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Bilance třetího roku volebního období
Již tradiční bilancování uplynulého roku volebního období
přinášíme v rovněž tradičním čase, kdy shrneme činnost od
období listopad 2016 – listopad 2017. Je logické, že některé
Akce
Obnova veřejného osvětlení Výlevy
Obslužná komunikace v ZŠ
Komunikace okolo řadových garáží
Chodník k IDSC
Projekt – chodníky v ulici J. J. z Bratřic
Zateplení bytových domů 379, 380
Zateplení DPS čp. 111
Komplexní řešení – Voračické předměstí
Oprava komunikací Stará Vožice
Obnova domku zahradníka – startovací byt
Přestupní terminál Husovo náměstí
Hřbitovní zeď Janov
Sál Noskov – střecha
Požární nádrž Janov
Oprava místní komunikace Matěje z Janova
Tribuna na fotbalovém hřišti
Celková suma proinvestovaných prostředků

akce ještě nejsou zcela dokončeny, ani profinancovány, ale do
uvedeného času jsme se rozhodli je zařadit. Jaký byl tedy
uvedený rok v našem městě?

výše investice
123.968 Kč
105.961 Kč
580.078 Kč
2,953.251 Kč
114.400 Kč
6,286.486 Kč
4,636.909 Kč
5,987.271 Kč
365.058 Kč
3,031.694 Kč
16,524.756 Kč
795.087 Kč
380.835 Kč
1,443.480 Kč
1,833.277 Kč
797.406 Kč
45,979.917 Kč

V přehledu nejsou zahrnuty výdaje na pořízení nové techniky pro JPO při SDH, nový automobil pro potřeby
pečovatelské služby, budou uvedeny ve výčtu investic
dalšího roku volebního období. Snad jsou proinvestované

dotace

Integrovaný regionální op. pr.
Integrovaný regionální op. pr.
Program obnovy venkova Jihočeského kraje
Jihočeský kraj
Integrovaný regionální op. pr.
Ministerstvo zemědělství
Program obnovy venkova Jihočeského kraje
Ministerstvo zemědělství
Jihočeský kraj

prostředky na našem městě vidět. Vzhledem k výši daňových
příjmů za rok – cca 37,5 mil Kč – jde o důkaz o slušném
hospodaření města.

Výsledky
parlamentních
voleb

v Mladé Vožici – zdroj: www.volby.cz
Voličů v seznamech
Odevzdaných obálek
Volební účast

2.156
1.235
57,33 %

Pořadí stran:
1) Ano 2011
2) KSČM
3) ODS
4) Pirát
5) ČSSD
6) SPD
7) KDU – ČSL

28,52 %
11,73 %
11,65 %
9,61 %
9,20 %
7,7 %
7,7 %

350 hlasů
144 hlasů
143 hlasů
118 hlasů
113 hlasů
95 hlasů
77 hlasů

Stavba opěrné zdi mezi hlavní silnicí a nástupem na chodník ke hřbitovu.

STRANA 2

Program kina
LI S TOPA D
4.11. 16.30,19.30
SKRYTÁ ČÍSLA
Historické životopisné drama USA v
českém znění
5.11. 16.30,19.30
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Animovaná rodinná komedie Španělska
a USA v českém znění
11.11. 16.30,19.30
POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Akční komedie USA v českém znění
12.11. 16.30,19.30
ŠPALÍČEK
Československý animovaný, loutkový,
hudební a poetický film
17.11. 16.30,19.30
SMRTIHLAV
Válečný historický životopisný thriller
Francie a Belgie v českém znění
18.11. 16.30,19.30
ALDABRA BYL JEDNOU JEDEN
OSTROV
Český rodinný film
19.11. 16.30,19.30
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
Akční dobrodružný fantazy film USA v
českém znění
25.11. 16.30,19.30
STRÁŽCI GALAXIE VOL.2
Akční dobrodružné sci-fi USA a Nového
Zélandu v českém znění
26.11. 16.30,19.30
JÁ PADOUCH 3
Animovaný rodinný film USA v českém znění
MATEŘSKÁ ŠKOLA
9.11. 9.15.h. pásmo pohádek
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
A NEŘÍKEJ MI VAŠÍKU
O MIKEŠOVĚ KOUZELNÉ HOLI
KRTEK A TELEFON
KRTEK A KOBEREC
O UTRŽENÉM SLUCHÁTKU
DOROTKA A ABECEDA

VOŽIČAN
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Město Mladá Vožice informuje:
- Zasedání Zastupitelstva města
Mladá
Vožice
je
předběžně
naplánováno na pondělí 6. 11. 2017,
16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Na programu jednání budou běžné majetkové agendy.
- Stavební práce utichly v Janově. Hotovy jsou obě akce, tedy obnova požární
nádrže a komplexní oprava hřbitovní
zdi. Na obě akce jsme využili dotačních
prostředků z Ministerstva zemědělství.
- Stavební činnosti směřují do finále
na opravě památkově chráněného
domku zahradníka. Zde za spoluúčasti
dotace z Jihočeského kraje vzniká nový
krásný startovací byt.
Energetická
opatření
jsou
realizována na městských domech čp.
379, 380 a domu s pečovatelskou
službou čp. 111. S tempem stavebních
prací zatím převládají rozpaky, dodavatel prací již byl městem upozorněn na

nutnost své aktivity na stavbách zaktivizovat.
- Na Husově náměstí již proběhly
nezbytné zemní práce a začíná
pokládka konstrukčních vrstev pod budoucí parkoviště a vlastní terminál.
Stejně tak čekárna se sociálním
zázemím se již začíná rýsovat. Na akci
čerpáme dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.
- Obnova vodovodu a kanalizace je
hotova ve Voračickém předměstí.
Hlavním předměstem stavební činnosti
je v současné době opěrná zeď mezi
hlavní silnicí a nástupem na chodník ke
hřbitovu. Dále se realizuje vlastní
bezbariérový nástup na chodník.
- Pozvánka na členskou schůzi MO
STP, která se koná 22. listopadu ve 14.
hod. v zasedací místnosti. Těšíme se, že
spolu oslavíme blížící se vánoční
svátky. Výbor MO STP.

Tašky na odpad
Nabídka sady tašek na třídění
odpadu v domacnostech
Obalová společnost EKO-KOM a. s.
nabídla městu ke koupi sady barevných
tašek – žluté, zelené a modré – o objemu 20
litrů nebo 40 litrů – na třídění plastů, skla a
papíru přímo v domácnostech. Město jich
několik desítek sad na zkoušku zájmu
občanů zakoupilo a nabízí je občanům,
kteří o ně projeví zájem, zdarma. Každá
domácnost má nárok na 1 sadu tašek o velikosti dle počtu členů domácnosti. Sady
jsou od 10.10.2017 k odběru na stavebním
úřadu MěU Mladá Vožice u Ing. Blanky
Malinové, e-mail: zivotni@mu-vozice.cz,
mobil 606 611 022, telefon 381 201 913.
Ing. Blanka Malinová

MASTER’S 2017
Již 14. ročník vožického Master´s 2017, který se konal v sobotu 14. 10. 2017 od
14.00 hodin, se opět vydařil. V průběhu tohoto krátkého závodu na ukončení
cyklistické sezony závodníkům přálo nejenom počasí, ale i cyklistické štěstí. V
prostorách Zámecké zahrady byla připravena členitá trať. Její délka činila necelé
dva kilometry s minimálním převýšením. Na start se borci vydávali minutových
intervalech. U nejúspěšnějších účastníků, kteří se nakonec umístili na „bedně“ bylo
vidět, že věnovali léto tvrdé dřině v pedálech. Nebyla nouze o přímo akrobatické
výkony. Ve vloženém závodě jednokolek se na prvním místě umístil Lukáš Krajča. V
pořadí na prvních místech klasických cyklistů stanuli na stupních vítězů v dětských
kategoriích Petr Krajča, Ondřej Vnouček, Tomáš Křemen, mezi dospěláky pak Libor
Vnouček, Radim Krajča a Blanka Malinová. Pro účastníky závodu byl připraven
bohatý a zajímavý doprovodný program a soutěže. Všem, kteří neváhali přiložit ruku
k dílu a podíleli se na přípravě i vlastním průběhu příjemného říjnového odpoledne
děkujeme a už se těšíme na další ročník.
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Nová provozní doba sběrného dvora
Město Mladá Vožice upravilo dobu
otevření sběrného dvora v ulici Táborská
v Mladé Vožici pro občany města a
majitele rekreačních nemovitostí na území
města následovně :
Středa:
12 - 17 hodin
Pátek:
14 - 17 hodin
Sobota:
8 – 11 hodin
Obsluha sběrného dvora bude
důsledně dohlížet, aby do velkoobjemových kontejnerů byly ukládány
odpady vytříděné a ty které tam
skutečně patří.
Končí doba, kdy bylo prostranství
sběrného dvora otevřeno nepřetržitě po

Výročí
říjen
70 let
Josef Buryanek
Mladá Vožice

75 let

Jiřina Mrvová
Mladá Vožice

86 let

Josef Novotný
Horní Kouty

celý týden a docházelo k nekontrolovatelnému ukládání odpadů – všech i
těch vytřiditelných – např. papíru, plastů,
polystyrenu, dřeva apod. a vše se tím pádem vozilo na skládku, kde se platí za
uložení. Tímto docházelo k neustálému
růstu počtu odvážených kontejnerů do
Votic na skládku, což neúměrně zatěžuje
rozpočet města. Běžně se vyváží 12-15
kontejnerů za měsíc s nevytříděným
odpadem, což představuje 60-70 tis. Kč
za odvoz a uložení na skládce ve
Voticích, což je neúměrné zatěžování
rozpočtu města.
Věříme, že s novým režimem a kázní

Z klubu.
Ve středu 13. 10. jsme navštívili divadlo
Pod Palmovkou na hře Nora. Hra se
líbila a budeme se těšit na jaře, kde bude
hra o Edith Piaf, i s jejími písničkami.
Bližší bude v únorovém Vožičanu.
Další akce se koná v sobotu 11.
listopadu a na programu budou písničky k
nedožitým stým narozeninám Jaroslava
Ježka. Začátek je ve 14.0 hod. v kině a
účinkovat budou členové Pražského
salonního orchestru. Jste všichni srdečně
zváni.
V pátek 24. 11. se koná ples seniorů v
Pacově. Budeme vybírat 150,- Kč na
vstupné i příspěvek na autobus. Odjíždět
budeme v 12.30 hod. od Bubeníčkovy
vily z autobusové zastávky Cometu. Kdo
má zájem, ať se přihlásí na tel.
381215189. Návrat bude po 20.0 hodině.
za klub H. Trejbalová

občanů se tento stav zlepší. Přestane také
zneužívání sběrného dvora např. stavebními firmami a různými sběrači, kteří
porušovali zákaz vstupu a odcizovali
majetek města.
Žádáme občany, aby své odpady
důsledně třídily do nádob rozmístěných
po městě a využívali i výkupnu sběrných
surovin a pouze objemný odpad a
nebezpečný odpad vozili do sběrného
dvora. Stavební odpad bude odebírán
pouze v omezeném množství.
Dále žádáme, aby se občané řídili
pokyny obsluhy sběrného dvora.
Ing. Blanka Malinová

Rada města na 80.
zasedání (27. září) a 81.
zasedání (16. října)
mimo jiné projednala:
- Schválila nákup tašek na tříděný odpad
pro domácnosti ve městě.
- Schválila realizaci opravy prostor pro
velkoobjemový kontejner v Janově.
- Schválila účetní závěrku za třetí
čtvrtletí roku 2017 a zároveň změnu
odpisového plánu ZŠ a MŠ Mladá Vožice.
- Zamítla nabídku Exekutorského úřadu
Plzeň – sever na služby.
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

Ve startovacím bytu se realizují vnitřní omítky.
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Milí příznivci
divadla a hlavně
Voživotu!
Listopadový
Drbník je tu a jak
jsem
slíbil,
pokusím se vám
v
š
e
m
zprostředkovat,
jaké to bylo na
celonárodní
d i v a d e l n í
přehlídce
ve

Vysokém nad Jizerou.
Už v sobotu, den před naším soutěžním
představením jsme se dostavili na místo,
ubytovali a poté se jednohlasně rozhodli,
že si uděláme pohodový večer v jedné
místní hospůdce. S kytarou a dobrou
náladou jsme oblažovali místní domorodý
lid do nočních hodin. Část se poté ještě
vypravila na místo, odkud se ozývala
hudba, aby ze sebe tancem dostala
přebytečnou energii. To byl den prvý.
Den druhý a hlavní byl ve znamení
setkávání. Bylo pro nás připraveno
uvítání na městském úřadě, kde nám paní
starostka popřála hodně úspěchů, šikovné
místní děti nám zazpívaly slavnostní
píseň určenou jen pro nás a dostali jsme
na památku dárek. Hned poté jsme se
začali přesouvat k divadlu, kde bylo
připraveno oficiální a veřejné přivítání. A
tam to začalo. Naše průvodkyně Klára si
nás za rohem pěkně seřadila a my
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Drbník
vykročili. No, co vám budu povídat. Před
divadlem takových 150 lidí, kteří se přišli
podívat, dechovka, mažoretky, porota a
pořadatelé. Lidí jako much. A najednou se
na balkoně divadla zjevil sám velký vládce hor Krakonoš a zahájil celé uvítání.
No, a dál to šlo jako po másle. Stáli jsme
tam přede všemi jako na hanbě, proslov
střídal proslov a nevím tedy, jak kolegové, ale moje pocity byly tedy podivné.
Bylo to prostě velké, krásné. Je vidět, že
ve Vysokém mají divadlo opravdu moc
rádi a nestydí se to ukázat.
A už se začal blížit večer a příprava na
to hlavní, předvést všem naše představení
Krysí dům. Po nezbytných technických
úpravách, jako jsou scéna, světla a zvuky
jsme se začali rozmlouvat, oblékat a líčit.
A najednou, kde se vzala, tu se vzala, na
všechny z nás padla velká tréma. Ale ne z
představení, ale z toho, kde to vlastně
jsme a co jsme dokázali. Jen tak pro
zajímavost. V České republice je přes 600
amaterských souboru, které splňují kriteria postupu do Vysokého a to, nemít ve
své obci více než 2500 obyvatel. A my se
dokázali dostat mezi osm nejlepších, což
je ohromný úspěch. Když jsme si tohle
uvědomili, pocit zodpovědnosti se znásobil. Ale co bychom to byli za herce, kdybychom se s tím nevypořádali.
Samo představení jsme odehráli se ctí,

Betonáže nové čekárny a sociálního zázemí na Husově náměstí.

počáteční nervozita šla stranou a
předvedli jsme, co umíme. A šlo se na
slavnostní večeři a popovídání s diváky a
hosty. Část souboru musela bohužel kvůli
pracovním povinnostem odjet domů, ale
my zbylí jsme je zastoupili.
A třetí den nás čekalo hodnocení
poroty, která byla složena ze šesti
odborníků z oblasti profesionálního divadla. Tam jsme se dozvěděli klady a zápory, co by se dalo zlepšit, co naopak bylo
dobré a tak. To jsme si museli převést do
lidské mluvy, protože se to tam hemžilo
odbornými výrazy, termíny a odkazy.
Dvěma šoky pro porotu bylo to, že jsme
tak mladý soubor, tedy ne věkově, ale
trváním a tím, že jsme jim přivezli autorskou hru. No, kolem toho se vlastně
skoro vše točilo, z toho byli opravdu na
větvi. No a přiznejme si, že za celým
naším úspěchem postupu stojí naše
režisérka Káča, která nás svým divadelním vedením dostala tak vysoko. Až do
Vysokého.
Týden na to jsme už pouze já a Káča jeli
na slavnostní vyhlášení. A jupííí, dostali
jsme dokonce dvě čestná uznání za
herecké výkony, a to Janča Kaltounková a
Pavla Šedivá. Velká gratulka oběma
holkám. A tím bych to ukončil, je to
obrovský úspěch nejen pro nás, ale pro
celou Vožici, už to není v divadelních
kruzích jen místo na mapě, ale místo, kde
se dělá opravdu super divadlo se super
lidmi.
No a tím se dostávám k tomu, že dveře
jsou u nás otevřeny pro každého, kdo by
se mezi naši divadelní bandu chtěl
připojit. Stačí mi zavolat nebo napsat
zprávu a já vás rád mezi nás uvedu. A to
platí nejen pro herce, ale i pro technicky
zdatné jedince, kteří by třeba jen dělali
světla, zvuky, rekvizity….prostě to
důležité, bez čeho se neobejdeme. A
samozřejmě i pro potencionální sponzory,
jelikož i penízky jsou bohužel důležité a k
provozu divadla nutné. My vás za to
budeme rádi propagovat po celé naší
krásné vlasti. Takže tady je mobil a budu
netrpělivě čekat na vaše cink cink: 773
659 097
A o naší nové hře, kterou jsme začali zkoušet zase příště.
Vožifrk:
Přijde chlapík do obchodu a povídá:
Kilo kysaného zelí. Prodavač: A máte na
to něco? Jo, chuť!
Motto na konec:
Happy-end není značka kosmetiky.
Voživoti přejí příjemný listopad

