
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. 15 1. července 2018

Oprava ohradní zdi hřbitova v Mladé Vožici je dokončena.

• Obnova vodovodu a kanalizace je již
před dokončením v ulici 28. října.  Na
přelomu července a srpna by dle har-
monogramu prací mělo dojít k položení
nového asfaltového koberce. 

• Zvýšení dimenze kanalizace
představuje hlavní cíl akce v Ronovské
ulici. Akce začala přípravnými pracemi,
naplno se rozběhne v první polovině
července. 

• Ve druhém červencovém týdnu také
začnou práce na nové systému vytápění v
mateřské škole. Nainstalována budou
tepelná čerpadla, jednotka pro nucené
větrání v objektu. Na akci čerpáme
dotaci z Operačního programu Životní
prostředí. 

• I v sále Záložna se začíná budovat.
Podobně jako ve školce, i na sále
probíhají dvě akce. První z nich je za-
teplení budovy s výměnou oken, druhou
instalace rekuperační jednotky. I zde
město disponuje dotací z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. 

• Základová deska je hotova na
hasičárně v Krchově Lomné, stavbě
pokračuje zděním obvodových stěn. Akce
je plně hrazena z rozpočtu města. 

• Nové parkoviště v Doudlebské ulici již
slouží obyvatelům v lokalitě, stejně tak i
návštěvníkům sportovního areálu. Z
rozpočtu města zde vzniklo bezmála 60
parkovacích míst, v souladu se všemi
požadovanými normami. 

• Po peripetiích, o kterých jsme vás in-
formovali v minulém čísle Vožičanu,
dospěla do konce také komplexní oprava
Voračického předměstí. V rámci této vel-

mi rozsáhlé akce byla zrealizována obno-
va vodohospodářské infrastruktury, vybu-
dovány nové chodníky a nástup k
chodníku na hřbitov a také samozřejmě
položen nový asfaltový koberec na komu-
nikaci. Akce byla hrazena z prostředků
Fondu obnovy vodohospodářského
majetku a rozpočtu města. 

• V červnovém čísle Vožičanu jsme
rovněž velmi otevřeně informovali o
problémech na stavbách – zateplování
domů čp. 379, 380 v Souhradí a
„pečováku“ čp. 111. Obytné domy v
Souhradí jsou hotovy – zatepleny
obvodové pláště, vyměněna okna, zreali-
zováno nové topení. Z „pečováku“ byla
zhotovitelská firma vykázána a zbývající
práce musely být znovu podrobeny
výběrovému řízení. To proběhlo, o jeho
výsledcích informujeme na jiném místě
listu. Práce na dokončení díla začnou
neprodleně. Po firmě EUbuilding budou
vymáhány všechny smluvní pokuty vy-
plývající ze smlouvy o dílo.

Město Mladá Vožice informuje:

Mateřská škola Mladá Vožice –
vytápění a tepelná čerpadla

1) Vladimír Šůna - 639.268 Kč 
2) Stavoklima s. r. o. - 643.860 Kč 
3) GT Energy s. r. o. - 669.792 Kč 
Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky

doručily 4 firmy. 

Mateřská škola Mladá Vožice -nucené
větrání 

1) AirPlus spol. s. r. o. - 900.000 Kč
2) ERMONT s. r. o. - 997.875 Kč 
3) Hora s. r. o. - 1,063.366,80 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky

doručily 4 firmy. 

Snížení energetické náročnosti
bytového domu č. p. 111 - Mladá Vožice
- dokončení stavby 

1) RE In s. r. o. - 2,256.848 Kč 
2) Hora - 2,576.929,35 Kč 
Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky

doručily 2 firmy.

Výsledky
výběrových řízení:

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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Program kina
ČERVENEC

SRPEN

• schválila vítěze veřejných zakázek na
akce v mateřské škole – tepelná čerpadla
– vytápění (Vladimír Šůna), nucené
větrání – AirPlus 

• schválila vítěze veřejné zakázky na
akci – sociální zařízení ve zdravotním
středisku – firma ReIN

• schválila Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi městem Mladá Vožice a Jihočeským
krajem poskytnutí dotace 95.000 Kč na
projekt SHD Mladá Vožice „Pořízení
věcného vybavení pro SDH Mladá Vožice

• rada města schválila Smlouvu o
poskytnutí dotace mezi městem Mladá
Vožice a Jihočeským krajem, poskytnutí
dotace 450.000 Kč na projekt „Rekon-
strukce sociálního zařízení ve zdravotním
středisku v Mladé Vožici

• schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a VSP – projekt v. o. s.,

projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení s rozpočtem stavby
„Snížení energetické náročnosti bytového
domu č. p. 193 v Mladé Vožici“, 178.000
Kč bez DPH

• schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Ing. Jiřím Lagnerem, Pro-
jektová dokumentace „Mladá Vožice –
Komunikace a parkoviště u bytových
domů v ul. 17. listopadu“, 142.000 Kč

• schválila záměr přípravy regenerace
tenisových kurtů ve sportovním areálu v
Souhradí a změnu účelu na víceúčelové
veřejné sportoviště, příprava žádosti pro
podání do dotačního programu MŠMT

• schválila výsledky výběrového řízení
na dokončení prací na DPS čp. 111 a
schválila návrh smlouvy o dílo mezi
městem a firmou ReIN na dokončení
prací

Rada města na 97. zasedání (28.
května), 98. zasedání (14. června),

99. zasedání (18. června) mimo jiné
projednala:

1.7. 16.30,19.30
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Nová česká komedie
6.7. 19.30 INDIE  2008
KEŇA - HORY, ZVÍŘATA, LIDÉ
Cestopisné filmy Ladislava Bacila
7.7. 16.30,19.30
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Nová česká komedie
8.7. 16.30,19.30
TVÁŘ VODY
Oscarové romantické fantasy drama
14.7. 16.30,19.30 HASTRMAN
Nový český romantický thriller
15.7. 16.30,19.30
NIŤ Z PŘÍZRAKŮ
Oscarové romantické  drama USA a
Velké Británie v českém znění
21.7. 16.30,19.30 PEPA
Nová česká komedie
22.7. 16.30,19.30
HLEDÁ SE PRINCEZNA
Animovaná  pohádková fantasy komedie
Ukrajiny v českém znění
28.7. 16.30,19.30
NEJVĚTŠÍ SCHOWMAN
Životopisný romantický muzikál USA v
českém znění
29.7. 16.30,19.30
50 ODSTÍNŮ SVOBODY
Romantické drama USA v českém znění

4.8. 16.30,19.30 TÁTOVA VOLHA
Nová česká komedie
5.8. 16.30,19.30 COCO
Animovaná,hudební rodinná fantazy
komedie USA v českém znění
11.8. 16.30,19.30 TLUMOČNÍK
Česko-slovenské-rakouské drama s tit.
12.8. 19.30 RUDÁ VOLAVKA
Thriller USA v českém znění
18.8. 16.30,19.30
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Nová česká komedie
19.8. 16.30,19.30
MÁŘÍ MAGDALÉNA
Historické drama Velké Británie, Aus-
trálie a USA v českém znění
25.8. 16.30,19.30
ZTRACENI V DŽUNGLI
Akční dobrodružný film Austrálie a
Kolumbie v českém znění
26.8. 16.30,19.30
CIZINEC VE VLAKU
Akční thriller USA, Velké Británie a
Francie v českém znění

Město Mladá Vožice nabízí
mladé rodině do 34 let (max. 4 členové) bydlení

v pronájmu ve startovacím bytě v rodinném domě
čp. 723 v ulici Poplužní v Mladé Vožici.

Prohlídka bytu možná po domluvě 
na MěÚ Mladá Vožice.

Přihlášky zasílejte a informace podá Bc. Eva Novotná 
MěÚ Mladá Vožice, tel.: 381 201 918,

e-mail: socialni@mu-vozice.cz
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z 26. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 25. 6. 2018 v
zasedací místnosti města Mladá Vožice.

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

Usnesením č. 38/2018 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 25. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice 

Usnesením č. 39/2018 schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne
25. 6. 2018

Usnesením č. 40/2018 schvaluje: 
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu 

Usnesení č. 41/2017 schvaluje: 
Závěrečný účet města Mladá Vožice za

rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad

Usnesením č. 42/2016 schvaluje:
účetní závěrku města Mladá Vožice ses-

tavenou k 31. 12. 2017
Usnesením č. 43/2018 bere na vědomí:
schválený Závěrečný účet DSO Mikrore-

gionu Venkov za rok 2017 spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017

Usnesením č. 44/2018 schvaluje: 
přijetí daru – komunikace Běleč –

Staniměřice na parcelách p. č. 1070/17,
1070/16, 1070/15, 1070/3 všechny v k. ú.
Janov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice
do vlastnictví města Mladá Vožice   

Usnesením č. 45/2018 schvaluje:
prodej pozemků parcela č. 904/5 ostatní

plocha-zeleň o výměře 93 m2, parcela č.
904/1 díl „c“ ostatní plocha-zeleň o výměře
40 m2 a parcela č. 714 trvalý travní porost
o výměře 267 m2 všechny v k. ú Noskov a
obci Mladá Vožice dle geometrického
plánu č. 204-34/2018 ze dne 18. ledna 2018
vyhotoveného GK Ing. Pavel Dvořáček,
Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor do vlast-
nictví kupující JUDr. Dany Chomátové,
Legií 2062/46, 251 01 Říčany za celkovou
kupní cenu 8 420 Kč dle znaleckého po-
sudku Ing. Milana Beláška, Nám. Jiřího z

Lobkovic 19, 130 00 Praha 3 a pověřuje
starostu města k
podpisu kupní smlouvy (veškeré náklady

spojené s provedením kupní smlouvy a daň
z nabytí nemovitých věcí hradí kupující)

Usnesením č. 46/2018 schvaluje:
smlouvu  č. 1040012720/001 o smlouvě

budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch budoucí oprávněné E.ON Dis-
tribuce, a.s., IČ 28085400 – spočívající v
realizaci stavby „M. Vožice: l. Blanice –
rek. VN, TS“ na budoucích zatížených
pozemcích p. č. 1000/2, 1000/3, 1000/7,
1000/8, 1000/13, 1119/122, 1120, 1121,
1122, 1123, 1226/9 a 1228 v k. ú. a obci
Mladá Vožice ve vlastnictví budoucího
povinného Města Mladá Vožice, IČ
00252557, v rozsahu, jak je vyznačeno na
situačním snímku umístění distribuční
soustavy, který je nedílnou součástí
smlouvy. Věcné břemeno se zřídí za jed-
norázovou náhradu ve výši 43 950 Kč bez
DPH (k této částce bude připočtena platná
sazba DPH)

Usnesením č. 47/2018 schvaluje:
souhlas vlastníka se stavbou „M. Vožice: l.

Blanice – rek. VN, TS“ na pozemcích p. č.
1000/2, 1000/3, 1000/7, 1000/8, 1000/13,
1119/122, 1120, 1121, 1122, 1123, 1226/9 a
1228 v k. ú. a obci Mladá Vožice ve
vlastnictví města Mladá Vožice plánovanou
realizovat E.ON Distribuce a. s. České
Budějovice v I. pol. 2019 (podklad pro
správní povolení a realizaci stavby)

Usnesením č. 48/2017 schvaluje: 
smlouvu  č.TA-014330047353/001 o

zřízení věcného břemene ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Mladá Vožice Město přípojka u čp. 2“ na
zatížených pozemcích p. č. 90/8, st. 236/1
a 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. 1256-
221/2018 ze dne 21. března 2018, 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. 49/2018 schvaluje:
akceptaci ceny 2.000.000 Kč za koupi:
- domu čp. 125 ležícího na pozemku parc.

č. st. 129 o výměře 726 m2, pozemku parc.
č. 164 o výměře 419 m2, 165/4 o výměře
468 m2, pozemku parc. 1183/3 o výměře
86 m2 (vše v k. ú. Mladá Vožice) na
Husově náměstí v Mladé Vožici

- od Ing. Dany Smolkové, Puklicova 41,
České Budějovice, Mgr. Miroslavy
Bůžkové, Mánesova 743, Veselí nad
Lužnicí, Jiřího Prudkého, Myslbekova
684/17, Praha 6 

- pro konečné schválení realizace koupě
ukládá starostovi a zastupiteli Ing. 
Františku Káškovi provést audit objektu,
zda vyhovuje záměrům města pro budoucí
využití objektů (sociální potřeby)

Usnesením č. 50/2018 schvaluje:
koupi pozemků parcela č. 1091/22 ostatní

plocha-zeleň o výměře 49 m2 a parcely č.
1091/21 ostatní plocha-zeleň o výměře 16 m2
obě v k. ú. Stará Vožice a obci Mladá Vožice,
jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č.
130-75/2017 ze dne 1. 11. 2017 vyho-
toveném Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o.
od JUDr. Ivany Krišové, Ukrajinská 544/17,
Bohunice, 625 00 Brno za dohodnutou kupní
cenu 11 700 Kč. (veškeré náklady s prove-
dením kupní smlouvy hradí kupující)

Usnesením č. 51/2018 schvaluje:
Poskytnutí daru Farnosti Mladá Vožice ve

výši 181.594 Kč na realizaci akce „Oprava
čelní fasády kostela sv. Martina v Mladé
Vožici“

Usnesením č. 52/2018 schvaluje:
Záměr prodat byt. č. 6 v čp. 383 v

Souhradí v Mladé Vožici (2 + 0, o výměře
42,3 m2) obálkovou metodou, minimální
cena – 108.495 Kč 

Usnesením č. 53/2018 schvaluje:
Počet členů Zastupitelstva města Mladá

Vožice pro volební období 2018 – 2022 –
15 zastupitelů 

Usnesením č. 54/2018 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 10 dle

předloženého návrhu 
V Mladé Vožici dne 25. června 2018

starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
místostarosta Václav Slabý

Usnesení Zastupitelstva města

Ve středu 2. září pořádá klub důchodců
zájezd do Žďáru n. Sázavou na Zelenou
Horu i do zámku s názvem "Po stopách
Santiniho", stavitele zámku i různých
známých staveb po celé republice. O
tomto staviteli jsme se mnoho dozvěděli
při absolvování University třetího věku.
Cena zájezdu je: účastník do 65 let - 200
Kč, nad 65 let, držitelé ZTP a ZTP/P -
150 Kč. Peníze budu vybírat do 
15.7. doma a pak na prvním setkání
klubu 21. 8. v zasedací místnosti. Prosím
přihlášené, komu ještě není 65 let, aby mi

zavolali na 381 215 189, abych podle
toho provedla rezervaci. Upozorňuji, že
mohou být kontrolovány průkazy. Na to
jsem byla upozorněna při vyhledávání 
informací. Odjezd bude od zámku v 7,15
hod. Oběd bude zajištěn. Více v
zářijovém Vožičanu.

Přihlášení do divadla na hru "Edith a
Marlen", lístky jsou již rezervovány a di-
vadlo bude 1. 12. ve 14,00 hod. Cena vs-
tupenky bude stanovena od místa, které
obsadíme. Bližší opět v září.

Připravuje se koncert pro důchodce a

nejen pro ně v kině v sobotu 24. 11. od
14.0 hod, účinkovat budou naši dobří
známí z Pražského salonního orchestru a
programem o Oldřichu Novém. Jistě
budeme spokojeni tak, jako při každém je-
jich vystoupení.

Již 2 roky nám slouží nová lékárna.
Poděkování patří pracovnicím za jejich
přístup ke klientům a ochotu poradit
vždy s úsměvem. Přejeme jim pevné
zdraví, trpělivost a ať zůstanou i nadále
vstřícné všem svým zákazníkům.

Za klub Hana Trejbalová

Zprávy z klubu důchodců
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V květnu proběhlo 1. vítání občánků v
roce 2018. Při tomto slavnostním přivítání
dětí do života byly přivítány děti narozené
od 01. 07. 2017 do 31. 12.  2017. Děti ob-
držely drobné dárky a pamětní knížku,
maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se
podepsali do pamětní knihy Města Mladá
Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo
vystoupení žáků mateřské školy pod
vedením paní učitelky Mirky Kuklové.
Přejeme Vám i celému 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: Gabriela Šve-
cová, Pavel Bednář, Ondřej Smetana, Lil-
ian Vojtová, Ondřej Klacák, Miroslav Str-
nad, Marek Fau, Šárka Kriegerová, Jakub
Král, Marek Psota, Ema Vaňková

Všem děkujeme za účast.

Alena Šoulová, matrikářka 

(fotografie z vítání občánků si mohou
rodiče vyzvednout na matrice)

Zleva: Smetanovi se synem Ondřejem, Vojtovi s dcerou Lilian, Bednářovi se
synem Pavlem, Klacákovi se synem Ondřejem, Švecovi s dcerou Gabrielou.

Vítání občánků

Již po šesté můžete prověřit svoji
kondičku ve všestranném závodu pro širok-
ou amatérskou veřejnost všech věkových
kategorií v Moravči (obec Slapsko). Tato
akce není určena jen sportovcům, ale i těm,
kteří se občas rekreačně proběhnou či pro-
jedou na kole. Přivítáme celé rodiny – s
většími dětmi se mohou zúčastnit triatlonu
v kategorii „smíšená štafeta“, pro menší
děti (do 10 let) bude na hřišti připravena
netradiční překážková dráha a jiné soutěže.
Tratě závodu zůstanou zřejmě stejné jako
loni, ve formě duatlonu, neboť kvalita vody
rybníků v okolí je zatím špatná. Místo
plavání ve Slupáku bude běh délky 1,2 km
(0,2 km pro žáky) se startem na hrázi
Slupáku, následovat bude standardní trať
na kole, převážně terénem v délce 21 km
pro juniory a muže (15 km pro ostatní) a
běh 7 km pro muže a juniory (2,5 km pro
ostatní).

Hlavní cenou závodu je putovní
Kovářka – letos ji přiveze ji Václav 
Holub z Prahy, vítěz loňského ročníku.
Na vítěze dětských kategorií budou čekat
dorty, každý obdrží upomínkovou
samolepku a občerstvení, všichni
vítězové diplomy, medaile z kovářské díl-
ny Ladislava Dobeše a drobné dárky.
Registrace závodníků 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..

Ing Ludmila Dvořáková

Slapecký triatlon
o putovní Kovářku 18. 8.

v Moravči

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ
VOZIDEL
od 950,-  vč.DPH

RENOVACE
ZAŠLÝCH

SVĚTLOMETŮ 
S TRVALÝM
ÚČINKEM

od 250,- / ks  vč. DPH
(s přistavením i odvozem

vozidla můžeme dle přání
vypomoci)

kde: Stará Vožice  
kdy: Po-Pá od 7.00hod do

17.00hod. 
tel.č.: 606 873 550

Doporučujeme 
objednání předem.

Zleva: Strnadovi se synem Miroslavem, Královi se synem Jakubem, Fauovi se
synem Markem, Vaňkovi s dcerou Emou, Kriegerovi s dcerou Šárkou, Psotovi se
synem Markem.
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V srpnu 2018 uplyne 175 let od narození
snad nejvýznamnějšího mladovožického
rodáka Augusta Sedláčka. 

Narodil se v Mladé Vožici 28.srpna
1843 v rodině úředníka. Ve Vožici začal
chodit do tehdy trojtřídní obecné školy. V
roce 1850 se s rodiči přestěhoval do
Počátek, školu pak dokončil v
Jindřichově Hradci. Studoval na gymnáz-
iích v Jihlavě a v Písku, úspěšně absolvo-
val Filozofickou fakultu Karlovy univerz-
ity v Praze a stal se středoškolským
profesorem dějepisu a latiny. V roce 1899
odešel do penze a přestěhoval se do
Písku, kde 15.ledna 1926 zemřel.

Profesor August Sedláček je
významným českým historikem, přes 20
let trpělivou prací v archivech
shromažďoval podklady pro vydání svého
nejznámějšího díla 'Hrady, zámky a tvrze
království Českého'. 15 dílů tohoto
pokladu české historie vycházelo po celý
jeho život, vydání celého díla bylo
dovršeno až po jeho smrti.

August Sedláček odešel z Mladé Vožice
ve svých 7 letech, žil a působil pak v
mnohých místech naší země, na své rodné
město však nezapomněl. Svědčí o tom
nejméně 2 skutečnosti. Jako své první
literární dílo vydal v roce 1870 knihu
'Minulost města Mladá Vožice'. O 55 let
později navštívil po dlouhých letech
spolu se svou chotí opět Mladou Vožici.
Při své návštěvě ve škole odevzdal
řediteli 100 korun pro chudou školní
mládež a učinil tento zápis do školní kro-

niky: "August Sedláček, bývalý školák
Vožický, byl tu dne 20.srpna 1925,
radostně pak dojat tím, co zde viděl."
Podepsáni: Dr. August Sedláček, prof. v.v.
a Tereza Sedláčková.

Ani Mladá Vožice na svého slavného
rodáka nezapomněla. Ve dnech 27. až
29.srpna 1910 byl v Mladé Vožici pořádán
sjezd rodáků. Jeho součástí bylo zasazení
pamětní desky na Sedláčkově rodném
domě na Žižkově náměstí. Umělecky zho-
tovenou desku daroval pan císařský rada
Karel Kafka, jemuž město i škola "za
mnohé dary ceny veliké děkuje". Celou
slavnost za hojné účasti místních i tehdy
známých osobností připravil 'Okrašlovací
spolek mladovožický'.

Vzpomínku na velikána české historie
bych rád uzavřel doslovným přepisem
zápisu ze školní kroniky vožické školy z
roku 1926: "Dne 15.ledna 1926 zemřel v
Písku o 1.hodině v noci rodák vožický,
historiograf a školní rada Ph. dr. August
Sedláček. A. Sedláček narodil se ve
zdejším městě dne 28.srpna 1843, stu-
doval písecké gymnázium, pak filozofii v
Praze. Učitelskou dráhu počal v Lito-
myšli, pak byl profesorem v Rychnově
nad Kněžnou a konečně v Táboře. Vrátiv
se takto do svých milých jižních Čech již
jich neopustil. Patřil svými životními os-
udy i životní prací zcela jižním Čechám.
Konal sice mnohé vědecké cesty po
Čechách a cizině, ale usadil se trvale v
Písku, kde stal se městským archivářem.
Materiálu na cestách a studiemi v

archivech získaného použil ke zpracování
monumentálního a jedinečného díla
'Hrady, zámky a tvrze české', které zabírá
15 velikých dílů a vycházelo od roku
1881. Důstojným protějškem této práce je
'Úplný místopisný slovník království
Českého' podávající přehled české
topografie, ponejvíce na základě listin-
ném. V Písku postavil sám sobě
nejkrásnější pomník 'Dějinami města
Písku', jimiž opravdu se Písek může
chlubit přede všemi městy. Značný je
počet menších vědeckých prací jako
'Paměti města Mladá Vožice', 'Příběnice',
'Tábor' atd. O posledních prázdninách
navštívil stařičký učenec svoje rodiště -
Mladou Vožici. Netušil, že Prozřetelnost
vedla jeho kroky, aby v předvečer smrti
navštívil místa, jež zůstávají v životě
člověka navždycky drahými a k nimiž ve
svém kmetství vracel se ve tklivém
vzpomínání. Dnes velikého Augusta
Sedláčka není více. Ctitelé jeho již v roce
1910 dali mu na jeho rodný dům zasadit
pamětní desku."

Sluší se ještě doplnit, že "zdejší
měšťanská škola obdržela v roce 1939 od
paní Terezy Sedláčkové, vdovy po profe-
soru a spisovateli v Písku, dílo 'Hrady,
zámky a tvrze království Českého' v ceně
2.030 korun. Dílo toto darovala naší škole
na paměť spisovatele dra. Augusta
Sedláčka, který byl rodákem
mladovožickým. Dárkyni bylo písemně
poděkováno."

Stanislav Balík st.

Napsali nám… Profesor August Sedláček
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Milí Vožičáci a
spol!

člověk se ani
nevzpamatuje z
účtů za topení a
už je tu zase léto.
A prázdniny. A
náš divadelní fes-
tival VOKULE!
Jako každý rok.
Ty letošní budou
probíhat v pátek
20. a v taky v
sobotu 21.

července. Program je sestavený tak, aby si
na své přišly děti, dospělí i kmeti. Každý si
v programu najde určitě to své. Zapište si
tedy termín do svých zápisníčků a domluvte
se se sousedy, přáteli, dejte vědět i
lufťákům a přijeďte na Zámeckou zahradu
do Mladé Vožice. Hrajeme za každého
počasí. Tentokrát budeme vybaveni 
vojenským stanem a ten něco vydrží! 

Celý program začne v pátek v 15.15, kdy
náš festival zahájí sám pan starosta Mladé
Vožice Jaroslav Větrovský. Hned po něm
začne loutková pohádka „O Statečném
kováři Mikešovi“, kterou přijede zahrát
profesionální herec z Divadla Dokola z
Tábora. Nejočekávanější bod programu
nastane už v 16.30 : „Překvapení Voživo-
tu“. Slibujeme, že něco takového jste od
nás ještě neviděli a ani nečekali. Víc
neřeknu. 

Své diváky si už určitě za ty roky na
našem festivalu našel i soubor Kapota z
Tábora, který přijede se svou zbrusu novou
hrou „DDT“. Pokud chcete vidět třeba
váženého táborského chirurga v roli hov-
nivála nebo další seriózní občany města
Tábora v rolích roztodivného hmyzu,
nenechte si to ujít! Jde o adaptaci hry bří
Čapků „Ze života hmyzu“. Ve 20 hodin pak
NaKop Tyjátr z Jihlavy přiveze monodra-

ma další známé herečky našeho festivalu,
svérázné Evy Čurdové ve hře „Psí matka“.
Na to se moc těším! A večer pak všichni
spolu posedíme u pivka, Pavlínka vezme
kytaru a bude se zpívat a hrát třeba až do
rána. 

V neděli můžete totiž dlouho spát a
probírat se až na další loutkové pohádce
„Čert a Káča“, kterou s Divadlem Dokola
přijede zahrát sama režisérka našeho
souboru Voživot Kateřina Pokorná. Bude
dobré, když v tomto případě doma
nezapomenete děti.  

A pak čeká další divadelní maratón:
15.30 Duha Polná zahraje „Tři na lavičce“,
v 17.15 soubor Havlíček z Neratovic
zahraje hru s příznačným názvem pro náš
festival: „Odjezd nejistý“ a v 19.15 můžete
vidět poslední představení letošních
VOKULÍ hru „Sex, čachry a kultura pro
všechny“, které zahraje Bezchibi Brtnice.
No a pokud budete mít ještě sílu a chuť,
zbytek sobotního večera pak vezme do
ruky DJ Ondra a rozjede diskošku, na které
budete moci vytančit a vyskákat všechny
nashromážděné emoce z divadelních
zážitků našeho festivalu. 

Cena vstupného: Pohádky: 50 Kč
Ostatní představení: 110 Kč.
Permanentka na celý festival: 650 Kč.

Permanentky si můžete už teď zakoupit v
předprodeji v Autopotřebách na náměstí v
Mladé Vožici. 

Jo a pokud máte někdo známosti tam
nahoře, přimluvte se, prosím, ať je hezky!
Těšíme se na Vás všechny! Léto budiž
pochváleno!

Vaši Voživoti
Festivalové motto Voživotu:
Nenadávejte na počasí. Devět desetin lidí

by nemohlo ani začít rozhovor, kdyby se
počasí čas od času neměnilo. 

Drbník

Firma Bluetech s.r.o, 
Žižkova 596, 395 01 Pacov

Přijme do pracovního poměru:
SVÁŘEČE A OBRÁBĚČE KOVŮ

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍKY
LAKÝRNÍKY

vyučení nebo praxe 
ve strojírenském oboru vítána

Nástup možný ihned! 
Volejte na tel. číslo  565 413 446
(602 618 599) nebo přijďte na

osobní schůzku.

Představíme vám moderní, 
strojírenskou firmu exportující

výrobky do celého světa.
Tomu odpovídají naše požadavky 

i zajímavé ohodnocení pro vás 
vč. mnoha benefitů!
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ZAHÁJENÍ BĚLEČSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA

PÁTEK 29.06.2018

20:00 KONCERT MLADOVOŽICKÝCH UČITELEK
21:00 TANEČNÍ SKUPINA ČTVERYLKA TÁBOR
21:30 (po setmění) PŘEDSTAVENÍ LETNÍHO 

KINA BĚLEČ - BAJKEŘI

V případě špatného počasí možná změna termínu
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné

WWW.OBECBELEC.CZ

SDH BĚLEČ Vás zve na II. ročník

JIHOČESKÝ POHÁR v TFA
(Toughest Firefighter Alive 
– Nejtvrdší hasič přežívá)

a na VII. ročník

ŽELEZNÝ HASIČ BĚLEČ

14.7.2018    BĚLEČ  -  ŠELMBERK od 10:00

Přijďte se podívat na neskutečné výkony 
nejlepších hasičů z jihu Čech.

Více informací na: www.OBECBELEC.cz

14.7. BĚLEČ-ŠELMBERK, 25.8. PROTIVÍN
15.9. TÝN NAD VLTAVOU 22.9. MILEVSKO

LETNÍ KINO
BĚLEČ

BAJKEŘI
pátek 29.6.2018 od 21:30 (po setmění)
Komedie, Česko, 2017, 95 min 
-Nevlastní bratři Jáchym a David
společně s kamarádem Sašou tráví
většinu času ve světě sociálních sítí.
Vztahy pro ně představují chaty s vir-
tuálními dívkami, které nikdy neviděli,
obživu falešná módní show, v níž se
předstírá něco, co není a největší životní
problém pak vybitý mobil nebo
nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou
donuceni vydat na dvousetkilometrový
cyklovýlet.

ZOUFALÉ ŽENY
DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

pátek 27.7.2018 od 21:15 (po setmění)
Komedie, Česko, 2018, 83 min 

- "To tedy byl porod!" vzdychnete si,
když se vám něco nepodaří lehce, ale
stojí vás to hodně úsilí. "To tedy byl
porod!" je přesná definice nejen vstupu
naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou
polohou čelní), ale tato věta vystihuje
výstižně i její touhu najít pravou lásku.

TÁTOVA VOLHA
pátek 10.8.2018 od 21:00 (po setmění)
Komedie/Drama, Česko, 2018, 90 min 
- Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně
ovdověla.  Ludvík se jí ani nestačil svěřit
s tím, že kromě jejich dcery Terezy, má
ještě stejně starého nemanželského
syna. To alespoň naznačuje pečlivě
ukrytá a náhodně objevená dětská kres-
ba. Eva je rozhodnutá nečekané
odhalení velkoryse ignorovat, ale
Tereza, které se život sype pod rukama,
se k přízraku nevlastního bratra upne.

ČERTOVINY
pátek 24.8.2018 od 21:00 (po setmění)

Pohádka, Česko, 2017, 101 min 
- Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo.
Čerti se jen hemžili, ale protože si k
práci neuměli šikovně zajít, navzájem si
překáželi a klopýtali jeden přes
druhého, prostě hotový blázinec. Toho
zmatku využili dva mladí čerti, kteří
schválně ještě víc při uklízení překáželi.
A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na
druhého a oba povalili kotel s hříšnou
duší. Toho využila hříšná duše.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA

pátek 31.8.2018 od 21:00 (po setmění)
Komedie, Česko, 2018, 89 min 

- Marie je typická městská singl. Pracu-
je sice jako úspěšná televizní moderá-
torka, ale ve vztazích má dar přitahovat
samé blbce. Naopak její sestra Karolína
už toho pravého našla a plánuje svatbu.
Právě kvůli tomu Marie přijíždí po
dlouhé době za rodinou do své rodné
vesničky.

Při špatném počasí možná změna
termínu, občerstvení zajištěno, vstupné

dobrovolné.
WWW.OBECBELEC.CZ

BLEŠÍ

TRH
KDE: Mladá Vožice – Žižkovo náměstí
KDY: sobota 25. 8. 2018
VSTUP: ZDARMA
PRODEJNÍ MÍSTO: 100Kč
V případě zájmu o prodejní místo volejte 
do 18. 8. 2018 na tel.: 733 118 966, 704 393 389

3 .  M
L A D

O V O Ž I C
K Á  B

U R Z
A



STRANA 8 1. ČERVENCEVOŽIČAN

Jubilanti
červen 2018

70 let
Jitka Marková
Mladá Vožice

Alena Macourková
Mladá Vožice

Anna Zoulová
Mladá Vožice
Marie Slabá
Mladá Vožice

80 let
Růžena Rašková

Janov 
Zdeňka Zemanová

Mladá Vožice
85 let

Anna Slabá
Mladá Vožice

Květa Novotná
Dolní Kouty

86 let
Miloslav Novotný

Mladá Vožice
87 let

Zdeněk Urbánek
Mladá Vožice

88 let
Vladimír Adámek

Mladá Vožice
94 let 

Jaroslav Veselý
Mladá Vožice

96 let
Milada Dvořáková

Mladá Vožice 

Smaragdovou svatbu oslavili
Jindřiška a Jan Cimbůrkovi –

blahopřejeme. 

KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.
391 43  Mladá Vožice 620
přední výrobce aerosolových ventilů 

přijme pracovníka na pozici

- seřizovač do třísměnného provozu
Požadujeme:

vyučení nebo SŠ ve strojírenském 
nebo obdobném oboru

znalost PC na uživatelské úrovni

-skladník forem 
Požadujeme:

vyučení nebo SŠ strojírenského směru
znalost PC na uživatelské úrovni

řidičský průkaz sk. B

- manipulační dělník (přípravář materiálu) do třísměnného provozu
Požadujeme:

vyučení 

Nabízíme: práci v příjemném prostředí prosperující firmy, 5 týdnů dovolené, 
příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné stravování v závodní jídelně, příspěvky 

na rehabilitační masáže a další zaměstnanecké výhody.
Nástup možný ihned!  

Zájemci se mohou hlásit na osobním oddělení společnosti, na e-mailové adrese
ruzena.kalinova@kohinoor.cz  nebo na tel. č. 381 401 303, 731 125 633.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a
slepičky Green Shell-typu Araukana . 

Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -195 Kč/ks.
Prodej: 16. srpna 2018

Mladá Vožice -  na náměstí u kostela  - 12.55 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. 

Info :Po-Pá 9.00-16.00hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

BLAHOPŘÁNÍ
PANÍ UČITELCE

Dne 10. července se dožívá naše drahá
paní učitelka Vlasta FILIPOVÁ roz.
Kazimourová krásných 95 let. Velmi
rádi vzpomínáme na milá školní léta ve
vožické škole s Vámi, paní učitelko...

K narozeninám Vám přejeme
vylepšené zdravíčko, radost z
pravnoučátek a další prosluněná léta.

Srdečně za všechny Vaše žáky a
žákyně (zvláště za ročník 1953) 

přeje Mgr. Zdeňka Zemanová


