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

číslo 11/roč. 15 1. listopadu 2018

• Během října došlo k opravě kapličky v
Táborské ulici a křížů ve městě. Akce byla
podpořena dotací z Jihočeského kraje 

• Bouracími pracemi začala celková
oprava sociálního zařízení ve zdravotním
středisku. Investice je podpořena dotací z
Jihočeského kraje 

• Práce na opravě společenského sálu
Záložna se velmi posunuly k cíli. Hotova

je venkovní fasáda se zateplením
obvodového pláště, vyměněna okna. V
současné době finišují práce uvnitř objek-
tu. Na akce čerpá město dotace z
Operačního programu Životní prostředí 

• Za významné finanční participace
města došlo rovněž během října k opravě
fasády a provedení nátěru na čelní stěně
kostela 

Město Mladá Vožice informuje:

Vážení Vožičané a obyvatelé místních
částí, 

dovolte mi, abych vás pozdravil na prahu
nového volebního období 2018 – 2020.
Jménem volebního uskupení „Nezávislí
2018“ tímto děkuji všem občanům, kteří
využili svého práva a zúčastnili se komunál-
ních voleb v našem městě. Zároveň upřímně
děkuji všem, kdož podpořili kandidátní
listinu, kterou jsem měl čest již popáté vést.
Chci věřit, že nově zvolení městští zastupitelé
vytvoří kompaktní a dělný tým, který bude
naše město řádně spravovat, ale také rozvíjet.
Určitě je na co navazovat. Nové volební
období nezačíná od úplné nuly. Řada
prospěšných a užitečných projektů se
připravuje. Předložili jsme velmi podrobný
program a ten bude naším vodítkem pro další
4 roky. Zároveň prosím všechny občany,
kteří budou mít nápad, přání, stížnost,
připomínku, neprodleně nám jí sdělte. A to
návštěvou na radnici, telefonem, při setkání
na ulici, u plotu doma, prostě kdykoliv a
kdekoliv. Na práci pro vás všechny se moc
těším.      starosta

Sloupek starosty

Než purpura zavoní  
Marta Adámková a Ivana Jelínková,
zpěvačky známé dechové kapely Stra-
hovanka Františka Adámka, za hudeb-
ního doprovodu Milana Včeláka, si pro

vás tentokrát připravily písničky
vánoční. Zastavte se na chvíli v

předvánočním shonu, přijďte si s námi
vychutnat vánoční atmosféru s českými
koledami a světovými evergreeny, které
jste zvyklí slýchat jen v jediném ročním

období, právě v tomto čase.  
Vystoupení se uskuteční v pátek 
14. prosince 2018 od 18ti hodin 

v kině v Mladé Vožici.

Mladovožická ODS 
děkuje všem občanům 
za účast ve volbách a

především těm voličům, kteří
podpořili ODS.  Děkujeme!

Sázení lípy u příležitosti výročí vzniku republiky
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Program kina
LISTOPAD

3.11. 16.30,19.30
CHATA NA PRODEJ
Nová česká komedie - drama
4.11. 19.30
TINA A VORE
Romantický fantazy krimi thriller Dáns-
ka a Švédska v českém znění
10.11. 16.30,19.30
JURSKÝ SVĚT : ZÁNIK ŘÍŠE
Akční dobrodružné sci-fi USA a
Španělska v českém znění
11.11. 16.30,19.30
KRÁLÍČEK PETR
Rodinný animovaný film USA v českém
znění
17.11. 16.30,19.30
AVENGERS: INFINITY WAR
Akční dobrodružné fantazy sci-fi USA v
českém znění
18.11. 16.30,19.30
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 

A LOKOMOTIVA EMA
Rodinný dobrodružný film SRN v českém
znění
24.11. 16.30,19.30
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Nová česko-slovenská pohádka
25.11. 19.30
DEADPOOL 2
Akční dobrodružná sci-fi komedie v
českém znění

24.11. 14.00
Pražský salonní orchestr vedený 
dirigentem Václavem Vomáčkou

UVEDE VZPOMÍNKOVÝ VEČER
PÍSNÍ A MELODIÍ
HERCE, ZPĚVÁKA A REŽISÉRA
OLDŘICHA NOVÉHO

22.11. 9.15 h.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
PÁSMO POHÁDEK

BETLÉM SKÁ HVĚZDA
VÁNOČNÍ STROMEČEK
KRTEK O VÁNOCÍCH
JAK MIKEŠ ZACHRÁNIL BOBEŠE
RÉZI A BROK NA VÁNOČNÍM 

TRHU
VESELÉ VÁNOCE
ČAROVNÉ LYŽE

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

Mistrovství  České republiky DOBRO-
VOLNÝCH HASIČŮ v disciplínách TFA
– DOMAŽLICE  se konalo 6. října 2018
v Domažlicích. Člen našeho sboru Jakub
Semrád reprezentoval na této soutěži
Jihočeský kraj. Ve své kategorii ,,A“ se
umístil na 16. místě s časem 5:44,11, bez
rozlišení kategorie na 21. místě. Jihočeský
kraj se umístil na 5. místě. Jihočeský kraj
také reprezentoval  Michal Mareš z SDH
Běleč. Ve své kategorii ,,B“ se umístil na
6. místě s časem 6:00,11 a bez rozlišení
kategorii na 28. místě. Oběma
reprezentantům gratulujeme.

V sobotu 13. října 2018 se konalo v
prostorách okolí zříceniny hradu Šelm-
berk podzimní kolo hry PLAMEN pro
kolektivy mladých hasičů okresu Tábor
pod  záštitou senátora PČR Mgr. Jaroslava
Větrovského. Pořadateli  závodu byli

OSH Tábor, SDH Mladá Vožice, SDH
Běleč a SDH Vilice. Závodu požárnické
všestrannosti  a štafety požárních dvojic
se v kategorii mladší tj. 6 -11 let
zúčastnilo 45 pětičlenných hlídek a v kat-
egorii starší tj. 11 -15 let 32 hlídek. V 
kategorii mladší se 1. místě umístila 
hlídka FRIDEX z Tábora, na 2. místě
Horní Střítež B a na 3. Přehořov. V 
kategorii starší na 1. místě hlídka Běleč 1,
na 2. místě Slapy  Turbošneci  1 a na 
3. Slapy Turbošneci  2. Naše hlídky se
umístily v kategorii mladší na 16. místě a
v kategorii starší na 27. místě.  Dále bych
chtěl poděkovat sponzorům této akce,
hlavně Městu Mladá Vožice,  Agrospolu a.s.
Mladá Vožice a všem,  kteří  se podíleli na
zajištění  této akce.

Karel Adam
starosta SDH Mladá Vožice

Dobrovolní hasiči informují

Hlídka u disciplíny požární ochrana

Akce, které nás v listopadu čekají: 23.
11. ples seniorů v Pacově. Vstupenka +
autobus 200 Kč. Odjezd je v 12.30 hod. z
náměstí a potom u křížku u Bubeníčkovy
vily nastoupí další přihlášení. Návrat bude
po 20té hod.

Jako další akce je v sobotu 24. 11. V
14.00 hod. v kině koncert k uctění památky
Oldřicha Nového. Hraje nám známý a
osvědčený Pražský salonní orchestr. Tyto
koncerty jsou velmi pěkné a stojí za 
zhlédnutí. Jste všichni srdečně zváni.

A poslední akce v tomto roce se koná v

sobotu 1. 12., kdy jedeme do divadla Pod
Palmovkou na hru "Edith a Marlen".
Odjezd je ve 12.00 hod. od zámku a
návrat bude do 19.té hod. Na toto
představení jedeme již podruhé a jedou
ti, na které se v lednu nedostalo. Čeká
nás krásný zážitek ze života známé
zpěvačky. Jistě budete moc spokojeni,
tato hra měla premiéru v září 1999 a je
stále vyprodaná. 

O dalších akcích v příštím roce v
některém z dalších Vožičanů.

Za klub H. Trejbalová

Z klubu důchodců
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Jubilanti
říjen 

70 let 
Karel Kraus
Mladá Vožice 

75 let 
Jan Hrad

Mladá Vožice

Vladimír Mareš
Mladá Vožice 

80 let 
Anežka Smetanová

Mladá Vožice 

87 let 
Josef Novotný

Horní Kouty 

Dne 5. 10. 2018 oslavili zlatou

svatbu Josef a Marie Jenšíkovi

z Janova. 

Koupím stavební pozemek
nebo starší nemovitost v 
Mladé Vožici nebo blízkém
okolí. Solidní jednání. 
Platba v hotovosti. 

Kontakt: 605 182 345.

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 strojíren-
ském oboru vítána

Nástup možný ihned!  
Volejte  na tel. číslo  565 413 446

(602 618 599) nebo přijďte na osobní
schůzku.

Představíme vám moderní, strojíren-
skou firmu exportující výrobky do

celého světa.

Tomu odpovídají naše požadavky i
zajímavé ohodnocení pro vás vč.

mnoha benefitů!
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Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice, konaného dne 29.
10. 2018 v zasedací síni Městského úřadu
v Mladé Vožici

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

Usnesením č. 1/2018/II bere na
vědomí:

Zprávu mandátové komise, která
provedla ověření zápisu o výsledku voleb
do Zastupitelstva města Mladá Vožice
včetně přílohy č. 1 zápisu týkajícího se
voleb do Zastupitelstva města Mladá
Vožice a provedla ověření předložených
osvědčení o zvolení jednotlivých členů
zastupitelstva 

Usnesením č. 2/2018/II volí:
a) starostu města, jenž je pro svoji funkci

dlouhodobě uvolněn – Mgr. Jaroslava
Větrovského, nar. 31. 7. 1968, bytem
Mladá Vožice, ulice Josefa Bricha čp. 392 

b) místostarostu města, jenž je pro svoji
funkci dlohodobě uvolněn – Václava
Slabého, nar. 21. 9. 1956, bytem Mladá
Vožice, ulice Táborská čp. 574 

c) člena Rady města Mladá Vožice – Ing.
Františka Dobeše, nar. 27. 5. 1969, bytem
Mladá Vožice, Dolní Kouty 1

d) člena Rady města Mladá Vožice –
Lubomíra Mrázka, nar. 9. 11. 1968,
Matěje z Janova 441, Mladá Vožice

e) člena Rady města Mladá Vožice –
Jaromíra Dvořáka, nar. 8. 7. 1962, bytem
Noskov 27, Mladá Vožice 

Usnesením č. 3/2018/II volí: 
Finanční výbor Zastupitelstva města 

Mladá Vožice:
Jiří Fáček  - předseda
MVDr. Ladislav Pavlík - člen
Luboš Vávra - člen
Pavla Smetanová - člen
František Loudin,MBA - člen

Usnesením č. 4/2018/II volí:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města 

Mladá Vožice:
Ing. Milan Kaltounek - předseda 
Milan Maršálek - člen
Jiří Volák - člen
Miroslava Kuklová, dipl. um. - člen
František Smrčina - člen

Usnesením č. 5/2018/II schvaluje: 
na základě § 84 a 85 zákona 128/200 Sb.

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že
v Mladé Vožici jsou oddávající:

1) Mgr. Jaroslav Větrovský – starosta
města 

2) Václav Slabý – místostarosta města
Mladá Vožice 

3) Ing. František Dobeš – člen Rady
města Mladá Vožice

4) Lubomír Mrázek – člen Rady města
Mladá Vožice   

5) Jaromír Dvořák – člen Rady města
Mladá Vožice 

Usnesením č. 6/2018/II schvaluje:
starostu města Mladá Vožice Mgr.

Jaroslava Větrovského, jako zástupce
města Mladá Vožice na jednáních Sdružení
města a obcí okresu Tábor (SMOT)   

Usnesením č. 7/2018/II schvaluje:
V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2

písm. n) zákona o obcích a nařízením
vlády č. 318/2017 Sb. v aktuálním znění
odměnu za výkon funkce neuvolněných
členů zatupitelstva v těchto výších:

a) Člen rady města - 4.500 Kč
b) Předseda výboru nebo komise 

- 3.000 Kč
c) Člen výboru nebo komise - 2.500 Kč
d) Člen zastupitelstva - 1.500 Kč

V Mladé Vožici dne 29. října 2018

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
Místostarosta Václav Slabý

Usnesení Zastupitelstva města Mladá Vožice

Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy                 Pořadí
čís. název                           poř.čís. příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs.  v %          zvolení

1 SNK "Nezávislí 2018" 3 Dobeš František Ing. 49 NK BEZPP 741 7,58 1

1 SNK "Nezávislí 2018" 1 Větrovský Jaroslav Mgr. 50 NK BEZPP 650 6,65 2

1 SNK "Nezávislí 2018" 2 Slabý Václav 62 NK BEZPP 626 6,40 3

1 SNK "Nezávislí 2018" 4 Mrázek Lubomír 49 NK BEZPP 689 7,05 4

1 SNK "Nezávislí 2018" 5 Dvořák Jaromír 56 NK BEZPP 678 6,94 5

1 SNK "Nezávislí 2018" 6 Flosman Pavel 74 NK BEZPP 571 5,84 6

1 SNK "Nezávislí 2018" 7 Fáček Jiří 36 NK BEZPP 660 6,75 7

1 SNK "Nezávislí 2018" 8 Pavlík Ladislav MVDr. 66 NK BEZPP 658 6,73 8

1 SNK "Nezávislí 2018" 9 Kuklová Miroslava dipl. um. 39 NK BEZPP 676 6,92 9

1 SNK "Nezávislí 2018" 10 Smrčina František 54 NK BEZPP 666 6,81 10

1 SNK "Nezávislí 2018" 11 Vávra Luboš 55 NK BEZPP 649 6,64 11

2 ODS 4 Kaltounek Milan Ing. 51 ODS BEZPP 393 9,80 1

2 ODS 2 Loudin František MBA 53 ODS ODS 323 8,05 2

2 ODS 1 Maršálek Milan 66 ODS ODS 315 7,85 3

2 ODS 3 Volák Jiří 73 ODS ODS 197 4,91 4

Zvolené Zastupitelstvo města Mladá Vožice
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Krásný den všem
příznivcům divadla! 

Jak je zvykem, ve
všech divadlech se s
podzimem rozjela pra-
covní sezóna a tak i my
hrajeme a zkoušíme jako
voživot . V říjnu jsme
odehráli naši úspěšnou
detektivku Krysí dům v

Sezimově Ústí a 10. listopadu se s ním
chystáme do Neratovic. Skalní členové
souboru už ale žijí hrou novou, kterou
připravujeme už od prázdnin a pomalu se
nám začíná pěkně rýsovat, takže je načase
o ní taky něco málo prozradit. Bude
rozhodně jiná, než ty předchozí. A to nejen
svým obsahem, což dá logika, ale taky
počtem herců. Půjde totiž o komorní
záležitost. Což neznamená, že bychom to
snad chtěli hrát po mladovožických ko-
morách, ale že v celém představení budou
tentokrát hrát jenom tři herci. Což je
rozhodně změna jak pro vás, tak pro nás.

Těmi třemi statečnými  budou Vlasta
Chrenková, Pavla Šedivá a Jarda Jaroš.
Přiznávám, že to s těmi komorami už nás
taky napadlo, protože v tuhle chvíli máme
trošku problém s tím, kde zkoušet a hrát,
protože jak víte, Záložna se opravuje a my
tedy s premiérou nejspíše budeme muset
díky tomu počkat, až to bude.  Takže
nejspíš někdy po Novém roce se můžete
těšit na premiéru. O to krásnější  prostředí
nás i vás tam ale určitě čeká. 

Nová hra dostala název „Uklízečka“ a její
autorkou a režisérkou je jako vždy
Kateřina Pokorná.  Můžete se těšit na
komedii. Komedii trošku dojemnou ale
hodně lidskou, kde všechno nakonec dobře
dopadne.  Kdo naše herce zná, tak už sám
jistě správně odhadl, že titulní role
uklízečky Anežky je ušitá na tělo naší
Vlastičce. Jednoznačně nejúspěšnější  a asi
i námi všemi nejoblíbenější herečce
souboru,  která je jeho členkou už od

začátku, sbírá jednu cenu za druhou a  má
spousty fanoušků nejen mezi námi kolegy.
Určitě si spousta z vás vybaví její  Lízalku
z Maryši, nebo svéráznou Uršulu z Krysího
domu.  Příznivci Vlastiččina hereckého
umění si tentokrát tedy každopádně přijdou
na své. Při představení prakticky nesleze z
jeviště. Když tedy teď někdy potkáte
Vlastičku, jak si něco nesrozumitelně
mumlá a bude vypadat nesvéprávně nebo
jakože trpí samomluvou, mějte pochopení.
Víte, co se musí naučit textu?  Tak jí i všem
ostatním, prosím držte palce. 

Vaši Voživoti
Vožifrk: 
Premiéra nové hry vesnického ochot-

nického souboru:
Divák: Ta herečka hraje hrozně. Nevíte,

kdo to je?
Divačka: Moje dcera.
Divák: Tak to promiňte, to bude asi tou

hrou. Je opravdu příšerná. Nevíte, kdo to
napsal?

Divačka: Já. 

Drbník

Hrobová místa na hřbitově v Mladé Vožici, u kterých nebyla
sjednána nájemní smlouva

hrob č. 69 hrob č. 244
hrob č. 134 hrob č. 148
hrob č. 159 hrob č. 221
hrob č. 255 hrob č. 349
hrob č. 266

Novou nájemní smlouvu sepíše: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE
MATRIKA

Alena Šoulová
Žižkovo náměstí č.p. 80
391 43 Mladá Vožice
Tel: 381 20 19 14 nebo 17
e-mail: matrika@mu-vozice.cz

Vážení nájemci hrobových míst,
od 01.09.2017 je v platnosti nový zákon o pohřebnictví č.

193/2017 Sb. o pohřebnictví (dále jen „zákon“). Podle tohoto
zákona je Město Mladá Vožice povinno vést Hřbitovní knihu, do
které je třeba zapsat velikost hrobového místa (šířka, délka). Z
těchto důvodů Vás prosím o nahlášení velikosti hrobového místa
buď osobně na matrice Městského úřad Mladá Vožice, telefonicky
na čísle 381 201 914 nebo e-mailem: matrika@mu-vozice.cz.

Dále je povinností nájemce hrobového místa hlásit každé
pohřbení i uložení urny. V případě dotazů kontaktujte matriční
úřad Městského úřadu Mladá Vožice.

Prosím všechny nájemce hrobových míst, kteří si u svých
hrobových zařízení vysadili nějaké dřeviny, aby je udržovali.
Pokud, tak nebude učiněno, provede údržbu Město Mladá Vožice
podle svého uvážení.

Na závěr Vás prosím, abyste hrobová zařízení udržovali a
opravovali, aby nedocházelo ke škodám na sousedních hrobech.
Děkuji. Alena Šoulová, matrikářka

Hrobová místa

Jedna z realizovaných akcí v roce 2018. Poznáte ten rozdíl? Akce obnovy nemovité kulturní památky „Oprava ohradní zdi
hřbitova v Mladé Vožici“ byla provedena Městem Mladá Vožice v roce 2018 s využitím příspěvku poskytnutého 
Ministerstvem kultury. Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.


