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- Zřejmě poslední zasedání městského
zastupitelstva v končícím volebním ob-
dobí se uskuteční v pondělí 17. 9. 2018 od
16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Mladá Vožice 

- Během prázdninových měsíců
zhotovitelé dokončili tyto akce. Výstavbu
hasičské zbrojnice v Krchově Lomné a
komplexní opravu ulice 28. října – obnovu
vodovodu, kanalizace, povrchu komu-
nikace a také chodníků 

- Můžeme konstatovat, že akce Za-
teplení sálu Záložna má zatím velmi
dobrý průběh. V rámci akce dojde k 
zateplení obvodového pláště, výměně
oken, instalaci rekuperační jednotky.
Rovněž interiér sálu prochází nezbyt-
nými opravami 

- Velmi náročná akce – zvětšení kapaci-
ty kanalizace v Ronovské ulici – míří do
svého finále. S finální opravou povrchu
komunikace se počítá v jarních měsících
po řádném zhutnění velmi rozsáhlého
výkopu 

- Dvě akce probíhají a rovněž také
finišují ve školce. Akce spočívající v in-
stalaci nových tepelných čerpadel a
nového vytápění je zdárně dokončena.
Druhou, paralelně probíhající akcí, je 
instalace rekuperačních jednotek ve
třídách. Zde v době uzávěrky Vožičanu z
pozice investora konstatujeme velkou 

nespokojenost s průběhem prací, zejména
se způsobem komunikace, spíše nekomu-
nikace, s firmou Air Plus 

- Na plné obrátky se pracuje na opravách
fasády budovy občanské vybavenosti ve
Staré Vožici. Vnitřek budovy prošel
rozsáhlou rekonstrukcí v zimních
měsících, nyní za podpory dotace z
Programu Jihočeského kraje probíhají
opravy exteriéru budovy 

- O peripetiích s firmou EUbuilding –
původním dodavatelem stavebních prací
na domě DPS čp. 111 – jsme velmi
otevřeně a podrobně informovali v jed-
nom z minulých čísel Vožičanu. Na akci
již nyní staví nový zhotovitel – firma RE
In. Firma se snaží dohnat skluz, který
svou nečinností a nedbalostí původní zho-
tovitel nabral. O vyrovnání s EUbuildig se
nyní jedná a jde to velmi složitě. Jakmile
to bude možné, podrobnosti sdělíme 

- Město Mladá Vožice bylo úspěšné v
dotačním řízení na pořízení nových nádob
na tříděný odpad. Tyto nádoby budou po
realizaci výběrového řízení a následné
koupi nabídnuty občanům k používání
přímo v jejich nemovitostech v rámci
zavedení nového systému nakládání s
odpady. Během podzimních měsíců bude
celá záležitost velmi aktuální 

- V současné době probíhají pro město
Mladá Vožice – žadatele - dvě silničně

správní řízení (výstupem bude pravomoc-
né stavební povolení). První se týká 
povolení nového parkoviště na pozemku
na rohu ulic Milady Jungmanové a
Táborská. Druhým řízením, jehož 
výstupem bude vydané stavební povolení,
se týká úprav Morávkova náměstí. Tedy
prostoru před budovou ZŠ, kde zejména v
ranní dopravní špičce je dopravně
bezpečnostní situace vážná 

- Z přípravných projektových prací stojí
za zmínku příprava pro podání žádostí o
dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu na zateplení
bytových domů čp. 180 v ulici A. Mareše
a domů čp. 190 a 193 na Žižkově náměstí.
Pokud budeme v dotačním řízení úspěšní,
realizace stavebních prací by mohla
proběhnout v příštím roce

- Intenzívní práce rovněž probíhají na
přípravách projektu revitalizace prostor
tenisových kurtů na víceúčelové
sportoviště s osvětlením tak, aby mohla
být podána žádost o dotaci z Ministerstva
školství. Projektové práce také finišují na
rozšíření lékárny, kdy je snahou provozo-
vateli nabídnout další prostory pro
možnost zvýšení sortimentu 

- V podzimních měsících dojde ještě k
realizaci opravy sociálního zařízení ve
zdravotním středisku. Na akci město čerpá
dotaci z Jihočeského kraje 

Město Mladá Vožice informuje:

Výročí republiky
Mladá Vožice 7. 9. 2018

Strahovanka řemíčovského rodáka Františka
Adámka se opět s odstupem času vrací do Mladé
Vožice. Tentokráte, aby společně s námi oslavila
sté výročí vzniku republiky. Na toto vystoupení
připravuje kapela specielní program, který je
průřezem známých písniček vzniklých od roku
1918 do současnosti. Vystoupení tohoto
prestižního orchestru se uskuteční 7. září 2018
od 18-ti hodin v Zámecké zahradě.

Účinkují: zpěvačka a moderátorka Radia 
Dechovka Marta Adámková, Ivana Jelínková a
František Merhaut.
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Program kina
ZÁŘÍ

• schválila smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a Pavlem Pso-
tou – Oprava fasády klubovny Stará
Vožice, 345.649 Kč bez DPH

• schválila smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a RE In s. r. o.
– Rekonstrukce sociálního zařízení ve
zdravotním středisku, 810.393 Kč
včetně DPH

• schválila smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a Vladimírem
Šůnou – MŠ Mladá Vožice, vytápění a
teplená čerpadla, 773.641 Kč včetně
DPH

• schválila smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a AirPlus  spol.
s. r. o., MŠ Mladá Vožice, nucené
větrání, 900.000 Kč bez DPH

• schválila záměr uspořádat v rámci
oslav 100. výročí založení republiky
koncert Strahovanky 

• schválila smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a Swietelsky,

chodníky v ulici 28. října, 245.024
včetně DPH

• schválila smlouvu o přidělení
dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje mezi městem Mladá
Vožice a Jihočeským krajem, dotace
ve výši 195.000 na opravu fasády
klubovny ve Staré Vožici

• schválila žádost občanů Krchovy
Lomné – dokončení oprav komu-
nikace Blanice – Krchova Lomná 

• schválila Nařízení č. 1/2018 –
okamžitý zákaz ohňů 

• schválila Nařízení č. 2/2018 –
okamžitý zákaz napouštění bazénů,
zalévání zahrádek, mytí aut 

• schválila prodloužení nájemní
smlouvy s Českou spořitelnou do 
31. 8. 2020

• jednání městské rady se zúčastnil
správce městských lesů Jan Babor, deba-
ta probíhala nad řešením kůrovcové
kalamity, která se dotýká i městských lesů 

Rada města na 100. zasedání (29. června),
101. zasedání (23. července), 102. zasedání

(31. července), 103. zasedání (9. srpna),
104. zasedání (22. srpna) 

mimo jiné projednala:

1.9. 16.30,19.30
TÁTOVA VOLHA
Nová česká komedie

2.9. 19.30
LABYRINT:VRAŽEDNÁ LÉČBA
Akční sci-fi triller USA v českém znění

8.9. 16.30,19.30 BACKSTAGE
Taneční romantický slovensko-český

film

9.9. 16.30,19.30
DEJ MI SVÉ JMÉNO
Romantické drama USA, Francie, Itálie

a Brazílie v českém znění

15.9. 16.30,19.30 PEPA
Nová česká komedie

16.9. 16.30
SHERLOCK KOUMES
Animovaná rodinná dobrodružná

komedie USA v českém znění

22.9 a 23.9 NEHRAJEME
29.9. 16.30,19.30 JAN PALACH
Historické životopisné drama česko-

slovenské

30.9. 16.30,19.30 TVÁŘ VODY
Romantické fantasy, drama USA v

českém znění 

Prodej bytu č. 6
v domě čp. 383

Město Mladá Vožice nabízí k 
prodeji byt (1 + 1) v Souhradí čp. 383
obálkovou metodou.

Minimální cena - 108.495 Kč
Výměra bytu - 42,30 m2
Prohlídka bytu - 7. 9. 2018, 14.00
Nabídky podat- do 14. 9. 2018, 14.00 v

zalepené obálce na formuláři, který je v
podatelně MěÚ k dispozici v zalepené
obálce s výrazným označením – „Prodej
bytu č. 69 v čp. 383 – NEOTVÍRAT“

Veřejné otvírání obálek proběhne 
17. 9. 2018, 10.00 na MěÚ Mladá
Vožice

Angličtina
pro děti 

Již pátým rokem budou od poloviny září
2018 v Mladé Vožici pokračovat kurzy
anglického jazyka pro děti a otevírat se
kurzy nové. Výuka je názorná, formou her
a písniček a je zaměřená především na
mluvení. Kroužky pro žáky MŠ, pro žáky
ZŠ 1. -7. ročník v prostorách Základní
školy. V září proběhne pro nové zájemce
ukázková hodina zdarma. Bližší informa-
ce budou vyvěšeny v MŠ a ZŠ Mladá
Vožice.
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Jako již tradičně, přinášíme bilanci čtvrtého roku volebního období 2014 – 2018. 
Některé akce ještě nejsou dokončeny, jsou však připraveny plně k realizaci a financování.

Akce Proinvestováno Dotace 
1. Auto pro zlepšení pečovatelské služby 572.978 Integrovaný regionální operační program
2. Hasičská cisterna - velkoobjemová 7,371.925 Integrovaný regionální operační program
3. Dopravní automobil pro hasiče 1,535.582 Integrovaný regionální operační program
4. MŠ – nucené větrání 1,089.000 Operační program Životní prostředí
5. MŠ – vytápění a tepelná čerpadla 773.641
6. Projektová dokumentace 

– parkoviště v okolí domů v ulici 17. listopadu 142.000
7. Projektová dokumentace – zateplení domu čp. 193 215.380
8. Projektová dokumentace – zateplení domu čp. 190 199.650
9. Projektová dokumentace – zateplení domu čp. 180 124.630
10. Oprava křížků a kapličky 51.201 Jihočeský kraj
11. Oprava fasády občanského výboru Stará Vožice 418.235 Jihočeský kraj
12. Oprava sociálního zařízení ve zdravotním středisku 810.393 Jihočeský kraj
13. Nový výtah – DPS čp. 111 719.950
14. Zvětšení kapacity kanalizace Ronovská 3,230.793
15. Sál Záložna – rekuperace 2,822.977 Operační program Životní prostředí
16. Sál Záložna – zateplení, nová okna 4,685.236 Operační program Životní prostředí
17. Ulice 28. října – vodovod, kanalizace, 4,828.656

komunikace, chodníky 245.024
18. Hasičská zbrojnice Krchova Lomná 604.029
19. Projektová dokumentace 

– dopravní řešení Morávkovo náměstí 302.145
20. Oprava chodníků v centru města 296.351
21. Oprava hřbitovní zdi Mladá Vožice 1,343.050 Ministerstvo kultury
22. Příspěvek na opravu komunikace Běleč - Staniměřice 1,350.000
23. Parkoviště – lokalita Doudlebská 4,850.331
24. Chodníky okolo kostela Mladá Vožice 493.084
25. Úprava vjezdu – zámecká zahrada 185.001

Celkem 39,411.241

Čtvrtý rok volebního období

Shrnutí prostředků do obnovy vodohospodářské
infrastruktury – uzavřené roky během

volebního období:

- rok 2014 - inkaso 4,812.408 Kč - do obnovy 2,337.003 Kč 
- rok 2015 - inkaso 5,199.588 Kč - do obnovy 1,895.201 Kč 

+ 340.752 Kč za nová čerpadla na ČOV 
- rok 2016 - inkaso 5,463.253 Kč - do obnovy 2,745.109 Kč
- rok 2017 - inkaso 5,311.296 Kč - do obnovy 3,012.988 Kč 

Město Mladá Vožice
nabízí mladé rodině do 35 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 Eva

Novotná MěÚ Mladá Vožice,
telefon 381201918, e-mail : socialni@mu-vozice.cz

Pro kolektiv mladých hasičů  1.
července 2018 uspořádal sbor zájezd na
divadelní představení Ztracený svět na
otáčivé hlediště v Českém Krumlově. 
O prázdninách jsme se zúčastnili oslav
výročí založení SDH Moraveč, Kamberk.
Zde se také zúčastnila družstva dětí a žen
v požárním útoku. Naše jednotka  zde
představila novou techniku a ukázky  s
pěnou.  Dále také oslav v Sudoměřicích u
Tábora a ve Smilových Horách, kde
předvedla ukázku vyproštění.

VII. ročník soutěže Železný hasič Běleč
se konal  14.7.2018 na Šelmberku. Této
soutěže se zúčastnili v kategorii MUŽI
Ladislav Holaj ml., který se umístil na 
2. místě, Václav Štoček na 6. Kategorie

ŽENY Soňa Zelenková na 4. místě, 
Nikola Krátošková na 5. V kategorii
MASTER Michal Mareš z SDH Běleč na
2. místě. 

Ve dnech 17. – 19. srpna 2018 jsme 
se zúčastnili setkání hasičů a hasičské 
techniky na letišti v Přibyslavi 
PYROCAR 2018. Dne 19.8.2018 se náš
člen Jakub Semrád zúčastnil TFA -
Železný hasič v Počátkách. Ve své 
kategorii B – 30 – 39 let se umístil na 
2. místě. V celkovém pořadí na 5. místě. 

Náš kolektiv mladých hasičů se 25. 8.
2018 zúčastnil ve Vilicích soutěže v
požárním útoku ,,O Vilickou přilbu„.

Karel  Adam – SDH mladá Vožice

Dobrovolní hasiči informují...
Poděkování

Římskokatolická farnost Mladá
Vožice vyslovuje velké poděkování
členům SDH Mladá Vožice za precizní
službu v podobě přepravy zavazadel
pěších poutníků z Mladé Vožice na Sva-
tou Horu. Po celé čtyři dny 24.5.-
27.5.2018  se služebním vozidlem tuto
službu obětavě zajišťoval  Štěpán Kášek
a Ladislav Holaj mladší. Ještě jednou
děkujeme za velkou ochotu SDH Mladá
Vožice a Městu Mladá Vožice jako
zřizovateli. 

Za poutníky a farnost Mladá Vožice 

P. Jaroslav Karas







Město Mladá Vožice disponuje pro
občany hustou sítí sběrných míst s ná-
dobami na separaci odpadů – papíru,
plastů, skla a nápojových kartonů. 

Nyní připravuje ještě další službu ve
formě kontejnerů na papír, plasty a biood-
pad do každého rodinného domu v rámci
přiznané dotace. 

Já se ale zamýšlím nad chováním
některých lidí, jak se k této službě chovají. 

V poslední době zejména přes
prázdninové měsíce je největší problém s
papírem a plasty.  Někdo přiveze odpady
autem ke sběrnému místu, a když zjistí, že
jsou plné, klidně je pohodí vedle a je mu
to jedno, místo aby popojel k jiném
sběrnému místu, kde jsou kontejnery
prázdné. Pohozený papír, mezitím než jej
firma COMPAG Votice s.r.o. odveze,
zmokne a je tím pádem znehodnocený a
odveze se stejně na skládku. Navíc tím
hyzdí okolí sběrného místa a lidé, co v
dané lokalitě bydlí si pak obci stěžují na
vzniklý nepořádek. A stejná situace je přes
léto s plasty, kde je však situace lepší v
tom, že ty město vyváží vlastními pracov-
níky i 3x týdně a ti všechen nepořádek
kolem kontejnerů i uklidí. S odbytem
plastů je už druhý rok problém a pouze za
slisované PET-lahve město dostává 1500
Kč/1 tunu. Ostatní směsné plasty, které
musí svést, slisovat a odvézt firmě až na
dvůr ještě platí 900Kč/1 tunu, a to ještě
nemá jistotu, že firma nevypoví smlouvu,
neboť tyto plasty „nikdo nechce“, jak
tvrdí. Takže situace je nelehká a obalů
stále přibývá, s rostoucí životní úrovní
lidé stále více utrácejí za spotřební zboží a
s tím souvisí i vznik a potřeba likvidace
odpadů. A to nemluvím o lidech, kteří
stále nepochopili, že plast, papír, sklo,
nápojový karton, bioopdpady a
nebezpečné odpady nepatří do domovních
popelnic, které se vozí na skládku ko-
munálního odpadu, kde se za uložení platí
kolem 1200Kč/1 tunu. Legislativně je
připraveno další zvyšování poplatků až se

zakáže skládkovat úplně.
Plastové odpady dokáží někteří házet i

do venkovních odpadových košů,
přestože vedle stojí žluté kontejnery. A ob-
sluha kovových barevných kontejnerů na
elektroodpad od ELEKTROWINu
nachází plasty i v nich. 

Zejména na Žižkově náměstí u nákupního
střediska Jednoty je to běžná praxe.

Někdo si neuvědomuje, že životní prostředí
je takové, jaké si ho děláme my sami.  

Ještě chci sdělit občanům, kteří mají
ještě zájem o bezplatné poskytnutí tašek
na třídění plastů, skla a papíru z domác-
ností, že jsou opět k dispozici na
Městském úřadu v Mladé Vožici.  

A také upozorňuji na novou službu –
možnost odevzdávání upotřebených
zářivek do kontejneru EKOLAMPu na
radnici nebo ve sběrném dvoře (ne
běžných žárovek). Stejně tak je ve
sběrném dvoře a na dvoře radnice umístěn
kontejner, kam lze v uzavřených plas-
tových lahvích (prosíme ne rozbitných
skleněných !!!) odevzdávat upotřebený
rostlinný olej ze smažení a fritování.
Upotřebený rostlinný olej v žádném
případě nelijte do odpadů a WC – nepatří
ani do veřejné kanalizace, kterou ničí a
ucpává, ani na čistírnu odpadních vod.

Ještě k zeleni – tu nově vysázenou na
Husově náměstí se snažíme pravidelně za-
lévat a kupodivu se pěkně ujala. Suchem
nejvíc trpí trávníky a stromy. 

Z nových krásných lip vysazených v
červenci 2016 kolem kostela sv. Martina v
Mladé Vožici jednu bezcitný vandal v
červnu tohoto roku úplně zlomil. Případ
byl dán jako trestní oznámení místnímu
oddělení Policie ČR, která po dvou
měsících pátrání po neznámém pachateli,
případ odložila, neboť se nepodařilo zjistit
skutečnosti, opravňující zahájit trestní
stíhání, neboť neznámý pachatel nebyl do-
posud dopaden. Novou plánovanou
výsadbu stromů před vjezdem k zámku a
jinde zatím město odkládá vzhledem k
nepříznivým podmínkám vlivem
přetrvávajícího sucha.  

Co říci na závěr: ….žádáme občany,
aby byli všímaví a šetrní k prostředí, ve
kterém žijeme a pak nám tu bude lépe !

Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje ….. poprázdninové zamyšlení

Jubilanti
červenec, srpen 

70 let
Brunner Otta

Noskov
Vysypalová Hana 

Radvanov
Pavlík Miroslav 

Mladá Vožice
Babiar Vladislav

Mladá Vožice
Marešová Milada

Mladá Vožice
75 let

Vošta Josef
Mladá Vožice

Kuklová Jindřiška
Mladá Vožice

Říhová Marta
Mladá Vožice

80 let
Boušová Marta

Mladá Vožice
Křemenová Anna

Mladá Vožice 
85 let

Žigmundová Jolana
Mladá Vožice
Mészáros Ján

Noskov 
Janoušová Marie

Mladá Vožice
89 let 

Budín Emil
Mladá Vožice

Bartošová Bohumila
Mladá Vožice

Sběrné místo na odpady u restaurace u Kachlíka.

Z klubu
V prázdninovém čísle Vožičana došlo

k chybnému datu zájezdu do Žďáru nad
Sázavou. Vypadla tam 1. Zájezd se koná
12. září, je to středa a odjezd je v 7.15
hod. od zámku. Vzhledem k tomu, že
jsme nevěděli cenu za dopravu, bude se
k ceně vstupů vybírat ještě 100 Kč na
autobus. Takže cena je do 65 let 300 Kč
a nad 65 let 250 Kč. Kdo již v předstihu
zaplatil, bude doplatek vybírán v auto-
busu. 

Informace o ceně vstupenky do divad-
la 1. 12. bude v říjnovém Vožičanu. Za-
tím nemáme z divadla informaci,
budeme více vědět začátkem září. 

za klub H. Trejbalová 
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Naše každodenní cesty Mladou Vožicí
vedou i kolem různých památných míst,
většinou je míjíme nevšímavě, vnímáme
je totiž jako běžnou část našeho města, o
jejich významu nepřemýšlíme. Tak já jsem
např. přes 40 let cestou do "své" vožické
školy chodíval kolem parčíku v dolní části
Husova náměstí a moc jsem si nevšímal
dvou pamětihodností, která v sobě parčík
skrýval. 

O jedné jsem věděl už jako žák školy,v
dolní části parčíku blíž k silnici na Tábor
byla totiž 29.dubna roku 1961 zasazena na
počest prvního kosmonauta světa tzv.
Gagarinova lípa. Měla svůj zvláštní osud,
nechci o něm blíže psát, dnes už ji tam ne-
najdeme. 

O druhé pamětihodnosti jsem sice také
věděl, ale opravdu podrobnější informace
jsem získal až při četbě školní kroniky. A
protože 22.září 2018 v souvislosti s touto
památkou uplyne 80 let, rád se o tyto poz-
natky z kronik z roku 1938 podělím s
případnými zájemci. Při čtení
následujících řádků je si třeba uvědomit,
že byly psány v době, která nezadržitelně
spěla k Mnichovu 1938 znamenajícímu
konec Masarykovy Československé re-
publiky.

Ve školní kronice datované rokem 1938
se dočteme: "Akce pro postavení Památ-
níku osvobození, který je současně i pom-
níkem padlých ve světové válce, jest
ukončena. Trvalo to celých 20 let, než tato
myšlenka byla uvedena ve skutek. Dne
22.září 1938 vyvrcholilo úsilí komitétu za
tím účelem sestaveného, v němž působil
též řídící učitel zdejší školy Josef Brich, a
v městském parčíku na Husově náměstí
vytýčen byl pomník, který představuje
20tileté jubileum osvobození z 300leté
poroby, zachovává budoucím pokolením
jména padlých a svým rytým datem
současně bude hořkou připomínkou na
těžkou křivdu, kterou byl náš stát a národ
ve svých historických základech a právech
poškozen. Datum 1918 - 1938 je toho
výslovnou připomínkou.

Autorem pomníku jest zdejší rodák ing.
arch. František Novoveský. Provedení

použito kamenu domácího a žuly z
Milevska. Uvnitř podstavce je dutina, do
níž uloženy byly ve dvou do sebe
vložených a zaletovaných kovových kra-
bicích veškeré krajinské časopisy a drobné
mince československé. Dále pergamen,
opatřený městskou pečetí, v němž byla
podrobně rozvedena historie stavby pom-
níku a uvedena současně i situace
politická. V průčelním kameni jest otvor, v
němž jest prsť z bojišť u Zborova, z
Kozího Hrádku, Žižkovy bašty v Táboře,
Blaníku a z hrobu prezidenta Osvoboditele
T.G. Masaryka. 

Desky se jmény vynikajících osvoboze-
neckých státníků T.G. Masaryka, M.R.
Štefánika, Karla Kramáře, Aloise Rašína a
Antonína Švehly připevněny byly pak v
těchto dnech na nejstarší stromy v okolí
města. Jsou z nerezavějící oceli a velmi
pěkně se vyjímají na stromových ve-
likánech. Desky tyto věnoval městu rodák
zdejší, ing. arch. František Novoveský." 

Kronika města Mladá Vožice událost
doplňuje: "Provedením byl pověřen Jan
Slabý, kameník v Táboře... Od slavnost-
ního odhalení bylo pro zákaz všech
veřejných projevů upuštěno."

Husovo náměstí v nedávné době prošlo
revitalizací, kterou každý z nás vnímáme
způsobem sobě vlastním. "Památník os-
vobození" svým novým prostředím je jistě
důstojným poděkováním našim předkům,
jen dopravní značka nedaleko pomníku
svědčí o necitlivosti projektanta k tomuto
památnému místu.

Třeba ještě připomenout, že před 90 lety
byla v Mladé Vožici odhalena také mohy-
la na Sokolském hřišti. V neděli 28.října
1928 byla podle kroniky města:
"Odpoledne odhalena padlým Sokolům ve
válce mohyla na cvičišti sokolském. Jmé-
na jich vyryta na věčnou paměť na desku
syenitovou darovanou na náhradu výloh
rodákem zdejším sochařem Křivánkem v
Č. Budějovicích. Řečnil tu rodák vožický,
ředitel divadla a městský rada v Bratislavě
Emanuel Rosol, bývalý učitel a přítel p.
prezidenta T.G. Masaryka." Oslavy se
zúčastnilo též žactvo vožické školy s

učitelským sborem. 
A ještě drobná vysvětlení - válkou

světovou byla tehdy nazývána válka v
letech 1914 - 1918 (dnes nazývána I.
světová válka) a deska syenitová je deska
žulová. Stanislav Balík st.

Firma IDSC
v Mladé Vožici

přijme 
nové zaměstnance na pozici 

OPERÁTOR VÝROBY

Platové podmínky: 
22 000 – 29 000
Práce na HPP 

Mezinárodní firma zabývající se
výrobou a montáží farmaceutick-
ých a kosmetických komponentů

hledá zaměstnance na pozici 
OPERÁTOR VÝROBY.

Požadavky pro uchazeče
Samostatnost
Zodpovědnost 

Schopnost učit se novým věcem 
Pracovitost 
Náplň práce

Obsluha výrobního zařízení 
a kontrola správného průběhu

výrobního procesu. 
Nepřetržitý provoz – 12ti

hodinové směny krátký, dlouhý
týden. 

Pozice vhodná pro muže i ženy 
Nástup možný IHNED

Benefity
20% odpolední příplatky

35% noční příplatky 
25% víkendové příplatky 

Příspěvek na závodní stravování 
Stravenky 

Firemní akce 
Mimořádné prémie 

Možný příplatek na dopravu 

Kontakt: 381 207 170
Email: idsc@idsc.cz

Památník osvobození

Prodej slepiček
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: 1. října a 13. listopadu 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

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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Vožický maraton 2018

Již šestnáctým ročníkem Vožického
maratonu pokračovala v sobotu 11. srpna
2018 Jihočeská MTB série závodů
horských kol.  

V dopoledních hodinách se na trasách
určených dětem od tří let až po již zkušené
patnáctileté borce, předvedlo 134 adeptů
tohoto náročného cyklistického odvětví.
Ti nejstarší z nich se museli vypořádat s
tratí 8 km, která je zavedla na lesní úseky
pod hradem Šelmberk.

Na všech 278 cyklistů, kteří se za
úmorného vedra postavili na start, čekala
trať situovaná v bezprostředním okolí
Mladé Vožice. Ani letos nedoznala
podstatných změn, závodníci si
dostatečně užili polních a lesních úseků,
včetně obávané vrchařské prémie na
čtvrtém kilometru. Pořadí v první desítce

celkového pořadí se až do samotného cíle
nijak podstatně neměnilo. Situaci na čele
pelotonu popsal v cíli nakonec třetí 
Václav Holub. „Už po prvních kilomet-
rech v terénu se na špici utvořila zhruba
sedmičlenná skupinka a držela celkem
dlouho pohromadě. V posledním stoupání
se Ivan Rybařík prostě rozhodl, že všem
ujede a také tak udělal. Nikdo z nás už
neměl na jeho stíhání a v podstatě bylo o
vítězi rozhodnuto.“

Vzorně připravená a označená trať, 
krásné zázemí v zámecké zahradě, kde
nechyběla dostatečná kapacita pro
občerstvení, mytí kol, zdravotní služba a
bohatý doprovodný program. To vše
jenom dokreslilo celkovou atmosféru
podařeného závodu. Že jde v případě

Vožického maratonu skutečně o kvalitní
sport, potvrdily i dosažené výsledky.
Celkem náročnou, 45 kilometrů dlouhou
trať s převýšením 1.020 metrů převážně v
terénu, dokázal absolutní vítěz Ivan
Rybařík z GS cyklo team Jistebnice –
Čistý sport zdolat ve výsledném čase 1
hod. 37‘ 13‘‘ a prvenství si odvezl z
Mladé Vožice už popáté. 

Mezi ženami s náskokem téměř deseti
minut zvítězila teprve osmnáctiletá
domácí Kamila Janů, která ovšem letos
startuje v barvách ČEZ cyklo team Tábor.

Obrovské poděkování patří všem
dobrovolným pořadatelům, kteří opět
dokázali, že jsou schopni uspořádat
prvotřídní sportovní podnik. 

Václav Slabý ml.

Zdravíme všechny

přátele divadla a Voživotu

zvlášť!

Ať si říká kdo chce co
chce, letošní léto se nám
parádně vydařilo a přálo
všem kulturním akcím.
Tedy i té naší. Festival
divadel VOKULE 2018
se v Mladé Vožici kon-

aly už po šesté. Tentokrát ve stylovém vo-
jenském stanu a za podpory Jihočeského
kraje i Města Mladá Vožice. 

Kdo jste letos nebyli, o moc jste přišli.
Ve svém nabitém programu si našel
skulinku i náš pan starosta Jaroslav
Větrovský, který celý festival moc hezky
zahájil a převzal nad ním záštitu, za což
mu uctivě děkujeme. Zámecká zahrada
letos opět ožila divadlem, muzikou,
jídlem a zábavou. Během dvou dnů se
přišlo za námi podívat celkem 241 diváků
a spousta dalších bylo z řad hrajících
kolegů herců. Protože o tom to celé je. My
zahrajem vám, vy nám, ať se navzájem
můžeme inspirovat a seznamovat. A když
přijdou navíc i diváci, kterým se to líbí, je
to bezva! 

Příjemným překvapením pro nás letos
bylo, jak se nám zvýšila návštěvnost těch

nejmladších diváků. O pohádky byl prostě
zájem! Ty dvě loutkové v podání
táborského Divadla Dokola, které jsme v
programu letos nabídli, vidělo 85 dětí!
Takže příští rok pohádky určitě zase
chybět nebudou. Během pátku a soboty na
Vokulích vystoupilo celkem 8 souborů a
na jevišti se vystřídalo 45 herců. A úplně
nejvíc jich přišlo na představení Psí matka
v podání Evy Čurdové, úžasné jihlavské
herečky, která si mezi vámi své fanoušky
našla už v minulých ročnících. Její letošní
takřka monodrama, které hrála jen za
drobné pomoci kolegyně Dany Holíkové,
vzbudilo v divácích takové nadšení, že
jsme zažili i potlesk ve stoje. Co k tomu
dodat. Popili jsme, pojedli a oslavili tam
dokonce několikero voživoťáckých ku-
latých narozenin, takže nám ani nevadila
o něco menší divácká návštěvnost, což
bylo patrně způsobeno několika
souběžnými kulturními akcemi v okolí.
Ale příští rok bychom rádi, aby vás přišlo
zase o něco víc. Už teď přemýšlíme, jak
na to, abychom vás nalákali. 

O to víc ale děkujeme všem, kteří nás
letos svou návštěvou poctili. Moc si toho
vážíme. Děkujeme za přípravu festivalu

všem, kdo se na ní s láskou podíleli. V
první řadě tedy Marianovi Lichtenbergovi
a samozřejmě i všem našim sponzorům a
podporovatelům. Náš dík patří taky
Oldovi Navrátilovi, který se letos poprvé
chopil úkolu všechny krmit a napájet, což
nebylo snadné, ale Olda to se ctí a
dokonale zvládl. 

Rozhodně chystáme v příštím roce
kromě nových představení i vrátit na
Vokule nějakou tu kapelu, ať si taky za-
trsáte. Takže pokud byste někdo měli
nějaký zajímavý tip, jakou muziku nebo
třeba písničkáře, byste rádi příští rok na
Vokulích viděli, napište nám na mail.:
vozivoti@seznam.cz nebo na náš FB
Voživot. 

A teď: Všichni vytáhněte své deníčky a
zapište si do nich termín příštích Vokulí:
26.+27.7. 2019 ! Těšíme se na vás!

A teď už promiňte, nemáme čas na
nějaké vykecávání. Naše režisérka se o
prázdninách neflákala a napsala pro
Voživot novou hru. Takže hurá! Začínáme
zkoušet! A vy se máte na co těšit. Ale o
tom až zase příště. Vaši Voživoti

Motto na závěr: Každý dobrý herec musí

umět hrát Hamleta, Romea a mariáš. 

To poslední nejlíp. 

Drbník


