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Město Mladá Vožice připravuje k podání
následující žádosti o dotační prostředky v
rámci již vyhlášených výzev:

- Z Ministerstva pro místní rozvoj –
stavební úpravy vedoucí ke zlepšení
dopravně – bezpečnostní situace na
Morávkově náměstí (před budovou ZŠ).

- Z Ministerstva zemědělství – oprava
ohradní zdi na hřbitově v Blanici. 

- Z programu Jihočeského kraje – další
vybavení pro SDH Mladá Vožice –
pořízení dýchacích přístrojů. 

- Z Integrovaného regionálního

operačního programu – zateplení obytných
domů v majetku města čp. 180, 190, 193

- Z programu Jihočeského kraje –
rozšíření lékárny v Mladé Vožici. 

• Ve fázi projektování se nachází
příprava akcí – oprava komunikace
Ronovská, Sluneční II – technická infra-
struktura. Dále město připravuje zadání
projektových prací místních komunikací
Poplužní a Plaňková. 

• Dalším připraveným projektem, na který
v nejbližších dnech bude probíhat stavební

řízení, je revitalizace prostor u bytových
domů v ulici 17. listopadu (3 domů).

• Ve spolupráci s partnerskou firmou
probíhají práce na podání žádosti o dotace
na zateplení městských bytových domů
čp. 180, 190,193 – z Integrovaného re-
gionální operačního programu. 

• Zasedání městského zastupitelstva je
naplánováno na druhou polovinu února,
přesný termín ještě není stanoven.  Na pro-
gramu bude nepochybně, mimo jiné,
dořešení pozemkových záležitostí ve Staré
Vožici a příprava lokality Sluneční II.  

Město Mladá Vožice informuje:

Již jsme informovali o záměru města
připravit k realizaci dva složité, ale pro
město zásadní projekty. Tím prvním je re-
alizace technické infrastruktury a následný
prodej plně zainvestovaných stavebních
pozemků v lokalitě Sluneční ulici –
navázání na tuto ulici směrem k Táborské
ulici. Druhým velmi ambiciózním projek-
tem bude snaha o napojení města a
případně dalších obcí v okolí na vodáren-
skou soustavu Jihočeského kraje, a to pro
naprosto bezpečné řešení zásobování pit-
nou vodou obyvatel do budoucna.  
Jak tedy příprava obou akcí pokročila?

Bezpečné a pravidelné zásobování pit-
nou vodou je naprostou prioritou města a
jeho společnosti Vožická majetková, jež
zajišťuje provoz vodohospodářské infra-
struktury. Právě pro zajištění bezpečné
dodávky pitné vody i v suchých obdobích
začalo vedení města konat kroky. Již jsme
informovali o aktivitách, které by měly
vyústit v realizaci dalších dvou vrtů v
lokalitě Horní Kouty. Tato akce je téměř
připravena, proveden hydrologický
průzkum, dohodnuta majetkoprávní vy-
rovnání, dohodnuta cena za realizaci vrtů.
S realizací vlastní akce bude město pílit k
co nejvčasnějšímu termínu, který bude
možný z hlediska klimatických podmínek
a příslušných povolovacích řízení. 

Rovněž jsme také již informovali, že po
řadě konzultací s odborníky, se stane
lokalita, odkud vodu získáváme pro město

vytěžena. Proto z hlediska dlouhodobé jis-
toty, bezpečnosti, zajištění rozvojového
potenciálu města bude nutno začít
připravovat velký projekt, a to napojení
města na vodárenskou soustavu
Jihočeského kraje. Ano, jde o myšlenku
odvážnou, ale vzhledem k skutečně se
měnícímu klimatu a přibývání suchých
roků, nezbytnou. Také víme, že příprava
akce není otázkou několika dnů či týdnů,
ale let. Práce na přípravě projektu již
začaly. Starosta jednal spolu se starostou
obce Chotoviny s ředitelem Jihočeského
vodárenského svazu o kapacitních
možnostech soustavy k případnému
připojení dalších lokalit. Kapacita sous-
tavy je naddimenzována a tudíž dle slov
pana ředitele snadno může pokrýt i další
potřeby. Tedy bezpečnost v zásobování by
byla dlouhodobě zajištěna. Dále starosta
svolal jednání s některými starosty obcí na
severu okresu s tím, zda by byl zájem
dalších obcí na projektu participovat. Ve
většině převládl názor na přípravu a
následnou realizaci připojení, právě z
důvodů systémového a bezpečného zá-
sobování vodou. Starosta byl pověřen k
jednání s právníkem o možnostech
sdružení obcí do právnické osoby – mělo
by jí o svazek obcí. Dále starosta jednal s
představitelem Svazu měst a obcí ČR o
možnostech využít některý projekt svazu,
v rámci něhož by v rámci grantu byl
zaměstnán koordinátor akce, který např.

bude vyjednávat o velmi složitých ma-
jetkoprávních vyrovnáních, která by přišla
na přetřes. Další jednání starostů o
pokračování aktivit se bude konat 1. 3.
2019, kde bude představena prvotní studie
možností vedení přivaděče. 

Město tedy zvolilo pro řešení zásobování
pitnou vodou kombinaci dvou kroků, o
kterých je výše psáno – rychlou realizaci
posílení vlastních zdrojů, přípravu
náročného vybudování napojení na sous-
tavu – to v delším časovém horizontu.
Třetím, velmi důležitým krokem, který
není příliš vidět a zvykli jsme si brát jako
samozřejmost, je pravidelná obnova
vodohospodářské infrastruktury ve městě.
Tedy jinými slovy, eliminace poruch,
úniků, ale efektivní hospodaření s vodou.
Ano, projektové přípravy, obnova ma-
jetku, to nejsou levné záležitosti. Veškerá
příprava, obnova, ale i denní provoz je
hrazen z inkasa vodného a stočného. K
jiným účelům nejsou prostředky z
vodného a stočného používány, směřují
jen a pouze do vodohospodářství. Kon-
strukci ceny jsme podrobně popsali v
některém z minulých čísel Vožičanu. To,
že prostředky v plné výši jsou rein-
vestovány je snad vidět, vždyť pamětníci
si vzpomenou na problémy s dodávkami
vody, které naštěstí patří do minulosti. 

Druhou velkou akcí, kterou město 
chystá k co nejrychlejší realizaci, ...

(dokončení na str. 3)

Příprava dvou velkých projektů



STRANA 2 1. ÚNORVOŽIČAN

Program kina
ÚNOR

• Pronajala sál Záložna Farnosti Mladá
Vožice a SDH Mladá Vožice za účelem
pořádání plesů 

• Velmi podrobně se zabývala aktuální-
mi problémy Vožické majetkové – per-
sonálními otázkami, vzala na vědomí trž-
by na vodném a stočném za rok 2018 –
5,783.582 Kč 

• Schválila podání žádosti o bezúplatný
převod pozemků pro realizaci projektu
Sluneční III a uložila starostovi jednat se
Státním pozemkovým úřadem 

• Zabývala se stavem návesního rybníka
v Dolních Koutech a rozhodla o přípravě
sanace této vodní nádrže 

• Neschválila nabídku firmy DARUMA
– instalace multimediálního informačního
panelu  

• Schválila podání žádosti Husitskému
muzeu – prodloužení výpůjčky
zapůjčených exponátů muzea v 

Památníku Mladovožicka 
• Schválila smlouvu o dílo mezi městem

Mladá Vožice a Ing. Pavlem Doušou –
projektantem – zhotovení projektové
dokumentace projektu Sluneční II –
220.000 Kč bez DPH)

• Schválila smlouvu o organizování
veřejné služby mezi městem Mladá
Vožice a Úřadem práce  

• Zabývala se rozsahem obnovy
dětských hřišť ve městě 

• Schválila smlouvu o poskytování
pečovatelské služby mezi městem Mladá
Vožice a obcí Zhoř – jde tak po Šebířovu
o druhou obec, pro kterou budeme
zajišťovat některé úkony terénní
pečovatelské služby 

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a firmou PL Beko – 
realizace stavby nového parkoviště na
rohu ulic Milady Jungmanové a Táborská

Rada města na 7. zasedání (11. ledna), 
8. zasedání (25. ledna) mimo jiné projednala:

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

2.2. 16.30,19.30 MRAKODRAP
Akční kriminální triller USA v českém
znění
3.2. 16.30,19.30 ANT- MAN A WASP
Akční sci-fi dobrodružná komedie USA v
českém znění
9.2. 16.30,19.30
DEJ MI SVÉ JMÉNO
Romatické drama USA, Francie a Itálie
v českém znění
10.2. 16.30,19.30
ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
Akční komedie Francie, Islandu a Ukra-
jiny s titulky
16.2. 16.30,19.30
PO ČEM  MUŽI TOUŽÍ
Nová česká komedie
17.2. 16.30,19.30 PŘÍBĚH KOČEK
Animovaná rodinná dobrodružná
komedie v českém znění
23.2. 16.30,19.30 MISS HANOI
Česko-slovenské kriminální drama
24.2. 16.30,19.30
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Rodinný animovaný film USA v českém
znění

Z klubu
v sobotu 23. března jedeme do divadla.

Došlo ke změně vstupného, takže
vybíráme 275 Kč. Divadlo se nám omluvi-
lo za toto nedopatření, vstupné 100 Kč je
jen na dopolední představení. Prosím, kdo
ještě nezaplatil, ať přinese peníze na klub 
5. 3. nebo ke mně domů. Raději se nejdřív
ohlaste telefonem - 381 215 189, abych
byla doma.  Obracíme se na naše ženy,
které mají přebytečná prostěradla, cíchy
nebo ubrusy, aby nám je přinesli do
zasedačky, abychom mohli pokračovat ve
výrobě panenek pro děti v nemocnicích.
Máme klub vždy druhé a čtvrté úterý od
14.00 hod. za klub H. Trejbalová

Návštěvnost ústějovské kapličky v roce 2018:
– navštívilo ji nejméně 933 lidí (často celé rodiny, ale počet neuveden)
– nejvíce dne  28. 9. - Svatováclavský výšlap – 73 pochodníků – zápis na str. 22
– významné návštěvy : 
na straně 6 – rodina úzce spjata s ThDr. Stan. ZELOU, olomouckým biskupem,
internovaným v roce 1963 na Radvanově

na straně 29 – prapotomci rytířského rodu JENŠÍKŮ, který vlastnil asi v 16. století
zámek v Radvánově
– významné události: 13 pobožností, 2x křest svatý (na str. 15-7. července, na str. 20-

1. září)
– ODKUD POUTNÍCI-TURISTÉ - PŘICHÁZELI :
z ciziny: z USA- str.11-29.4. a na str.14-12.6.- zápisy v angličtině, z KANADY- str.24-

16.10., z AUSTRÁLIE- str. 27-18.11., z NĚMECKA -str.19-19.8.
z ČR: Břeclav-již.Morava, Mladá Vožice, Chýnov, Brno, Jistebnice-Nehonín,

Radvanov, Přerov, Kosova Hora, Lom u Tábora, Česká Třebová, Miličín, Zátiší, Mladá
Boleslav-Boreč, Červený Újezd, Janov, Strakonice, Střezimíř, Dolni Hrachovice,
Pyšely, Zhořec, Bernartice, Řevnice, Sezimovo Úst, Louňovice, Praha, Slivice,
Jindřichův Hradec, Měšice u Tábora, Soběslav, Votice, České Budějovice, Sedlečko,
Tábor, Radimovice u Želče, Prčice, Oblajovice, Týn nad Vlt., Těchobuz, Oldřichov

CO PŘÍCHOZÍ NEJVÍCE OCEŇUJÍ A CHVÁLÍ :
Polohu, krásu tohoto barokního skvostu z roku 1812, velebné ticho, klid ke ztišení a

k modlitbě, její obnovený interiér – výzdoba, přístupnost- otevřené dveře, okolní
malebnou přírodu s výhledem i torzo lípy v její blízkosti....zemský ráj to na pohled, jak
napsala poutnice na str. 24. dle Pamětní knihy připravili - Zemanovi

S hlubokým žalem v srdci

vyslovujeme upřímné 

poděkování všem příbuzným,

známým a myslivcům, kteří se

přišli rozloučit s naším drahým

synem Patrikem Tomáškem.

Zároveň vyslovujeme upřímné

poděkování Mgr. Jaroslavu

Větrovskému, panu Františku

Volfovi a Mgr. Jaroslavu

Karasovi za velmi důstojné a

dojemné rozloučení.

S láskou a úctou 

truchlící rodina.

Jubilanti - leden
70 let

Josef Bartoš
Mladá Vožice

Jarmila Babiarová
Mladá Vožice 

75 let
František Macháček

Mladá Vožice
Karel Kubka
Mladá Vožice 
Josef Jenšík

Janov
86 let

Marie Dvořáková
Mladá Vožice

88 let 
Marie Maredová

Mladá Vožice
Anežka Smetanová

Janov
89 let 

Vlasta Beránková
Mladá Vožice

94 let 
Marie Kadlecová

Mladá Vožice 







1. ÚNOR STRANA 3VOŽIČAN

Cena vodného a stočného je pro nás pro
všechny jistě velmi citlivá věc. V prosinci
2018 jsme se dozvěděli jeho cenu na rok
2019, v lednovém Vožičanu její odůvodnění
radnicí dle rozhodnutí zastupitelstva. Snad
nebude na škodu i jiný pohled. Předně je
však nutno předeslat, že pochvalu si za-
slouží všichni ti, kdo se starají o zásobování
Vožice vodou. Je také dobře, že radnice se
dívá i do budoucnosti (doufejme hodně
vzdálené) pro případ, že zásoby vody v
Horních Koutech nebudou stačit.

Cena vodného a stočného v roce 2019 si
však pochvalu nezaslouží. Zdražení o 9
Kč za m3 je zřejmě největší meziroční
zdražení vody v celé historii Vožice (při
roční spotřebě 100 m3 zaplatí spotřebitel
7.800 Kč, to je o 900 Kč více než vloni,
pro někoho legrace, pro jiného k pláči). Za
minulé volební období 2015-2018 voda
zdražila celkem o 8,39 Kč (meziroční
nárůsty byly 2,41; 4,14; 0 a 1,84 Kč -
proto současný nárůst o 9 Kč je hodně
překvapivý zejména při vědomí, že s
vodou hospodaří město vlastně samo
prostřednictvím Vožické majetkové s.r.o.
). Cenou vody 78 Kč za m3 jsme tak
předstihli České Budějovice (73,09),
konkurujeme Brnu (79,53), doháníme
Prahu (89,66), nestačíme sice na Tábor
(114,36), ale co není dnes, může být zítra.
Takovéto zdražení vodného a stočného
staví do zvláštního světla i veřejný
předvolební slib "Nezávislých 2018",
vítězů voleb do vožického zastupitelstva:
"Nezvýšíme od roku 2020 cenu vodného a
stočného". 

V souvislosti s cenou vodného a
stočného je zvláštní ještě jedna věc -

zaokrouhlování. Internet nabízí výklad
soudního znalce pro ekonomiku a tvorbu
cen v oboru Vak z 3.5. 2017 (redakci
Vožičanu je znám), kde se píše:
"Zaokrouhlování konečné ceny není
důvod pro její navýšení, vypočtená cena
se zaokrouhluje na 2 desetinná místa
směrem dolů". Ve Vožici celková cena 78
Kč (viz web Vožické majetkové) vznikla
zaokrouhlením ze 77,51; tedy směrem na-
horu na celé číslo. Podíváme-li se na ceny
vody v jiných městech, najdeme vesměs
ceny s 2 desetinnými místy. 

Na cenu vodného a stočného na rok 2019
si můžeme buď postěžovat, ponadávat,
nebo nad ní mávnout rukou, či s ní souhl-
asit a pochvalovat si ji. Změnit ji však
nemůžeme. Jediný, kdo s cenou vodného a
stočného udělat něco může, jsou naši zas-
tupitelé. A když je někdo jediný, kdo může
něco změnit ve prospěch všech svých

vožických spoluobčanů, měl by to udělat.
Pokud by totiž zastupitelstvo změnilo své
rozhodnutí a stanovilo cenu na nejnižší
možné hranici, tj. na 90% ceny finanční
analýzy, cena bez DPH by se ze 67,47
snížila na 63,91, s DPH ze 78 na 73,49;
meziroční nárůst z 9 Kč na 4,49 Kč
(pokud správně počítám), což by bylo tak
nějak v souladu s meziročními nárůsty z
minulých let. Pravdou je, že celkové
příjmy z vodného by se navýšily méně, to
snad při odhadovaných celkových
příjmech z vodného a stočného za rok
2019 okolo 5,5 miliónu Kč nehraje zásadní
roli. Vždyť podle veřejného slibu se ceny
vodného od roku 2020 zvyšovat nebudou,
navýšení pak nebude vůbec žádné, ale
věřím, že stejně jako v letech minulých
bude i od roku 2020 o zásobování vodou
občanů Vožicka dobře postaráno.

Stanislav Balík st.

Vodné a stočné trochu jinak

Věcné usměrňování cen
- EON = náklady,které skutečně náležejí k období na něž se kalkulace zpracovává
(srovnej pravidla OPŽP – vyrovnávací nástroj),
- základem je vznik,reálná existence vynaloženého nákladu(srovnej –viz náklady na 
mzdy u automatizovanýc h ÚV a ČOV)
- některé další zásady cenotvorby: přiměřenost(viz nákupní ceny „silové el.energie“),
obvyklost(viz penzijní pojištění?), teze obecná: vynaložení nákladů s péčí řádného

hospodáře,
- platí obecná zásada pro věcné usměrňování : ne každá výše nákladu je EON, ne

každý náklad je EON, ne každý daňově uznatelný náklad je EON, 
- zaokrouhlování konečné ceny není důvod pro její navýšení, vypočtená cena se

zaokrouhluje na dvě desetinná místa směrem dolů
-  kalkulace na jednot.množství- m3(nesprávně na osobu či nemovitost),
-  kalkulace vždy i když ceny plně dotovány,

(dokončení ze str. 1)

je výstavba technické infrastruktury –
pokračování ulice Sluneční od točny k
Táborské ulici. Výstupem celého projektu
bude prodej plně zainvestovaných staveb-
ních pozemků pro zájemce o individuální
výstavbu rodinných domů. Město v
přípravě této akce jednalo v uplynulých
týdnech s vlastníky pozemků v lokalitě o

možnostech, jak infrastrukturu zrealizovat
i z hlediska majetkoprávních vztahů. Jed-
nání se všemi vlastníky bylo velmi slušné,
korektní a vstřícné. Výsledek jednání
bude předložen zastupitelům k projednání
na nejbližším zasedání ve druhé polovině
února. Zároveň vedení města jednalo s
projektantem infrastruktury o nezbytných
úpravách projektu tak, aby po dořešení
majetkoprávních záležitostí mohlo začít
sloučené územní a stavební řízení na 

povolení infrastruktury. V tuto chvíli tedy 
existuje velmi reálná možnost protažení
infrastruktury od točny ve Sluneční ulici
až k Táborské ulici. Vedení města zároveň
vedlo jednání se společností E.ON o 
realizaci napojení na elektrickou energii,
protože tato část infrastruktury jde plně za
majitelem distribuční soustavy. V celém
projektu došlo po jednáních s vlastníky
dotčených pozemků k velkému posunu
akce. 

Příprava dvou velkých projektů - dokončení

Pozvání na kurz
OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ

Objevování křesťanských kořenů naší
společnosti

Začínáme 14.2. 2019 v zasedací míst-
nosti MÚ Mladá Vožice od 17:00 hodin.

kontakt: 
Roman Cimbulka tel: 608 181 149;
e-mail: roman.cimbulka@seznam.cz 
Pořádá Sbor Církve bratrské v Táboře 
Vstupné dobrovolné!
www.objevováníkřestanstvi.cz

Anketa 
lístek, prosíme, odstřihněte

Jste pro pokračování realizace diskoték – Gigatřesku 
– v sále Záložna?

Ano Ne  
(svoji odpověď zakroužkujte)

Jde o orientační průzkum názorů veřejnosti. 
Lístek vhoďte do schránky u vchodu MěÚ Mladá Vožice do konce února



Vážení přátelé di-

vadleních prken!

Konečně mohu
zodpovědně napsat, že
premiéra naší nové hry
Uklízečka se vydařila a v
mladovožickém kině ji na
dvou předvánočních
představeních vidělo

přibližně 150 diváků. A věřte nebo ne, smáli
se a všichni tleskali. Tak co si přát víc! V
lednu jsme si ji pak zahráli také v Chotov-
inách, kde už máme pokaždé také své
natěšené fanoušky. Pokud někdo z Vás o tu
podívanou zatím přišel, Přijeďte 22. února
od 19 hodin do Chýnova. To máte kousek. 

V našem představení exceluje především
v titulní roli uklízečky Anežky naše
Vlastička Chrenková, které tato role sedne
jako ulitá a myslím, že její herecký výkon si
nezadá s divadelními profíky. Ale všichni tři
herci představení, tedy i Pavla Šedivá a
Jaroslav Jaroš bravurně rozehrávají na
jevišti společně úsměvně dojemný příběh,
při kterém se diváci často nahlas smějí a
občas i zamáčknou nějakou tu slzičku. A tak
to má na divadle být. Možná byste se ale
pobavili, i kdybyste viděli, co se děje před

představením a po něm. Kdy se tihle tři
umělci proměňují v řidiče, nosiče kulis,
osvětlovací a zvukařské techniky a
stěhováky. Zkuste si ve třech lidech postavit
celé představení, pak ho odehrát a pak ho
zase sbalit a odvézt! To je ten úděl
ochotníků. A sem tam se i stane nějaká ta
nečekanost a v tu ránu je všechno jinak.
Jako třeba když jsme hodinu před
představením v Chotovinách zjistili, že
jsme v Mladé Vožici, zapomněli nafuko-
vacího žraloka, bez kterého se představení
prostě neobejde. A zkuste sehnat v pátek
večer v Chotovinách žraloka! Takže rychlý
skok do auta, na otočku do Vožice, neuk-
louznout na náledí a modlit se, že to stih-
neme. A to už přicházejí první diváci a my
děláme, jakože nic…všechno je jak má být.
No, jsou to někdy nervy, aby si divák přišel
na tu svou hodinku příjemné zábavy!

Taky jsme přišli na to, že každá technika,
kterou takový amatérský soubor, co jezdí
často na zájezdy nutně potřebuje, vydrží
maximálně šest let a má dost. My už letos
fungujem osmým rokem. A po tom, co jsme
předloni už fakt museli pořídit nové

repráky, máme velkou radost, že jsme si
letos mohli konečně nadělit před vánoci
dárek a pořídili jsme si čtyři nové reflekto-
ry, to abyste na nás lépe viděli a my měli o
to víc co nosit z auta na jeviště a zpátky. Ty
nové reflektory se fakt pronesou! A když už
jsme u toho: Pořád ještě bychom moc
potřebovali do našeho souboru nějakého
hračičku, který netouží být vidět a stát na
prknech, ale má rád srandu a divadlo a
jezdil by s námi, byl by náš kamarád a rád
by zažíval všechny ty divadelní štace a
legrace s námi a při tom nám pouštěl zvuky
a svítil na nás těmi novými reflektory.
Věřte, není to vůbec nic těžkého. Když se to
naučila i naše režisérka, naučí se to fakt
kdokoli. Časově náročné to není, hrajeme
tak dvakrát až třikrát do měsíce. Ale spous-
tu se toho zažije. To slibujeme. Pokud byste
o někom věděli, anebo měli do toho chuť
sami, zavolejte prosím Jardovi na číslo: 777
480 772. Nového technika bychom hýčkali
jako v bavlnce. 

Mějte krásnou zimu a těšte se na jaro jako
my!

Vaši Voživoti

Motto na závěr:  „Režisér je v divadle bo-
hem, ale bohužel – herci jsou ateisté.

Drbník

STRANA 4 1. ÚNORVOŽIČAN

Už popáté se miniskupinka vožických
amatérských běžců připravuje na pořádání své
březnové sportovní akce. Od listopadu 2018,
to navíc bude oficiálně, tedy pod hlavičkou
právoplatně založeného sportovního, zap-
saného spolku, HOBBYRUNTEAM, z.s.,
Mladá Vožice.

Snad už můžeme napsat, že tradičně,
druhá březnová sobota patří v Mladé Vožici
běžeckému sportu. Píšeme tu o tradici, pro-
to také doufáme, že se nám podaří i v  bu-
doucnu v ní zdárně pokračovat a vždy, s
dalším ročníkem, se posunout zas o něco
výše. Letošní 5. VOŽICKÝ
VYTRVALOSTNÍ BĚH se uskuteční v
sobotu 9. března. Velkou novinkou pro
veřejnost je zařazení našeho závodu do
programu běžeckého seriálu BĚŽEC POD-
BLANICKA, který sdružuje cca 20
běžeckých závodů, podobných tomu naše-
mu. Seriál probíhá po celý kalendářní rok
ve Středočeském kraji, a protože
benešovsko nemáme tak daleko, nabídku k
připojení do seriálu jsme dlouho nezvažo-
vali… Loni si k nám do Mladé Vožice přijelo
zaběhat bezmála 140 běžců všech věkových
kategorií. Velký bonus, na kterém se shodla
drtivá většina účastníků, je místní víceúčelová
sportovní hala. Vždyť co může být lepšího po
závodu, než si dát teplou sprchu, něčím do-
brým doplnit tělesné tekutiny, něco dobrého
zakousnout a závod zhodnotit a rozebrat s ka-
marády a soupeři. A navíc - v hale bude opět
otevřeno příležitostné občerstvení paní
Veroniky, takže co se týče servisu pro běžce,
ale i příchozí veřejnost, k pěknému, nejen
sportovnímu zážitku, snad nebude nic
scházet…     

Už v 10 hodin se u mladovožické sportovní

haly v Souhradí veřejnosti představí nejmenší
běžci. Loni v březnu u nás děti běhaly poprvé
a po kladných ohlasech, které zařazení
dětských běhů do programu přineslo, i letos
malé běžce rádi přivítáme!!! Své malé
sportovce tedy rozhodně nenechávejte doma a
do Vožice je přivezte s sebou. Dětské trasy

jsou situovány na asfaltové chodníčky
přilehlého dětského hřiště v Souhradí.
Dárkem malým běžcům, ale i příchozí
veřejnosti, bude možnost návštěvy dětské na-
fukovací atrakce, skákacího hradu. Ten bude
umístěn v sále sportovní haly. Vyhlášení
výsledků dětských kategorií bude následovat
po ukončení dětských běhů. 

Dospělým běžcům dáme opět na výběr ze
dvou tras. Obě (7 i 14 kilometrů) už tradičně
startují současně. Místem startu, opět dle
tradic, je sblížení ulic M.Jungmanové, Min-
covní a Sedláčkova, tedy před místní
Mateřskou školou (12:30h.). Trasy hlavního
závodu zavedou běžce do okolí jedné z míst-
ních dominant, zříceniny středověkého hradu

Šelmberk. Zde na ně čeká občerstvovací stan-
ice a zárověň rozbočení obou tras. Kratší se
vrací přes místní část Remízek zpět k Voži-
ci…..a ta delší pokračuje lesem,  strmě dolů za
zříceninu, podél Šelmberského mlýna (po
červené turistické značce), k obci Bzová. Zde
závodníci obkrouží bzovskou střelnici a po

krátkém silničním seběhu od Vilic se opět
vrací přes Bzovou, tou samou trasou k
„občerstvovačce“ a zpět k cíli. Pomyslnou
cílovou pásku všichni běžci neproběhnou u
školky(!!!), nýbrž až v zázemí závodu, tedy
před městskou sportovní halou. 

Přihlašování do závodu probíhá už od
počátku r. 2019 formou elektronické regis-
trace / náš facebook, blog /. Ti, kteří se totiž
přihlásí předem, získají ve startovním
balíčku  o maličko levnější startovné, nebo
pozávodní občerstvení (hovězí gulášek od
našeho věhlasného rodáka a vožického
patriota, člena národního týmu kuchařů a
šéfkuchaře táborské restaurace Goldie v
HOTELU NAUTILUS, pana Martina Svat-

ka. Bonusem bude i tričko s logem závodu,
které snad bude sloužit jako památka na
vožickou běžeckou sobotu. Do závodu je
samozřejmě možné se přihlásit až na místě
samém.

Rádi bychom zde poděkovali našim
partnerům!!! Bez nich bychom závod jen
těžko zorganizovali dle představ našich a snad
i spokojenosti těch, na které je vlastně cíleno.
Velice si ceníme podpory vedení města Mladá
Vožice, i místních firem a podnikatelských
subjektů. Děkujeme za podporu a zveme vás
k návštěvě závodu. Přijďte povzbudit běžce –
hobíky!!! 

Jindřich Rataj, Hobbyrunteam, z.s., 

Mladá Vožice

Mladá Vožice „v běhu“


