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číslo 5/roč. 16 1. květen 2019

Jubilanti - duben

75 let 
František Valenta - Mladá Vožice

Jaroslav Forejt - Mladá Vožice 
Miroslav Kobliha - Mladá Vožice 

Miroslav Lojda - Radvanov
Marcela Hradová - Mladá Vožice
Zdeňka Mrázková - Mladá Vožice

80 let
Anna Vránová - Janov 

85 let
Karel Krňanský - Mladá Vožice

Marta Čermáková - Mladá Vožice

86 let
Božena Bednářová - Radvanov

87 let
Jaroslav Vršecký - Mladá Vožice

Jaroslava Mašková - Noskov

88 let
Marie Hašková - Mladá Vožice

89 let
Marie Kolaříková - Mladá Vožice

90 let 
Věra Jechová - Radvanov

91 let
Čestmír Gracias - Mladá Vožice

Marie Jůzová - Mladá Vožice 

Dne 4. 4. 2019 oslavili smaragdovou
svatbu (55 let)manželé 

František a Emilie Smetanovi
ze Staré Vožice.

Dne 18. 4. 2019 oslavili smaragdovou
svatbu (55 let)manželé 

František a Anežka Jůzovi
ze Staré Vožice.

Občané, kteří mají zájem o objednání
okrskové volební komise přímo do 
domácnosti, se mohou nahlásit na 
telefonním čísle: 607 073 014 (381 201
917 - Růžičková), případně 381 201 916
(Řezníčková). Případní zájemci o
zprostředkování volby do přenosné hlaso-
vací urny se mohou informovat také přímo
na Městském úřadu v Mladé Vožici –
kancelář stavebního úřadu.

Volby do europarlamentu se stejně jako

jiné volby v České republice konají v pátek
a v sobotu. Konkrétně se volební místnosti
otevírají v pátek 24. května v 14:00 hodin.
První den je volební místnost otevřena 
obvykle do 22:00. V sobotu 25. května
mohou Češi volit od osmé hodiny ráno do
dvou hodin odpoledne. V jiných členských
zemích Evropské unie volby probíhají až
do neděle, takže konečné výsledky nového
složení europarlamentu budou známé
nejspíš 26. května večer.

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019 

1000 kilometrů, 10 dní, 1 muž
Od Šumavy k Tatrám... i když v tomto

případě spíše naopak.
Takové rozhodnutí udělal Štěpán

Dvořák, profesionální hasič z dukovanské
jaderné elektrárny. Na konci dubna tohoto
roku si předsevzal uběhnout v 10 dnech
1000 kilometrů od východu až po západ
krajinou bývalého Československa. 
Při svém ultramaratónském výkonu proťal
v pátek 26. 4. i naše město, jejímž 
amatérským sportovcům toto nemohlo

ujít. Městem a okolím ho společným
během podpořili přibližně na 20 kilome-
trech nejen starosta města Jaroslav
Větrovský ale i Jakub Semrád, Štěpán
Kášek a Vojta Brázda.

Po přivítání v našem městě starostou a
senátorem Větrovským se běžeckého
borce ujali kolegové z cechu sv. Floriána,
a tak si mohl dopřát chvilku oddechu na
základně SDH Mladá Vožice.

Tak ať ti to běhá Štěpáne a držíme palce!

Zleva: Jakub Semrád, Štěpán Dvořák a Štěpán Kášek před základnou SDH Mladá Vožice. 
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Program kina
KVĚTEN

• schválila záměr opravy Oustějovské
kapličky dle nabídky Ing. Františka
Káška, IČ – 46705481, 110.920,50 Kč
včetně DPH, oprava fasády 

• schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Mladá Vožice za rok 2018 dle
předloženého návrhu 

- Hospodářský výsledek hlavní činnosti:
209.566,56 Kč 

- Hospodářský výsledek vedlejší
činnosti: 51.234,13 Kč

• Schválila Výzvu k podání nabídek na

stavební práce mimo režim zákona o
zadávání veřejných zakázek – Oprava
Ronovské ulice Mladá Vožice

• Velmi podrobně se zabývala průběhem
projektových prací na přestavbu objektu
na Husově náměstí na byty s
pečovatelskou službou 

• Schválila opětovné zadání výběrového
řízení na opravu Zahradní ulice

• Vzala na vědomí výsledky přezkumu
hospodaření za rok 2018 – bez závad 

Rada města Mladá Vožice na 
15. Zasedání (12. dubna) 

a 16. Zasedání (26. dubna) 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

4.5.. 16.30,19.30

TEN, KDO TĚ MILOVAL

Česká kriminální komedie

5.5. 16.30

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

Český animovaný rodinný film

HUMORISTA

Životopisné drama Ruska, Lotyšska a

Česka, dabing

12.5. 16.30,19.30

ASTERIX A TAJEMSTVÍ

KOUZELNÉHO LEKTVARU

Francouzská animovaná dobrodružná

komedie v českém znění

17.5. 19.30

MOJE  CESTA  DO  PERU

Cestopis vyrobil a natočil pan Ladislav

Bacil

18.5. 16.30,19.30

LÉTO S GENTLEMANEM

Česká romantická komedie

19.5. 16.30,19.30

ČERTÍ BRKO

Pohádka Česko-Slovensko

25.5. 16.30,19.30

CENA ZA ŠTĚSTÍ

České drama

26.6. 16.30,19.30

ÚTOK  Z HLUBIN

Akční thriller USA a Velké Británie v

českém znění

Dobrovolní hasiči informují
Kolektiv mladých hasičů se v sobotu 20. dubna 2019 zúčastnil soutěže v požárním

útoku v Mašovicích. V kategorii přípravka se družstvo umístilo na 4. místě, v kategorii
mladší na 7. místě a v kategorii starší také na 7. místě.

Den otevřených dveří hasičské zbrojnice v pátek 3. května 2019 od 8.00 hodin do
12.00 hodin pro veřejnost a žáky našich škol. Možnost prohlídky vybavení zásahové
jednotky obce a praktického vyzkoušení některých prostředků.

V sobotu 11. května 2019 od 12.00 hodin se bude konat soutěž v požárním sportu
SDH okrsku Mladá Vožice v Bělči. Soutěž pořádá Sbor dobrovolných hasičů Běleč,
ve spolupráci s okrskem Mladá Vožice. Disciplíny – běh na 100 m s překážkami a
královská disciplína požární útok.  

Karel ADAM – SDH Mladá Vožice

• Termín jednání Zastupitelstva města
Mladá Vožice je předběžně stanoven na
13. 5. 2019, 16.30 hodin. Zásadním bodem
jednání bude další postup v pokračování
projektu výstavby technické infrastruktury
„Sluneční II“. Jednání je veřejné. 

• V polovině května začne realizace stav-
by na Morávkově náměstí, kdy cílem akce
je zlepšení dopravně bezpečnostního řešení
v lokalitě. Stavební práce se předpokládají
během června a letních prázdnin. 

• V průběhu dubna byly obnoveny prvky
dětských hřišť v Doudlebské ulici, za DPS
a nově také na parčíku směrem na Pacov.

Prvky dětských hřišť budou doplněny ještě
v Noskově. 

• Do finále rovněž dospělo budování
parkoviště na křižovatce ulic Milady Jung-
manové a Táborské. Parkovací místa bu-
dou ihned po dokončení a kolaudaci
předána k užívání v režimu časového
parkování. 

• Vzhledem k pokračování velmi
suchého počasí prosíme všechny občany o
šetření pitnou vodou, zejména apelujeme
na stále platné nařízení o zákazu zalévání
zahrádek, mytí aut, ale zejména
napouštění domovních bazénů.

Město Mladá Vožice informuje:

- Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.190 v Mladé Vožici 
část – ÚT, kotelna a plynová přípojka

- Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.193 v Mladé Vožici 
– stavební část 

- Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.190 v Mladé Vožici 
část – ÚT, kotelna a plynová přípojka 

- Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.190 v Mladé Vožici 
– stavební část 

- Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.180 v Mladé Vožici 
- Víceúčelové hřiště Mladá Vožice

Výběrové řízení - výzvy
Aktuální výzvy k podání nabídek na akce: (více na www.stavebnionline.cz)

Z klubu
V srpnu 22. 8. se opět koná výstava

květin v Čimelicích. Zájemci o tuto
výstavu, ať se přihlásí 14. 5. na setkání
klubu v zasedací místnosti, jsme tam již
před 14-tou hodinou. Pokud bude malý
zájem, zájezd nebude. Podrobnosti
budou v červnovém nebo prázdninovém
Vožičanu.
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Dovolujeme si v květnovém vydání
měsíčníku Vožičan upozornit na některé
aspekty týkající se odpadového
hospodářství ve městě. 

Nový systém svozu odpadu „Od dveří ke
dveřím“ postoupil v tom smyslu, že do 15.
dubna 2019 mohli všichni zájemci z řad
občanů trvale bydlících ve městě podávat
na městský úřad závazné objednávky ná-
dob. Do této doby se podařilo shromáždit
objednávky na 230 cca sad popelnic na
papír + plasty + bioodpad. Nyní v průběhu
měsíce května 2019, nechť se všichni,
kteří podali závaznou objednávku nádob,
dostaví na Městský úřad Mladá Vožice k
Ing. B. Malinové k podpisu smlouvy o
výpůjčce nádob (mimo 9.+10. 5. 2019).
Po uzavření (podpisu) smlouvy, budou
sady popelnic (papír/plasty/bioodpad)
rozváženy do domácností technickou
skupinou města. První svozy popelnic s
vytříděným odpadem od občanů budou
prováděny pravděpodobně v měsíci
červenci 2019. Občanům bude poskytnut
svozový kalendář, kde budou uvedeny
termíny svozů do konce roku 2019.      

Městu Mladá Vožice se po složitých jed-
náních s vlastníkem pozemku za sádkami
směrem na Běleč Rybářstvím Třeboň a.s.
podařilo uzavřít nájemní smlouvu. Poze-
mek lze využívat k ukládání větví ze
soukromé a veřejné zeleně a zeminy
pouze ze staveb města. Jelikož dochází ke
zneužívání pozemku k ukládání výkopové
zeminy a stavební sutě ze soukromých
staveb či staveb prováděných stavebními
firmami, hodlá město pozemek opatřit
provizorním oplocením s uzamykatelnými
vraty, aby se tomuto nešvaru zabránilo.
Pozemek bude pro občany města pro

ukládání větví ze zeleně zpřístupněn v
provozní době sběrného dvora, tedy: St
12-17 hod, Pá 14-17 hod a So 8-11 hod. 

Upozorňujeme všechny majitele psích
miláčků, kteří je venčí po ulicích města, aby
po nich uklízeli výkaly, jako je to ve všech
civilizovaných zemích,aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných prostranství. Oprav-
du to není nic příjemného šlápnout na chod-
níku do psího výkalu či sekat trávu na
znečištěných městských pozemcích. Pro
pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství platí ve městě obecně závazná
vyhláška č. 3/2009, kterou jsou povinni 

dodržovat všichni majitelé psů. Citujeme z
ní mimo jiné…. Osoba, která psa doprovází,
je na veřejných prostranstvích v zastavěném
území města a jednotlivých místních částí,
povinna vést psa na vodítku a je povinna
neprodleně odstranit znečištění (např. tuhý
exkrement) způsobené psem na veřejném
prostranství. Při volném pohybu mimo
zastavěné území města musí být pes pod 
trvalou kontrolou nebo dohledem osoby,
která psa doprovází…. Nedodržování této
vyhlášky bude postihováno podle zvlášt-
ních právních předpisů.

Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje ….. 

Stejně jako každý rok poskytuje Město
Mladá Vožice svým občanům službu ve
formě rozmístění velkoobjemových
kontejnerů po městě i v místních částech.
Kontejnery jsou určeny pouze pro 
objemný odpad patřící na skládku a odpad,
který se nevejde do jejich domovních
popelnic a nelze jej dál vytřídit. 

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO do nich ukládat: 
- NEBEZPEČNÉ ODPADY A ELEK-

TROODPADY (patří do sběrného dvora v
ul. Táborská v Mladé Vožici – otevřeno St
12 -17 hod, Pá 14-17 hod, So 8-11 hod) a
4 kontejnerů ELEKTROWIN ve městě 

- VĚTVE ZE ZELENÉ (patří na poze-
mek za sádkami směrem na Běleč, je zde
zakázáno ukládat pařezy a jiné byť dřevěné
odpady, např. dveře, nábytek apod.)

- PAPÍR, PLASTY, SKLO, NÁPOJOVÉ
KARTONY (patří do barevných
separačních nádob rozmístěných v ulicích
města a v místních částech města,
kartonové krabice sešlapávat)

- STARÉ ŠATSTVO, TEXTILIE a OBUV
(patří do 3 bílých k ontejnerů umístěných u
sběrného dvora v Mladé Vožici)

- KOVY + PAPÍR (vykupuje výkupna
Sběrných surovin v Ml. Vožici, ul. Poplužní,
otevřeno Út, Čt 15-18 hod, So 8-12 hod, 
obsluha p. Musil mobil 702 242 948)

Velkoobjemové kontejnery 2019
na jarní úklid budou rozmístěny dle 

tohoto harmonogramu: 
Po 29.4. – Ne 12.5.2019: MLADÁ

VOŽICE: Náměstí obětí nacismu, ul.
Mincovní, ul. V Suchdolci, ul. Jana Jeníka
z Bratřic 

Po 13.5. – Ne 26.5.2019: Stará Vožice,
Radvanov, Noskov, Chocov, Staniměřice

Po 27.5. – Ne 9.6.2019: Blanice, Dolní
Kouty, Horní Kouty, Bendovo Záhoří, Kr-
chova Lomná

Celoročně jsou velkoobjemové
kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v
Mladé Vožici a u hřbitova v Janově.

Jarní  úklid
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Opět přešel rok a stolní tenisté mají za
sebou další, v pravdě přelomovou sezónu.

Jelikož naše řady rozšířilo několik
nových hráčů, založili jsme nové ,,C"
družstvo.

Tento tým byl přihlášen do nejnižší
okresní soutěže a musíme říci, že byl
velkým překvapením.

Mladí borci, především R. Babor ml.,
po boku zkušených matadorů J. Dvořáka

a V. Kolomazníka po výborných
výkonech vybojovali s bilancí 16-1-5
(239:157) a s 55 body 3. místo. Což je
velký úspěch.

Vítězem soutěže se stal tým Sokol Tábor B.
,,B" tým využil po loňském 4. místě v

okresní soutěži možnost postupu do
přeboru. Jeho hlavním cílem bylo sbírat
zkušenosti a udržet tuto soutěž. Podzimní
výsledky nebyly příliš příznivé, ale na jaře
přišlo několik pěkných vítězství a
nakonec s bilancí 6-1-15 (143:253) a 35
body obsadil 10. místo a přebor celkem v
pohodě udržel. Už se těšíme na příští
sezónu, kdy by mohly být výsledky ještě
lepší. Přebor vyhrál tým Sokol Tábor A.

,,A" tým čekala přelomová sezóna,
neboť po loňském 3. místě v okresním
přeboru, nám vyšel historický postup do
krajské soutěže. Pro tuto soutěž se nám
povedlo získat mladého, ale už zkušeného
hráče T. Mrázka.

Spolu s neustále se lepšícími 
J. Kriegerem a M. Mikulášem vytvořili
základ týmu, který se pro tuto soutěž
ukázal jako konkurence schopný. Začátek
byl velmi těžký, ale postupně, i díky
příkladné tréninkové morálce, šly výkony
nahoru. Tým dosáhl několika opravdu 
zasloužených a těžce vybojovaných
vítězství. I tak jsme však, při velké 
vyrovnanosti družstev obsadili s bilancí
6-1-11 (128:155) a 31body až 9.místo a
budeme čekat jestli nespadneme do
okresu. Věříme, že ne. Rádi bychom hráli
kraj dál, protože tato soutěž má výbornou
úroveň.

Z vítězství v krajské soutěži se radoval
tým Studená D.

Na závěr ještě úspěšnost hráčů.Více na
www.pinec.info. a stis.ping-pong.cz.

Za oddíl Milan Pudil. 

Stolní tenisté poprvé v kraji

A.družstvo B.družstvo C.družstvo
J.Krieger 50,72% P.Melichar 57,50% J.Dvořák 86,36% 
T.Mrázek 48,44% R.Bab or st. 40,48% V.Kolomazník 80,72%
M.Mikuláš 47,37% J.Zápotocký 27,38% R.Babor ml. 67,82%
M.Pudil 31,67% M.Vondrák 22,37% M.Zachariáš 7,14%

M.Knotek 2,70%

Do Prčice tradičně třetí květnovou

sobotu - letos 18.5.

Již po devatenácté se můžete vydat z
Mladé Vožice do Prčice, po jedné z
šestnácti pěších tras 52.  ročníku
dálkového pochodu Praha – Prčice, z nichž
jedna trasa (23 km z Votic) je určena pouze
dětem do 15-ti let v doprovodu nejvýše 2
osob nebo pro osoby nad 60 let. Trasy pěší
doplňuje jedna trasa vozíčkářská (13 km z
Miličína) a tradiční trasy cyklistické z
Prahy, Milevska a dvě z Tábora. Naše trasa
zůstává v podobě z předchozích ročníků –
vede z Vožice kolem Hradu, údolím
Blanice, přes Vitanovice, Mezivrata a
Ješetice a je dlouhá 36 km. První část ces-
ty (15 km na 1. kontrolu na Bučině),
půjdete téměř sami, nerušeně vychutnáte
krásy jarní přírody. Na kontrole Bučina si
odpočinete, něco zakousnete a dál půjdete
již víceméně ve společnosti pochodníků z
Olbramovic s mnoha občerstvovacími
místy podél trasy. Start bude jako obvykle
na autobusovém nádraží ve Vožici, od 7:15
do 9:15, cíl v Prčici se uzavírá ve 20:00.
Pochodníci, kteří se nesvezou zpátky
autem, mohou využít kyvadlovou dopravu
do železniční stanice Heřmaničky, odtud
vlakem do Tábora, odkud v 18:15 odjíždí
autobus do Vožice. 

Více informací o pochodu naleznete na
novém přehledném webu (s informacemi
o jednotlivých trasách): https://www.pra-
ha-prcice.cz/

Příjemnou cestu všem pochodníkům
přeje Ludmila Dvořáková,

Klub českých turistů Tábor.

Pochod do Prčic

Počátkem dubna jsme se opět zapojili do
celorepublikové akce „Ukliďme svět –
ukliďme Česko“.  Jarního úklidu příkopů
kolem silnic v okolí našeho města se
každoročně zúčastňují zhruba tři desítky
dobrovolníků z řad členů cyklistického
klubu a jejich rodinných příslušníků.
Poprvé v dvanáctileté historii konání 
úklidu se neváhali připojit k této smyslu-
plné akci i čtyři dobrovolníci mimo
členskou základnu CK. Všem ochotným
pomoci našemu okolí konkrétním činem
patří velký dík.

Z příkopů nejen z Mladé Vožice, ale i je-
jích místních částí, tzn. Staré Vožice,
Blanice, Radvanova, Janova, Staniměřic,
Noskova, rovněž Bělče, Šebířova a Zhoře,
se podařilo odklidit neuvěřitelné množství
nepořádku. Přes devadesát plastových
pytlů tak skončilo ve sběrném dvoře, kam
tento nepořádek vyházený z oken
automobilů nepochybně patří.

za CK Mladá Vožice Václav Slabý

Cyklisté uklízí
naše okolí


