchově Lomné,
Bendově Záhoří a v Noskově. Akce to
byla velmi zdařilá. Přítomno bylo 20 -
30 obyvatel a poutníků u každé kaple. V
Krchově Lomné na nás, poutníky, čekalo
občerstvení připravené místními občany,
v Bendově Záhoří zasvěcené  informace
o minulosti a obnově křížku na návsi. V
Noskově nás navštívil pan senátor a

starosta  města Mgr. Jaroslav Větrovský.
Počasí nám přálo a tak i zakončení u
kaple sv. Jana ve Vožici bylo důstojné.
Fanfáry, které zahráli naši osvědčení
muzikanti se  nesly celým náměstím a
vyzněly  nádherně poklidnou atmosférou
letního podvečera. Ukončení na faře
bylo milé a přátelské. Co dodat? Děkuji
všem, kdo se na akci podíleli svou

účastí. Otci Jaroslavovi za duchovní ve-
dení a požehnání. Vedení Města za
získání dotace a za přípravu oprav.
Poděkování si zaslouží i ti, kdo se na
opravě kaplí podíleli, firmy i jejich
zaměstnanci, za poctivě odvedenou prá-
ci. Nezbývá než věřit, že kaple budou
plnit úkol ke kterému byly našimi
předky určeny. K duchovní obnově a tím
i ke spokojenému a klidnému životu
obyvatel v obcích, které jsou jejich do-
movem.

M. Marešová, člen farní rady

Zdařilá akce
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TESLA Mladá Vožice a.s. 
přijme pracovníky 
na následující pracovní
pozice:

Operátor CNC frézovacího centra
Požadujeme:

-znalost obsluhy CNC strojů, znalost řídicího systému Heidenhain

-vzdělání ve strojírenském oboru výhodou (minimálně vyučen)

-orientace ve výkresové dokumentaci

Operátor CNC soustruhu
Požadujeme:

-znalost obsluhy CNC strojů, znalost řídicího systému Fanuc

-vzdělání ve strojírenském oboru výhodou (minimálně vyučen)

-orientace ve výkresové dokumentaci

Nabízíme rekvalifikace:
CNC soustružník; CNC frézař pro uchazeče se zájmem o práci na

pozicích CNC soustružník, CNC frézař; bez vzdělání v oboru

Požadujeme:

-ochotu učit se nové věci

- technické myšlení

- manuální zručnost

Podmínky nástupu budou sděleny přii osobním pohovoru.

Kontakt:

Jitka Mrázková
e-mail: mrazkova.jitka@teslamv.cz
tel.: 266 107 123,  604 291 688

V sobotu 24. června 2017 se konalo ve slovenském Žiaru nad Hronom společné mistrovství České a Slovenské republiky v
silniční cyklistice.  Fantastický výkon zde v závodě juniorek do 18ti let podala Kamila Janů (uprostřed) a stala se zaslouženě mis-
trem republiky. Celkově pak v závodě žen obsadila páté místo! Více informací přineseme v dalším vydání Vožičanu.  GRATULU-
JEME!!! 

1. Slapecký triatlon
o putovní Kovářku

v sobotu 12. 8.
Po páté můžete prověřit svoji kondičku

ve všestranném závodu pro širokou
amatérskou veřejnost všech věkových
kategorií v Moravči (obec Slapsko).

Tato akce není určena jen sportovcům,
ale i těm, kteří se občas rekreačně
proběhnou či projedou na kole. Přivítáme
celé rodiny – větší děti mohou zkusit celý
závod nebo jen jednu disciplinu v kate-
gorii „smíšená štafeta“, pro menší děti (do
10 let) bude na hřišti připravena netradiční
překážková dráha a jiné soutěže.

Tratě závodu zůstávají stejné jako loni:
plavání 300 m (100 m pro žáky a žákyně),
kolo 21 km pro muže a juniory, 15 km pro
ženy, běh 7 km pro muže a juniory, 2,5 km
pro žáky, žákyně, juniorky a ženy.

Hlavní cenou závodu je putovní
Kovářka – přiveze ji Petr Lohr z Prahy,
vítěz loňského ročníku. Na vítěze
dětského závodu budou čekat dorty,
každý obdrží upomínkovou samolepku a
občerstvení, všichni vítězové diplomy,
medaile z kovářské dílny Ladislava
Dobeše a drobné dárky. Prezentace závo-
du je od 13:00 v klubovně SDH 
v Moravči (obec Slapsko), další 
podrobnosti najdete na stránkách
www.ospolanka.cz. Na setkání se těší
organizátoři závodu: Polánka, z.s., Obec
Slapsko, SDH Moraveč a Venkov a
kovárny, z.s..


