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

číslo 12/roč. 15 1. prosince 2018

Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města 
i místních částí klidné a spokojené prožití vánočních svátků

Rozsvěcení
vánočních

stromů
Vánočně ozdobené 
smrky na Žižkově
náměstí společně

rozsvítíme v neděli 
2. 12. 2018. 

Program začne v 16.00 hodin

Než purpura zavoní 
Marta Adámková a Ivana Jelínková, zpěvačky známé dechové kapely 

Strahovanka Františka Adámka, za hudebního 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 18-ti hodin v kině

v Mladé Vožici.
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Program kina
PROSINEC

1.12. 16.30,19.30
THE PERFECT KISS
Kanadská romantická komedie v českém
znění
2.12. 16.30,19.30
MALÁ ČARODEJNICE
Rodinná pohádková komedie Švýcarska
a Německa v českém znění
8.12. 16.30,19.30
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Česko-slovenské mysteriozní drama
9.12. 16.30,19.30
SKLEP
Slovensko česko ruské drama v českém
znění
14.12. 18.00
NEŽ PURPURA ZAVONÍ
Solisté dechové kapely Strahovanka
15.12. 16.30,19.30
MARS
Česká komedie
16.12. 16.00,19.30
MISSION: IMPOSSIBLE -
FALLOUT
Akční dobrodružný thriller USA v
českém znění
21.12. 19.00
UKLÍZEČKA
Nová komedie Kateřiny Pokorné Divad-
la Voživot z Mladé Vožice
22.12. 14.00
UKLÍZEČKA
Nová komedie Kateřiny Pokorné Divad-
la Voživot z Mladé Vožice
22.1216.30,19.30
MAMMA MIA! HERE WE GO
AGAIN
Romantický muzikál komedie USA v
českém znění

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
20.12.8.+10H.
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
ČESKÁ POHÁDKA
21.12. 8+10 H.
BACKSTAGE
ČESKÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ

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

Rada města Mladá Vožice na 1. zasedání
(29. října), 2. zasedání (31. října), 

3. zasedání (9. listopadu) a 4. zasedání
(23. listopadu) mimo jiné projednala:

- Zdárně pokračuje oprava sociálního
zařízení ve zdravotním středisku. Hotovy
jsou objekty v nadzemním podlaží, práce
probíhají v přízemí. Akce je podpořena
dotací z programu Jihočeského kraje 

- Komplexní oprava sálu Záložna spěje
ke svému závěru. Zateplen je obvodový
plášť objektu, vyměněna okna, 
nainstalována rekuperační jednotka. V 
exteriéru budovy proběhly další práce
podstatně zlepšující stav sálu. Akce jsou
podpořeny z Operačního programu
Životní prostředí 

- V domě s pečovatelskou službou čp. 111
v Plaňkově ulici je naistalován nový výtah
pro zajištění bezbariérových přístupů do
jednotlivých domů v bytě. Náklad na
pořízení nového výtahu činí bezmála 1 mil
Kč a financování je plně v režii města

- Zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice se koná v pondělí 3. 12. 2018 od
16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ. Na
programu jednání bude návrh rozpočtu
města pro rok 2019, stanovení ceny

vodného a stočného pro rok 2019 či
stanovení ceny za užívání systému
odpadového hospodářství. Zasedání
zastupitelů je samozřejmě veřejné 

Město Mladá Vožice informuje:

• Schválila výsledky výběrového řízení
na dodávku „Nákup nádob na tříděné
odpady pro město Mladá Vožice“, Ko-
munální technika s. r. o., 1,462.500 Kč
bez DPH 

• Schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Mladá Vožice za 3. čtvrtletí roku 2018

• Schválila žádost ZŠ a MŠ Mladá
Vožice na změnu odpisového plánu 

• Vzala na vědomí Usnesení Okresního
soudu – zastavení trestního stíhání obžalo-
vaných ve věci poškození Kaple
Nanebevzetí Panny Marie Na Hradě 

• Vzala na vědomí Zápis z dílčího auditu
města – bez závad 

• Velmi detailně byla diskutována otázka
dalšího možného využívání sálu Záložna
pro diskotéky. V této souvislosti byli na
radě přítomni ředitel HZS Tábor a také ve-
doucí Obvodního oddělení Policie ČR 

• Schválila instalaci knihobudky před
vchodem do Infocentra dle předloženého
návrhu slečny Josefíny Sapíkové 

• Schválila vymáhání dlužných částek v
Knihovně Mladá Vožice prostřednictvím
právního zástupce města 

• Schválila smlouvu o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení mezi městem a
ASEKOL a. s. 

• Schválila organizaci a vypsání
výběrových řízení na akce – oprava míst-

ní komunikace Zahradní, parkoviště na
rohu ulic Milady Jungmanové a Táborské,
bezpečnostní řešení Morávkova náměstí.
Schválila složení komise pro otvírání
obálek – J. Větrovský, V. Slabý, B. Mali-
nová, M. Maršálek, J. Volák 

• Schválila podání žádosti o dotaci za
opravu hřbitovní zdi v Blanici z programu
Ministerstva kultury prostřednictvím ORP 

• Schválila podání žádost o dotaci z 
Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje na zřízení budovy občanské 
vybavenosti v Radvanově 

• Velmi podrobně se zabývala dotačními
možnostmi pro přestavbu domu na
Husově náměstí (Korbelovo) na další
pečovatelské byty 

• Stanovila cenu za prodej vánočních
stromků 

• Schválila Dodatek č. 1/2019 ke
Smlouvě o odvozu a odstranění komunál-
ního a separovaného odpadu mezi městem
Mladá Vožice a COMPAG VOTICE s. r. o.

• Schválila Kupní smlouvu mezi městem
Mladá Vožice a Komunální technikou s. r.
o. – „Nákup nádob na tříděné odpady pro
město Mladá Vožice“

• Schválila žádost Městské knihovny
Mladá Vožice – uzavření knihovny během
vánočních svátků ve dnech 27., 28. 12.
2018

Hledám ke koupi 

dům či chalupu
v Mladé Vožici a okolí. 

Dluhy nevadí. 

kontakt:  737 562 619

Zkouška nového výtahu v DPS 111.
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Jubilanti
listopad 

70 let 
Alena Marešová

Mladá Vožice 

Věra Adamová

Mladá Vožice

75 let 
Miloslav Fučík

Mladá Vožice

Jana Břicháčová

Mladá Vožice

85 let
Václav Slabý

Mladá Vožice

90 let 
Karel Novotný

Radvanov

92 let 
Vladimír Růžek

Blanice

I v novém volebním období vám
budeme pravidelně a otevřeně přinášet
výsledky výběrových řízení na dodavatele
akcí pro město. Výběrová řízení budou i
nadále otevřena pro všechny uchazeče,
vyhraje ten, který dá nejlepší nabídku.
Rovněž vás nově také budeme seznamo-
vat se složením komise pro otvírání
obálek a výběrové komise, to vše pro lepší
veřejnou kontrolu. Zároveň zveme všech-
ny zájemce, kteří chtějí být přítomni jaké-
mukoliv otvírání obálek s nabídkami.

Termíny otvírání najdete vždy na
příslušné výzvě – www.stavebnionline.cz,
www.mu-vozice.cz, také na úřední desce
města Mladá Vožice.

„Nákup nádob na tříděné odpady pro
město Mladá Vožice“, spolufinancováno z
Operačního programu Životní prostředí 

1) Komunální technika s. r. o.- 1,462.500
2) Meva – CB, s. r. o. - 1,480.360
Ceny jsou uvedeny bez DPH, do řízení

byly doručeny 2 nabídky. 

Pravidelné a bezproblémové zásobování
města pitnou vodou je samozřejmostí. I v
posledních velmi suchých letech v našem
městě nepocítil konečný zákazník možný
problém, tedy že by nám voda netekla.
Příčin tohoto velmi uspokojivého stavu je
několik. Nepochybně velmi důležitým fak-
torem jsou obnovené vodovodní řady, kdy
každý rok dochází k obnově infrastruktury
v několika ulicích. Druhým zásadním fak-
torem je skvělá činnost pracovníků provo-
zovatele vodovodu a kanalizace v našem
městě, tedy kluků z Vožické majetkové s. r.
o. No, a třetím, naprosto zásadním mo-
mentem, který má na zásobování pitnou
vodou vliv bylo vybudování dalšího vod-
ního zdroje v lokalitě Horní Kouty. 

Město tedy disponuje svými vlastními
zdroji pitné vody. Tyto zdroje zatím
postačují pro zásobování města pitnou
vodou. Roků s chybějícími srážkami či
sněhovou nadílkou však bohužel přibývá.
Dále vedení města chystá další rozvojové
projekty – další obytný soubor pro výs-
tavbu rodinných domů – kde zásobování
vodou bude nutno zajistit. Vedení města
tedy ihned po ustavení orgánů po volbách
začalo s aktivitami vedoucími k
bezpečnému zásobování pitnou pro další
desetiletí tak, aby případný nedostatek
vody nebrzdil rozvoj města. 

Po řadě jednání – s hydrologem, projek-
tantem vodohospodářských staveb se tvoří
závěr, ze kterého bude nutno vycházet pro
řešení problému. 

V krátkodobém časovém horizontu bude
nutno vybudovat další vodní zdroj v
lokalitě Horních Kouty. Zde budeme chtít
na základě hydrogeologického průzkumu
vytipovat další vodní zdroj, jenž následně
bude stavebně zrealizován. I na základě
odborného odhadu hydrologa však již
lokalita Horních Koutů se stává pomalu z
hlediska zásob vody vytěžena. 

Při debatách o dlouhodobém řešení
bezpečného zásobování kvalitní pitnou
vodou s odborníky na vodohospodářství
vznikl v podstatě jasný závěr. A to
koncepčně připravovat napojení města na
vodárenskou soustavu. Jinými slovy,
připravit vodovodní přivaděč od tzv. „tlusté
trubky“, která zásobuje značnou část kraje,
do města. V našem případě by jednalo o
vybudování přivaděče z Tábora do Mladé
Vožice. O tomto záměru již starosta jednal
s ředitelem Jihočeského vodárenského
svazu, který vodohospodářskou soustavu
provozuje, s kladným výsledkem. Další
jednání nyní probíhají se starosty okolních
obcí, zda by byl i z jejich strany o připojení,
a tudíž vyřešení v zásobování pitnou vodou
zájem. O vývoji vás budeme informovat. 

Z klubu
První setkání klubu v novém roce bude

8. 1. 2019. Dostala jsem zprávu z divadla
Pod Palmovkou, že nám na 23. 3. rez-
ervují vstupenky na hru "Králova řeč".
Podrobnosti budou v lednovém Vožičanu. 

Za klub i za MO STP přeji
spoluobčanům pokojné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2019
hlavně zdraví.

A těšíme se na setkání s Vámi v zasedací
místnosti MěÚ každé sudé úterý. 

za klub H. Trejbalová

V pořadí již osmnáctá Hubertova jízda
pořádaná Jezdeckým klubem Mladá Vožice
se konala 27. října. Slavnostní zahájení
proběhlo tradičně na Šelmberku. Po
přípitku a dekorování se šestnáct jezdců na
koních pod vedením mastera Terezy
Průšové s klisnou Atlanta, vydalo pronásle-
dovat tentokrát dvě lišky Anne-Marii Ustr-
nulovou s Majdigou a Anetu Tomáškovou s
Ronym. Jezdci absolvovali několik
přírodních skoků v okolí hradu a poté
pokračovali k Noskovu, kde proběhla
přestávka a oběd. Po odpočinku a několika
dalších zdolaných překážkách, se všichni
vydali zpět k Šelmberku, kde byl
odstartován závěrečný dostih. Absolutní
vítězkou se stala Veronika Holajová na koni
Imani. JK Mladá Vožice

Změna svozu popelnic Vánoce 2018
a Nový rok 2019

Z důvodu svátečních dní se mění doba svozu komunálního odpadu takto: 
Pondělní a úterní svoz (24. a 25. 12. 2018) 

je přesunutý na sobotu 22. 12. 2018
- celá Mladá Vožice i okolní obce budou svezeny v jeden den

Pondělní a úterní svoz (31. 12. 2018 a 1.1.2019) 
je přesunutý na neděli 30. 12. 2018

- celá Mladá Vožice i okolní obce budou svezeny v jeden den

Ponechte popelnice venku k vyvezení po celý den do večera, obvyklý denní
čas svozu se může lišit !

Město Mladá Vožice a COMPAG Votice s.r.o. děkují za pochopení.

Výběrové řízení

Zásobování pitnou vodou

Jezdecký klub 











STRANA 4 1. PROSINCEVOŽIČAN

Typ na knihu
V pokladně Městského úřadu je možné

zakoupit knihy s tématem Mladé Vožice.
Jedná se o vydání rukopisu pana
Richarda Hrdličky, které zachránila pro
budoucí generace „Vožičáků“ paní
ředitelka  Marie Zappová. Jedná se o dvě
publikace, které byly vydány za
spoluúčasti města Mladá Vožice. Ambicí
publikace je otevřít vzpomínky
pamětníků a přinášet tato lidová moudra
mladší generaci. V knize tedy zajisté
naleznou zalíbení, nejen milovníci histo-
rie, ale i ostatní občané Mladé Vožice.

PRODÁM 
IHNED A LEVNĚ
- selata, telata masného
typu a vykrmené vepře

z domácího mléčného
výkrmu

- brambory sadbové i
konzumní 

kontakt: Šilha Josef, 
Mutice 11; 

tel.: 381 210 951
mobil: 733 305 357
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Dovolujeme si v prosincovém vydání
měsíčníku Vožičan upozornit na některé as-
pekty týkající se odpadového hospodářství
ve městě. 

Od nového roku 2009 přebírá závazky
zaniklého kolektivního systému RETELA
nový kolektivní systém ASEKOL ve věci
likvidace elektroodpadu ze sběrného dvora v
Táborské ulici. Pro občany se tím nic
nemění. Žádáme je, aby své vysloužilé
elektrospotřebiče vozili do sběrného dvora i
nadále. Mimo sběrný dvůr budou kontejnery
zapůjčené od ASEKOLu na malé
elektrospotřebiče umístěny ještě na radnici a
ve dvoře Základní školy v Mladé Vožici.
Dále je po městě rozmístěno 5 kontejnerů na
elektroodpad od kolektivního systému
ELEKTROWIN, kde je až neuvěřitelné, že
do nich někteří občané dokážou vhazovat
plasty a jiný odpad, na který stojí kontejner
vedle. Další kolektivní systém REMA dodal
malé kontejnerové krabice zejména na ba-
terie a drobné elektro, a ty jsou umístěny v
infocentru na radnici, v knihovně a v domě s
pečovatelskou službou čp. 640 v Mladé
Vožici. Světelné zdroje, jako jsou zářivky,
LED a výbojky město likviduje
prostřednictvím kolektivního systému EKO-
LAMP. Jeho kontejnery jsou umístěny na
sběrném dvoře a na radnici. Běžné prasklé
žárovky se jako vysloužilé elektro nesbírají,
lze je dávat do domácích popelnic na SKO.  

Město dále organizuje se společností EKO-
PF sběr použitých jedlých olejů a tuků, na
které jsou 240 litrové zelené kontejnery
umístěny ve dvoře radnice a na sběrném
dvoře – prosíme do nich dávat oleje a tuky v
zavřených plastových lahvích, ne ve skle,
které se rozbije a znečistí se kontejner. 

Upotřebený rostlinný olej a tuk v žádném
případě nelijte do odpadů a WC – nepatří ani
do veřejné kanalizace, kterou ničí a ucpává a
komplikuje provoz městské čistírny odpad-
ních vod.

Na plechovky a drobné kovy jsou na
sběrném dvoře umístěny 3 černé kontejnery
o 240 litrech volně přístupné.  Kovy a papír
vykupuje také místní sběrna druhotných

surovin v ulici Poplužní. Její aktuální
provozní doba : Po 12-14/15-16 hod, St 12-
14/15-17 hod, Pá 12-14/15-16 hod.   

Aktuální provozní doba na sběrném dvoře
v ulici Táborská : St 12-17 hod, Pá 14-17 hod
a So 8-11 hod. 

Město Mladá Vožice disponuje pro občany
hustou sítí sběrných míst se s nádobami na
separaci odpadů – papíru, plastů, skla a nápo-
jových kartonů. 

Papír z modrých kontejnerů o objemu 1100
litrů sváží po městě 1x 2 týdny a po místních
částech 1x měsíčně firma COMPAG Votice
s.r.o. A papíru je stále větší a větší množství a
firma hodlá zvýšit cenu za odvoz 1
kontejneru z 160 Kč na 200 Kč, proto je třeba
u kontejnerů maximálně využívat jejich
kapacitu. Někteří občané se vůbec nesnaží a
klidně vyhodí nesloženou (nesešlápnutou)
kartonovou krabici a kontejner je najednou
„plný“ a ostatní nemají papír kam dát, takže
ho položí vedle kontejneru, kde na něj naprší
a už je pro další zpracování nepoužitelný a
skončí ve SKO.  

Nyní se připravuje ještě další služba ve
formě kontejnerů na papír, plasty a bioodpad
do každého rodinného domu v rámci
přiznané dotace. 

Aktuální stav je takový, že proběhlo
výběrové řízení na dodavatele nádob, kdy
zvítězila firma Komunální technika s.r.o. z
Brandýsa nad Labem, se kterou bude město
podepisovat kupní smlouvu na dodávku ná-
dob, která by měla proběhnout do 3 měsíců.   

Ještě zmínka ke stavu soukromé zeleně ve
městě. Byli bychom moc rádi, aby si všichni
občané mající na svých zahradách dřeviny,
které přesahují nad městské chodníky za-
mysleli, jak je udržovat tak, aby
neznečišťovaly chodníky či vozovku. Mno-
hdy poloviny přesahujících korun brání
údržbě  zimní i letní údržbě těchto
komunikací. Na ořez větví není třeba
povolení, ale dřevina se nesmí poškodit nebo
zničit. Kácení dřevin konzultujte na
stavebním úřadu u Ing. Blanka Malinové,
mobil 606 611 022, e-mail : zivotni@mu-
vozice.cz Ing. Blanka Malinová

tř.9.května 2886 (OD DVOŘÁK)
390 02 Tábor, tel. 381 251 725
dtour@dtour.cz, www.dtour.cz

SLOVENSKÉ
A MAĎARSKÉ

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
autokarem z Tábora

Prodej na r.2019 zahájen

Velký Meder
27.4.-4.5.2019  penzion GYÖRY 
7 nocí s polopenzí 7790,-
13.5.-16.5.2019 penzion TARA  
3 noci bez stravy 3150,-
23.6.-26.6.2019 hotel THERMÁL 
3 noci s polopenzí a vstupy 4990,- 
26.9.-29.9.2019 hotel THERMÁL 
3 noci s polopenzí a vstupy 4990,-
2.10.-6.10.2019 penzion GYÖRY 
4 noci s polopenzí 5250,-

Podhájska
4.5.-11.5.2019  penzion QUATRO
7 nocí se snídaní 5650,-
15.6.-22.6.2019 penzion QUATRO
7 nocí se snídaní 5650,-
7.9.-14.9.2019  penzion QUATRO
7 nocí se snídaní 5650,-

Bükfürdö
10.3.-14.3.2019 hotel RÉPCE GOLD 
4 noci s polopenzí a vstupy 6690,-
1.10.-4.10.2019 hotel RÉPCE GOLD 
3 noci s polopenzí a vstupy 6390,-

Sárvár
14.10.-17.10.2019 hotel PARK INN 
3 noci s polopenzí a vstupy 6590,-

Odjezdy: 
Mladá Vožice, Tábor, Planá n. L.,
Soběslav, Veselí n.L., Č.Budějovice,
Třeboň 
Záloha jen 500 Kč do 31. 12 .2018

Životní prostředí informuje …..
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Zdravíme všechny

divadelní přátele!

Teda, člověk se ani
rozkoukat nestačí a už

je tu zase konec roku a Vánoce, Ježíšek a
dárečky!  A věřte nevěřte, letos dostanete
jeden taky od nás! Práskli jsme do koní,
..tedy, abyste dobře rozuměli, koně
nemáme, takže spíš přidali jsme do
kroku…no, ani to není ten správný výraz
pro náš postarší soubor… takže: Zkoušeli
jsme jako vo život a tak si troufneme vás
pozvat na doslova vánoční premiéru naší
nové hry. Bude se konat tentokrát v
mladovožickém kině. Tímto tedy moc
děkujeme paní Marii Slabé za to, že nám
tento báječný kulturní azyl poskytla na
představení i na zkoušky.

Premiéra naší nové autorské hry
Kateřiny Pokorné: „Uklízečka“ se bude
konat v pátek 21. prosince v 19 hodin. A
abychom dopřáli tuto podívanou opravdu
všem zájemcům, první repríza bude hned
druhý den  22. prosince od 14 hodin.
Cena vstupenky bude 100 Kč. Pokud si
chcete mít jistotu, že pro Vás v kině bude
určitě místo, od začátku prosince bude
možnost koupit si lístek v restauraci U
Kachlíka v předprodeji.  

Vy tedy, prosím, ten den odhoďte
vysavače a košťata, on Vám ten vánoční
úklid neuteče, koště za vás letos uchopí
do ruky naše Vlastička Chrenková a
společně s Pavlou Šedivou a Jardou
Jarošem Vám zahrají lidskou, až trochu
sentimentální komedii o tom, že snít a
milovat je stejně důležité jako se dobře
najíst. 

Budeme rádi, když si společně s námi
odpočinete od toho předvánočního
kolotoče a stresu a přijdete se pobavit a
zasmát. Bez vás by to totiž nebylo pro
nás herce tak nějak ono. 

A vy, kdo máte silněji vyvinuté sociální
cítění, můžete přinést i nějaké to vánoční
cukroví na ochutnávku hladovým
hercům, kteří díky divadelním zkouškám
určitě nic napéct nestihnou.  

Vaši vánočně naladění Voživoti

A jeden vánoční: Dvě blondýny se vy-
dají do lesa pro vánoční stromeček. Po
třech hodinách první z nich celá promrzlá
praští odhodlaně sekyrou a povídá: Tak a
dost. Bereme nejbližší stromek, který
bude mít tu správnou výšku. A kašlu na
to, jestli bude ozdobený, nebo ne!

Drbník


