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

číslo 7-8/roč. 16 1. červenec 2019

Akce k realizaci a financování
Níže přinášíme kompletní přehled akcí,

které byly zařazeny k realizaci a financov-
ání. Tyto stavby, kromě opravy Zahradní
ulice, budou neprodleně zahájeny. Obnova
vodovodu, kanalizace a následně silničního
tělesa v Zahradní ulici bude projednána
ihned, jakmile proběhnou nezbytné lhůty k
výběrovému řízení – lhůty pro možná
odvolání uchazečů v řízení. 

Dále v letních měsících proběhne
přeměna bývalé autobusové čekárny na
Husově náměstí na nebytový prostor pro
obchodní činnost. Do září rovněž dojde k
realizaci opravy fasády Ústějvoské
Kapličky. 

1) Snížení energetické náročnosti 
bytového domu čp. 180 + rozšíření
lékárny: 

předmětem akce je zateplení fasády ze
dvora, výměna oken a dveří v objektu, za-
teplení stropů, zateplení klenby ze sklepa,
výměna střešní krytiny, změna způsobu –
lokální vytápění na plyn, kotlík v každém
bytě, rozšíření lékárny o prostor současné
květinky
Návrh financování akce:
Cena – dle nabídky ve výběrovém řízení –
RE In 4,599.058 Kč včetně DPH
Dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu 714.148 Kč 
Dotace z Jihočeského kraje na rozšíření
lékárny 520.000 Kč
Z rozpočtu města 3,364.909 Kč 

Technický dozor investora 54.450 Kč
Koordinátor BOZP - staveb. č. 24.200 Kč

-  lékárna 12.200 Kč
2) Snížení energetické náročnosti 

bytového domu čp. 190 – stavební část:
předmětem akce je zateplení fasády ze

dvora, zateplení stropů, výměna střešní
krytina na dvorním traktu, výměna oken 
Návrh financování akce:
Cena – dle nabídky ve výběrovém řízení –
DS – Drywall 4,418.918 Kč

včetně DPH
Dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu 1,087.793 Kč
Z rozpočtu města 3,331.124 Kč 
Technický dozor investora 60.500
¨¨ včetně DPH
Koordinátor BOZP 24.450 Kč 

3) Snížení energetické náročnosti 
bytového domu čp. 193 – stavební část: 

předmětem akce je zateplení fasády ze
dvora, zateplení stropů, výměna střešní
krytina na dvorním traktu, výměna oken
Návrh financování akce:
Cena – dle nabídky ve výběrovém řízení –
DS – Drywall 4,893.745 Kč

včetně DPH
Dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu 1,609.966 Kč
Z rozpočtu města 3,283.778 Kč
Technický dozor investora 68.970 Kč

včetně DPH
Koordinátor BOZP 25.540 Kč 

4) Snížení energetické náročnosti 
bytového domu čp. 193 – ústřední
topení, kotelna, plynová přípojka:

předmětem akce je realizace centrální
kotelny na plyn ve sklepních prostorech,
kompletní otopný systém
Návrh financování akce:
Cena – dle nabídky ve výběrovém řízení –
REMONT 1,499.988 Kč

včetně DPH
Dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu 384.941 Kč 
Z rozpočtu města 1,115.046 Kč 
Technický dozor investora

Viz. stavební část 
Koordinátor BOZP 14.300 Kč 

5) Snížení energetické náročnosti 
bytového domu čp. 190 – ústřední
topení, kotelna, plynová přípojka:

předmětem akce je realizace centrální
kotelny na plyn ve sklepních prostorech,
kompletní otopný systém
Návrh financování akce:
Cena – dle nabídky ve výběrovém řízení –
REMONT 1,266.417 Kč

včetně DPH
Dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu 325.512 Kč 
Z rozpočtu města 940.904 Kč 
Technický dozor investora

Viz. stavební část 
Koordinátor BOZP 12.660 Kč

(pokračování na str. 2)

Z klubu
Žádáme přihlášené účastníky na výstavu

květin v Čimelicích, aby neprodleně
uhradili peníze za autobus. A to do 30. 7.
Peníze vybírá p. Tomášková a lze se s ní
domluvit na platbě na tel. 724 730 918.
Není možné nechat placení až v den odjez-
du. Odjezd bude od zámku v 8.0 hod. a
odjezd z Čimelic v 13.00 hod. Jak již bylo
sděleno, není zajištěn oběd, ale v
Čimelicích je možnost oběda přímo u
areálu výstavy. Podle sdělení v novinách je
to již poslední výstava současných majitelů
a bude záležet na novém majiteli, zda bude
výstavy konat. Za klub M. Tomášková

V červnu byla zahájena stavební úprava Morávkova náměstí.



STRANA 2 1. ČERVENECVOŽIČAN

Program kina
ČERVENEC -  SRPEN

• Schválila vítěze veřejných zakázek –
Budova občanské vybavenosti Radvánov
(firma Stejskal), Stavební úpravy ulice
Ronovská (firma HES) a opravy Zahrad-
ní ulice (firma PL BEKO)

• Schválila smlouvu o přidělení dotace
mezi městem a Jihočeským krajem –
520.000 Kč na rozšíření lékárny 

• Schválila smlouvu o přidělení dotace
mezi městem a Jihočeským krajem –
220.000 Kč na realizaci budovy občanské
vybavenosti v Radvánově

• Schválila přidělení startovacího bytu
(bývalý dům zahradníka v zámecké
zahradě) novému příslušníku místního
oddělení Policie ČR

• Schválila Dodatek ke smlouvě o
poskytování pečovatelské služby mezi
městem a obcí Šebířov 

• Schválila poskytnutí daru ve výši
20.000 Kč divadelnímu souboru

VOŽIVOT na pořádání divadelního 
festivalu VOKULE 2019

• Schválila smlouvu o přidělení dotace
mezi městem a Jihočeským krajem –
přijetí dotace ve výši 108.000 Kč na
pořízení zásahových oděvů JSDH Mladá
Vožice

• Vzala na vědomí smlouvu o dílo mezi
TJ Sokol Mladá Vožice a VYSSPA Sports
Technology s. r. o., - realizace akce
„Víceúčelové hřiště Mladá Vožice“

• Schválila smlouvy o dílo – mezi
městem a firmou HES stavební –
„Stavební úpravy ulice Ronovská“, mezi
městem a firmou František Stejskal –
„Budova občanské vybavenosti Rad-
vánov“

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem
a Stavební firmou Ing. František Kášek –
realizace opravy Kaple Panny Marie
Bolestné Ústějov 

Rada města na 19. zasedání 
(7. června) a 20. zasedání 

(21. června) 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

6.7. 16.30,19.30
ŽENY V BĚHU
Nová česká komedie
7.7. 16.30,19.30
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaná dobrodružná rodinná
komedie USA v českém znění
13.7. 16.30,19.30
LOVENÍ
Česká romantická komedie
14.7. 16.30,19.30
CO JSME ZASE KOMU UDĚLALI?
Francouzská komedie v českém znění
20.7. 16.30,19.30
ŽENY V BĚHU
Nová česká komedie
21.7. 16.30,19.30
COLETTE : PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Životopisné drama Velké británie a USA
v českém znění
27.7. 16.30,19.30
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Akční dobrodružné romantické sci-fi
USA a Kanady  v českém znění
28.7. 16.30,19.30
MARY POPPINS SE VRACÍ
Rodinný fantazy muzikál USA v českém
znění

3.8. 16.30,19.30
TERORISTKA
Nová česká komedie
4.8. 16.30,19.30
CAPTAIN  MARVEL
Akční dobrodružné sci-fi USA v českém
znění
10.8. 16.30,19.30
BOUŘLIVÉ VÝŠINY
Romantické drama Velké Británie s tit-
ulky
11.8. 16.30,19.30
SPIDER-MAN:PARALELNÍ SVĚTY
Animovaný dobrodružný akční sci-fi v
českém znění
17.8. 16.30,19.30
NA  STŘEŠE
Česká komedie
18.8. 16.30,19.30
TOMAN
Česko-slovenské historické drama - 12
nominací na Českého Lva
24.8. 16.30,19.30
AFTER: POLIBEK
Romatické drama USA v českém znění
25.8. 16.30
KOUZELNÝ  PARK
Animovaná dobrodružná komedie USA
a Španělska v českém znění
31.8. 16.30,19.30
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Francozská komedie v českém znění

(dokončení ze str. 1)
6) Víceúčelové hřiště Mladá Vožice:
předmětem akce je odbagrování svahu k

provozovně technické skupiny – výstavba
opěrné zdi, výstavba sociálního zázemí –
2 šatny, WC, sprchy, realizace nové
umělé trávy v celé hrací ploše, nové
oplocení, osvětlení pro večerní využití
sportoviště 
Návrh financování akce:
Cena – dle nabídky ve výběrovém řízení –
VYSSPA s. r. o., Plzeň 7,381.624 Kč

včetně DPH
Dotace z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy 4,598.230 Kč
Z rozpočtu města 2,896.594 Kč 
Technický dozor investora 66.550 Kč

včetně DPH
Koordinátor BOZP 34.600 Kč 

7) Oprava povrchů Ronovská ulice:
předmětem akce je oprava povrchu ko-

munikace po rozsáhlé rekonstrukci
kanalizace. Na řešení povrchů a dopravní
situace je zpracován projekt autorizo-
vaným projektantem dopravních staveb
Návrh financování akce:
Cena – dle nabídky ve výběrovém řízení –
HES 3,845.436 Kč

včetně DPH
Technický dozor investora 30.250 Kč

včetně DPH
Koordinátor BOZP 21.500 Kč 

8) Budova občanské vybavenosti
Radvánov:

předmětem je celková oprava budovy
včetně střešní krytiny, vestavba sociálního
zařízení, napojení na vodovod, kanalizace
a elektriku, elektrické zvonění ve
zvoničce, nové vstupní dveře, nová okna,
okopání a odvodnění objektu 
Návrh financování akce:
Cena – dle nabídky ve výběrovém řízení
STEJSKAL 1,058.166 Kč 

včetně DPH
Dotace z Programu obnovy venkova Jč.
kraje 220.000 Kč 
Z rozpočtu města 838.166 Kč 
Technický dozor investora 14.520 Kč

včetně DPH
Koordinátor BOZP 12.100 Kč 

9) Oprava kanalizace, vodovodu 
a komunikace Zahradní ulice:

obnova vodohospodářské infrastruktury,
následná oprava povrchu komunikace – v
jarních měsících roku 2020
Návrh financování akce:
Cena – dle nabídky ve výběrovém řízení
PL BEKO 8,218.979 Kč 

včetně DPH
Nájem za vodohospodářskou infrastruk-
turu 2,709.739

bez DPH, 
DPH se uplatňuje

Z rozpočtu města Objekt komunikace 
– viz rozpočet 2020

Technický dozor investora 72.600 Kč
včetně DPH

Koordinátor BOZP 42.300 Kč

Akce k realizaci a financování - dokončení



z 5. zasedání Zastupitelstva města

Mladá Vožice, konaného dne 24. 6. 2019

v zasedací síni Městského úřadu v Mladé

Vožici

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

Usnesením č. 40/2019 schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 4. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (18. – 20. zasedání)

Usnesením č. 41/2019 schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne
24. 6. 2019

Usnesením č. 42/2019 schvaluje: 
Závěrečný účet města Mladá Vožice za

rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad

Usnesením č. 43/2019 schvaluje:
účetní závěrku města Mladá Vožice ses-

tavenou k 31. 12. 2018
Usnesením č. 44/2019 schvaluje:
k realizaci a financování následující

akce, na základě důvodové zprávy:
a) Snížení energetické náročnosti

bytového domu čp. 190 Mladá Vožice –
stavební část, na základě Smlouvy o dílo
mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo
náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ –
00252557 a DS – Drywal s. r. o., Za
Hřištěm 302, 390 02 Tábor, IČ –
02234891, 4,418.918 Kč včetně DPH, fi-
nancování z dotace z IROP a rozpočtu
města dle důvodové zprávy

b) Snížení energetické náročnosti
bytového domu čp. 193 Mladá Vožice –
stavební část, na základě Smlouvy o dílo
mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo
náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ –
00252557 a DS – Drywal s. r. o., Za
Hřištěm 302, 390 02 Tábor, IČ –
02234891, 4,893.745 Kč včetně DPH, fi-
nancování z dotace z IROP a rozpočtu
města dle důvodové zprávy

c) Snížení energetické náročnosti
bytového domu čp. 180 Mladá Vožice, na
základě Smlouvy o dílo mezi městem
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391
43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a RE IN
s. r. o., Herlošova 1626, 390 01 Tábor, IČ
– 48109339, 4,599.058 včetně DPH, z
toho rozšíření lékárny – 813.492,96 Kč,
financování z dotace z IROP a rozpočtu
města dle důvodové zprávy

d) Snížení energetické náročnosti
bytového domu čp. 193 Mladá Vožice –
ÚT, kotelna a plynová přípojka, na
základě Smlouvy o dílo mezi městem
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391
43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a RE-
MONT – MV s. r. o., Náměstí obětí nacis-
mu 705, 391 43 Mladá Vožice, IČ –
07708459, 1,499.988 Kč včetně DPH, fi-
nancování z dotace z IROP a rozpočtu

města dle důvodové zprávy
e) Snížení energetické náročnosti

bytového domu čp. 190 Mladá Vožice –
ÚT, kotelna a plynová přípojka, na
základě Smlouvy o dílo mezi městem
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391
43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a RE-
MONT – MV s. r. o., Náměstí obětí nacis-
mu 705, 391 43 Mladá Vožice, IČ –
07708459, 1,266.417 Kč včetně DPH, fi-
nancování z dotace z IROP a rozpočtu
města dle důvodové zprávy

f) Stavební úpravy ulice Ronovská v
Mladé Vožici, na základě Smlouvy o dílo
mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo
náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ –
00252557 a HES stavební s. r. o., Zelený
pruh 95/9, 140 00 Praha 4, IČ – 28143213,
3,845.436,66 Kč včetně DPH, financování
z rozpočtu města dle důvodové zprávy

g) Budova občanské vybavenosti Rad-
vánov, na základě Smlouvy o dílo mezi
městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí
80, 391 43 Mladá Vožice, IČ – 00252557
a Františkem Stejskalem, Rodná 15, IČ –
46703641, 1,058.166,61 Kč včetně DPH,
financování z dotace z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje a rozpočtu
města dle důvodové zprávy

h) Víceúčelové hřiště Mladá Vožice, fi-
nancování formou poskytnutí příspěvku
formou účelového daru TJ Sokol Mladá
Vožice, IČ - 46630490 (investor akce a
účastník dotačního řízení) na spolufinan-
cování akce realizované v rámci
dotačního řízení z MŠMT – Výzva V3
sport, investice 2019/2020 v rámci progra-
mu 133 530 Podpora materiálně technické
základny sportu 2017 až 2024, příspěvek
města ve výši 2,910.000 Kč, dále dle
důvodové zprávy 

Usnesením č. 45/2019 schvaluje:
dispozice s majetkem města Mladá

Vožice (týkají se pozemků 1000/1 orná
půda, 1010/9 trvalý travní porost),
revokaci části usnesení č. 26 a)/2019
následovně:

• Darovaná část pozemků – Kučera,
Petrášková - obvyklá cena 537.560 Kč

• Sada přípojek pro pozemky – Kučera,
Petrášková - obvyklá cena 409.852 Kč 

• Úhrada rozdílu v obvyklých cenách p.
Kučerovi a pí. Petráškové městem -
127.708 Kč

Usnesením č. 46/2019 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 1072/13 ostatní
plocha-ostatní komunikace v k. ú. Mladá
Vožice o výměře cca 200 m2 

Usnesením č. 47/2019 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 1174/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace v k. ú. Mladá
Vožice o výměře cca 18 m2 

Usnesením č. 48/2019 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 234/2 ostatní
plocha-jiná plocha v k. ú. Noskov o
výměře cca 250 m2 

Usnesením č. 49/2019 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat v k. ú. Mladá

Vožice: 
pozemkovou parcelu č. 1060/10 orná

půda o výměře 161 m2
pozemkovou parcelu č. 1060/9 orná

půda o výměře 36 m2 a části: (přesné
výměry budou stanoveny na základě
oddělovacího geometrického plánu) 

pozemkové parcely č. 1068/1 ostatní
plocha-neplodná půda o výměře 106 m2

pozemkové parcely č. 1068/2 ostatní
plocha-sportoviště a rekreační plocha o
výměře 48 m2

pozemkové parcely č. 1068/8 ostatní
plocha-neplodná půda o výměře 45 m2

pozemkové parcely č. 859/9 ostatní
plocha-sportoviště a rekreační plocha o
výměře 151 m2

pozemkové parcely č. 859/76 orná půda
o výměře 2202 m2

pozemkové parcely č. 859/54 orná půda
o výměře 359 m2

Usnesením č. 50/2019 schvaluje:
smlouvu č. 1030052247/002 o smlouvě

budoucí o zřízení věcného břemene mezi
budoucím povinným Městem Mladá
Vožice, IČ 00252557 a budoucím
oprávněným E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400, F.A. Gerstnera 21512/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
ve věci zatížení pozemkové parcely č.
0253/4 v k. ú. Mladá Vožice umístěním
kabelu NN v rámci stavby „Mladá Vožice
Kafková kNN“. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu
1000 Kč

Usnesením č. 51/2019 schvaluje:
smlouvu o zřízení věcného břemene č.

TA-014330047199/001 mezi povinným
Městem Mladá Vožice, IČ 00252557 a
oprávněným E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 za účelem umístění a provo-
zování distribuční soustavy – kabelu NN
na pozemkové parcele č. 460/1 v k. ú.
Radvanov u Mladé Vožice ve věci stavby
„Dolní Kouty Bartůněk přípojka NN“

Usnesením č. 52/2019 schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na průběhu

hranic pozemků mezi pozemky p. č. st.
28/4, st. 31/3, 40/1, 56/2, 1049/1 (vlastník
město Mladá Vožice) a st. 28/3, st. 28/5,
st. 30/2, st. 31/2, 1095, 1106 (vlastníci
Robert Filip, Ing. Klára Filipová), st. 28/2,
st. 29/4, 1100 (vlastník Renata Vaňková),
st. 29/2, 1049/8 (vlastník Ing. Ivana Ma-
jerová), st. 29/1 (vlastníci Josef Vondrák a
Jiří Vondrák) všechny v k. ú. Stará Vožice,
jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č.
131-1441/2017 z 8. října 2018 vypracov-
aném GK – Ing. Pavel Dvořáček,
Chýnovská 1917/9, Tábor 

(dokončení na str. 4)
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Usnesení Zastupitelstva města
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(dokončení ze str. 3)

Usnesením č. 53/2019 schvaluje:
podání žádosti o převod pozemků parc.

č. 1126, 1129, 1130/2 v k. ú. Mladá
Vožice pro realizaci projektu – technická
infrastruktura Sluneční III za podmínek
stanovených Státním pozemkovým
úřadem (na základě jednání starosty a ve-
doucí Stavebního úřadu Městského úřadu
Mladá Vožice na Státním pozemkovém
úřadu v Českých Budějovicích)

Usnesením č. 54/2019 schvaluje:
zveřejnit záměr prodat bytovou jednotku

v domě čp. 106, číslo bytu 7, obálkovou
metodou s minimální cenou 147.218 Kč 

Usnesením č. 55/2019 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 9 dle

předloženého návrhu 
Usnesením č. 56/2019 schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi

prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ
002525557 a kupujícím Vlastimilem
Balíkem, Radvanov 25, 391 43 Mladá
Vožice ve věci prodeje pozemkové
parcely č. 454/2 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 187 m2 k. ú. Radvanov
u Mladé Vožice oddělené dle GP 121-
123/2018 ze dne 3. 6. 2019, a to se všemi
právy a povinnostmi za dohodnutou kup-
ní cenu stanovenou znaleckým posudkem
Jana Peška č. 82-46/19 ze dne 20. 6. 2019
ve výši 25 250,- Kč (sepsání kupní sm-
louvy hradí prodávající, znalecký po-
sudek, správní poplatek za vklad do KN a
daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupu-
jící) 

Usnesením č. 57/2019 bere na vědomí:
Schválený závěrečný účet DSO

Mikroregionu Venkov za rok 2018 spolu
se zprávou o hospodaření za rok 2018 

Usnesením č. 58/2019 schvaluje:
Plán činnosti Kontrolního výboru Zas-

tupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu předsedy Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva města Mladá
Vožice Ing. Milana Kaltounka 

V Mladé Vožici dne 24. června 2019
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Václav Slabý

Usnesení
- dokončení

Poslední prázdninovou sobotu (24.8.)
můžete v Moravči (obec Slapsko) již po
sedmé prověřit svoji kondičku v terén-
ním triatlonu, všestranném závodu pro
širokou amatérskou veřejnost všech
věkových kategorií. Tato akce není
určena jen sportovcům, ale i těm, kteří se
občas rekreačně proběhnou či projedou
na kole. Přivítáme celé rodiny– s většími
dětmi se mohou rodiče zúčastnit triat-
lonu v kategorii „smíšená štafeta“, pro
menší děti (do 10 let) bude na hřišti
připraven překážkový duatlonek – jízda
na kole v kombinaci s během přes
netradiční překážky a další zábavné hry.
Ve smíšené štafetě mohou závodit ale
také ti, kteří nemají v oblibě všechny
disciplíny – jedinou podmínkou je, aby v
družstvu, kde každý závodí v 1 nebo
max. 2 disciplinách dlouhé trati, byla
alespoň 1 žena. Tratě závodu
přizpůsobíme aktuálnímu stavu vody v
rybníkách v okolí a o jejich podobě
budeme včas informovat na webových

stránkách našeho spolku. Zde se můžete
podívat také na varianty tratí z
předchozích ročníků. Délku tratí z
minulých ročníků se budeme snažit
zhruba dodržet, tedy: plavání – kolem
300 m, kolo 15- 25 km (podle kategorie)
a běh 2,5 – 4,5 – 7 km (podle kategorie).
Je možná i varianta bez plavání (jako v
roce 2017) – ve formě duatlonu (místo
plavání krátký běh). Hlavní cenou závo-
du je putovní Kovářka – přiveze ji David
Michalička z Říčan, vítěz loňského
ročníku. Každý závodník obdrží up-
omínkovou samolepku a občerstvení,
děti navíc perníkovou medaili. Na vítěze
čekají diplomy, medaile z kovářské dílny
Ladislava Dobeše a drobné dárky. Regis-
trace závodníků je od 13:00 na hřišti
SDH v Moravči (obec Slapsko), další
podrobnosti najdete na našich webových
stránkách www.ospolanka.cz. Na setkání
se těší organizátoři závodu: Polánka,
z.s., Obec Slapsko, SDH Moraveč a
Venkov a kovárny, z.s..

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat

paní učitelce Lence Farové z MŠ za pro-
fesionální přístup k budoucím
prvňáčkům, které dokázala vzorně
připravit k zápisu do ZŠ.

Děkuji za Vaši trpělivost, lásku a
ochotu zodpovídat zvídavé otázky
našich dětí po celou dobu pobytu v MŠ.

Máte můj obdiv za to, co vše jste
dokázala. Važme si takových učitelů.

Za spokojené rodiče Jana Vlášková

Slapecký triatlon o putovní Kovářku
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Jubilanti - červen

75 let 
Jaroslav Balínek

Blanice
Václav Petrš
Mladá Vožice

Pavel Flosman
Mladá Vožice 

86 let 
Květa Novotná

Dolní Kouty 
87 let 

Miloslav Novotný
Mladá Vožice 

88 let 
Zdeněk Urbánek

Mladá Vožice 
89 let 

Vladimír Adámek
Mladá Vožice

95 let 
Jaroslav Veselý

Mladá Vožice 
¨

Dne 20. 6. 2019 oslavili
manželé 

Oldřich a Jiřina Mrvovi
smaragdovou svatbu 

(55 let).
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Batůžek na cestách
Na nadcházející letní sezonu jsme pro vás připravili lehké batůžky s nápisem

Město Mladá Vožice a motivem Zvonice v krásných letních barvách. V prodeji bu-
dou v Infocentru a na městském úřadě.

A protože léto je čas dovolených a cestování do dalekých krajů, tak jsme pro vás
připravili projekt nazvaný Batůžek na cestách. Pokud se vyfotíte s batůžkem na
svých toulkách světem , tak foto rádi zveřejníme na stránkách https://www.mu-voz-
ice.cz/ . Je zde vytvořena speciální aplikace, na kterou můžete posílat fota z cest, a
současně dát souhlas se zveřejněním.

Přejeme vám krásné slunečné léto a budeme se těšit na vaše fotografie.
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Milí příznivci,
divadla, Voživotu
a Vokulí zvláště! 

VOKULE- Tedy
Vožické kulturní
léto je tady už po
sedmé! Tedy
vlastně po osmé,
ale pamětníci jistě
vědí, že poprvé
jsme se v Mladé
Vožici na

Zámecké zahradě sešli kvůli
mladovožickým loutkám, opravili je a
otevřeli jsme jim muzeum ve
mladovožické věži. Občas je tam
chodíme pozdravit a věřím, že i vy tam s
dětmi občas zajdete, aby našim dřevěným
kamarádům nebylo smutno. To setkání
divadelníků s příznivci divadla poprvé
před osmi lety ale bylo tak fajn, že jsme
se rozhodli udělat z něj tradici. A to se,
jak se zdá, povedlo. Takže ať žijí
VOKULE 7! 

Začínáme v pátek 26. července v 16
hodin a jedeme durch až do soboty 27. 7.
do noci. A jako každý rok budete moci
během té doby shlédnout výkvět am-
atérských divadelních představení od nás
i z okolí, které pro vás pečlivě vybíráme,
popovídat si o divadle, nebo i jen tak se
sousedy, popít, pojíst, při večerním
koncertě si i třeba zatančit nebo při kytaře
u ohně zazpívat.  Festival se koná za
každého počasí, protože na Zámecké
zahradě je postaven stan, díky kterému
nás žádné živelné pohromy nepřekvapí.
Pokud byste na akci chtěli pozvat přátele
z větší dálky, stačí, když budou mít s se-
bou vlastní stan, nebo aspoň spacák.
Každoročně totiž okolo velkého stanu vy-
roste takové malé „stanové městečko“,
abychom se mohli bavit až do nočních
hodin a nemuseli pak už nikam jezdit.
Čeká Vás pět divadelních představení pro
dospělé, mezi nimiž nebude chybět ani
vystoupení vaší oblíbenkyně z minulých
ročníků fantastické Evy Čurdové.
Přijedou také naši přátelé z Brtnice,
nesmírně zvědaví jsme také na Bandu z
Bystřice a moc se těšíme na Žas-Homole,
autorské divadlo plné žen, o nichž se říká,
že jsou to takoví „Cimrmani v sukních“.
O jejich kvalitě vypovídá i to, že mají za
sebou mnoho úspěchů z divadelních
přehlídek, včetně Jiráskova Hronova. No
a samozřejmě kromě hostů se tam potkáte
i s námi Voživoťáky. Za domácí letos
bude kopat naše „Uklízečka“.  Pro vaše
mláďata pak máme připraveny dvě
odpolední pohádky, a úplná pecka vás
čeká na závěr festivalu, kdy se můžete
těšit na opravdovou hudební lahůdku:
Zpěvačka BLANKA ŠRŮMOVÁ je
známá hlavně díky skupině Tichá dohoda,
2x byla nominována na Zpěvačku roku
(Ceny Akademie 1993, 94), jejími
nejznámějšími hity se staly písně

Marioneta a Večírek osamělých srdcí.
JAN SAHARA HEDL je český zpěvák,
textař a písničkář, zakladatel skupiny
Precedens, psal např. texty pro Báru
Basikovou (Souměrná), Kamila
Střihavku a další. Blanka Šrůmová s
Janem Sahara Hedlem společně založili
kapelu NĚŽNÁ NOC Jejich album
„Neměj strach“ bylo oceněno časopisem
Rock and Pop jako Album roku 2016. A
jako skupina byli navrženi jako jedna ze
tří na Žánrové ceny Anděl 2017. A tihle
dva se teď chystají k nám! Pokud stále
tápete o kohože se jedná, najděte si  na
youtube třeba jejich videoklip Jasnej den.
Nejlepším zážitkem jsou ale jejich živá
vystoupení, dvě charismatické osobnosti
a jejich charakteristické hlasy, kvalitní
písně a zajímavá interpretace. Rozhodně
si to nenechte ujít! 

Catering na letošních Vokulích bude mít
nově na starosti Radek Slabý a Tomáš
Kukla a jsme zvědaví, jaké dobroty si pro

nás nachystají. Děkujeme samozřejmě
městu Mladá Vožice a všem sponzorům,
díky kterým se tahle báječná akce může
konat a speciální dík patří Gábince
Hrůzové, naší velké podporovatelce, jejíž
dortíky jsou pro nás všechny neza-
pomenutelné!

Pokud si chcete letošní VOKULE
opravdu užít a chystáte se na všechna
divadelní představení, bude pro vás
připravena permanentka. Ale pozor, 
nebude se vztahovat na večerní koncert!!

Vstupné:
permanentka 450,- (bude k dispozici

pouze v pátek 26. 7. na začátku festivalu)
dětská představení 50,-
divadla 100,-
koncert 150,-
Doufáme, že se těšíte tak, jako my!!!

Vaši Voživoti

Vožifrk: „Miláčku, koupil jsem na zítřek
lístek do divadla. Tak aby ses už začala
oblékat!“

Drbník


