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L I S T

1. června 2020
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P O U Č E N Í

A

Prodej pozemků – Sluneční II

Zastupitelstvo města Mladá Vožice
schvaluje zveřejnění záměru prodat
níže uvedené pozemky za minimální
cenu 890 Kč/1 m2 dle Pravidel prodeje

1) pozemek parc. č. 1000/77
o výměře 1.383 m2
2) pozemek parc. č. 1000/76
o výměře 1.291 m2
3) pozemek parc. č. 1000/75
o výměře 1.290 m2
4) pozemek parc. č. 1000/74
o výměře 1.290 m2
5) pozemek parc. č. 1000/73
o výměře 1.289 m2
6) pozemek parc. č. 1000/72
o výměře 1.290 m2
7) pozemek parc. č. 1000/71
o výměře 1.517 m2
8) pozemek parc. č. 1000/64
o výměře 1.028 m2
9) pozemek parc. č. 1000/65
o výměře 854 m2
10) pozemek parc. č. 1000/66
o výměře 854 m2
11) pozemek parc. č. 1000/67
o výměře 851 m2
12) pozemek parc. č. 1000/68
o výměře 846 m2
13) pozemek parc . č. 1000/69
o výměře 842 m2
14) pozemek parc. č. 1000/70
o výměře 838 m2
všechny v katastrálním území a obci
MLADÁ VOŽICE

Pravidla prodeje pozemků
1. Prodej je realizován obálkovou
metodou se stanovením minimální ceny
na 1 m2. Minimální nabídková cena za 1
m2 činí 890 Kč
2. Žadatel o koupi pozemku podá žádost o koupi s nabídkovou cenou na
formuláři, který je zveřejněn na webových
stránkách města, v listinné formě na MěÚ
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, kde
bude uvedeno:
• Jméno a příjmení žadatele
• Datum narození
• Adresa trvalého bydliště

Z Á B AV U

• Nabídková cena za 1 m2 daného
pozemku
• Nabídka/y bude/ou v uzavřené obálce
s popiskem – „Prodej pozemku parc. č. …“
3. Žádost o koupi pozemků uvedených
v záměru mohou podat pouze fyzické osoby.
4. Žadatel smí podat pouze 1 žádost na 1
zveřejněný pozemek
5. Žádost se doručí v zalepené a
označené obálce do podatelny MěÚ
Mladá Vožice v termínu do 22. 6. 2020 do
9.00 hodin
6. Obálky s nabídkami budou otevřeny
dne 22. 6. 2020 od 10.30 hodin, otvírání
obálek je veřejné a uskuteční se v zasedací
místnosti Městského úřadu Mladá Vožice
7. O konečném schválení prodeje
každého ze zveřejněných pozemků
rozhodne svým usnesením Zastupitelstvo
města Mladá Vožice
8. Jediným kritériem pro rozhodování o
pořadí uchazečů o každý jeden ze
zveřejněných pozemků je nabídková cena
za 1 m2 daného pozemku
9. V případě více nabídek na konkrétní
pozemek se stanoví pořadí nabídek dle
nabídkové ceny za 1 m2, v případě

Komise pro otvírání nabídek na koupi
pozemků uvedených v usnesení a) dle
pravidel uvedených v usnesení b) – Mgr.
Jaroslav Větrovský, Václav Slabý,
Ing. Blanka Malinová, Jaromír Dvořák,
František Loudin Mba.

• hotovy jsou práce na zajištění torza
zdí na Šelmberku. Za dohledu
příslušných orgánů státní památkové
péče došlo k zajištění uvolněných částí
na zdech tak, aby celý areál mohl být pro
návštěvníky bezpečně přístupný
• na přelomu měsíců května a června
došlo k propojení 2 nových vrtů
v lokalitě Horní Kouty do vodojemu.
Zprovozněním těchto dalších zdrojů pitné vody je zajištěno zlepšení bezpečného
zásobování pitnou vodou. Akce hrazena
plně z inkasa vodného a stočného
• k realizaci je připravena velmi rozsáhlá akce v ZŠ. V půdních prostorech II.
stupně dojde k vybudování nových
odborných učeben. Akce připravena po

linii financování – dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu, předfinancování úvěrem, i
výběrových řízení na zhotovitele stavby,
stejně tak i vybavení učeben. Akce by
měla začít v červnu
• ve spolupráci s TJ Sokol se podařilo
zajistit dotaci z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na přeměnu prostor tenisových kurtů na víceúčelové
hřiště. Akce je rovněž zcela připravena a
v červnu bude zahájena
• v letních měsících začne výstavba
technické infrastruktury ve Sluneční ulici. O prodeji pozemků v lokalitě
podrobně informujeme na jiném místě
listu

odstoupení uchazeče na vyšším pořadí se
pořadí posunuje směrem vzestupně dle
nabídnutých cen za 1 m2 daného pozemku
10. Město Mladá Vožice zajistí veškeré
úkony spojené s realizací převodu
pozemku – kupní smlouvu, návrh na vklad
do KN, příp. další
11. Zastupitelstvo města Mladá Vožice si
vyhrazuje právo případný prodej zrušit.
12. Po podpisu kupní smlouvy kupující
uhradí kupní cenu za pozemek do 30 dnů
na účet města Mladá Vožice, podání
návrhu na vklad do katastru nemovitostí
bude učiněno městem do 10 dnů od
připsání uhrazené částky na účet města
13. Daň z nabytí nemovité věci hradí
kupující (nelze sjednat odchylně od
zákona), taktéž správní poplatek za podání
návrhu na vklad do KN (nyní činí 2000
Kč) uhradí kupující

Město Mladá Vožice informuje:

STRANA 2

Program kina
Č ERV EN

6.6. 16.30,19.30
VLASTNÍCI
Česká komedie
7.6. 16.30,19.30
ZAKLETÉ PÍRKO
Nová česká pohádka
13.6. 16.30,19.30
V SÍTI
Český dokumentární film
14.6. 16.30,19.30
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
Nový animovaný český rodinný film
20.6. 16.30,19.30
AMUNDSEN
Dobrodružné drama Norska,Švédsk s
titulky
21.6. 16.30,19.30
POSLOUCHEJ
České psychologické drama
27.6. 16.30,19.30
AFRIKOU NA PIONÝRU
Slovenský dokumentární film
28.6. 16.30,19.30
SNĚŽNÝ KLUK
Animovaná dobrodružná komedie USA
v českém znění
OHLEDNĚ SITUACE SPOJENÉ
S KORONAVIREM KAŽDÝ DIVÁK
MUSÍ MÍT DO KINA ROUŠKU,
U VCHODU POUŽÍT DESINFEKCI
A PLNIT V KINĚ ROZMÍSTNĚNÍ
DLE VSTUPENEK A ŘAD.
Děkujeme za pochopení

1. ČERVNA
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Rada města Mladá Vožice na 41. zasedání (6. března),
42. zasedání (12. března), 43. zasedání (16. března),
44. zasedání (17. března), 45. zasedání (20. března),
46. zasedání (27. března), 47. zasedání (8. dubna),
48. zasedání (24. dubna), 49. zasedání (29. dubna),
50. zasedání (7. května) mimo jiné projednala:

• Vzala na vědomí návrh Střednědobého
plánu sociálních služeb ORP Tábor pro roky
2020 – 2022
• Schválila smlouvu o poskytnutí dotace mezi
městem a Jihočeským krajem – dotace na
provoz pečovatelské služby města ve výši
595.000 Kč
• Schválila darovací smlouvu mezi městem
a Hasičským záchranným sborem
Jihočeského kraje – poskytnutí daru územnímu odboru Tábor na pořízení mycího centra
ve výši 40.000 Kč
• Pravidelně se zabývala aktuálními problémy města v době koronavirové situace –
především zajištěním a distribucí ochranných
prostředků, činností pečovatelské služby,
provozem školského zařízení
• Schválila výsledky podlimitní veřejné zakázky, zjednodušené podlimitní řízení na
stavební práce na akci „Mladá Vožice –
Sluneční ulice – technická vybavenost II. etapa
– inženýrské sítě“, DAICH spol. s. r. o.,
7,690.000 Kč bez DPH

• schválila smlouvu o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR
mezi městem Mladá Vožice a Státním fondem životního prostředí ČR, poskytnutí
dotace ve výši 520.000 Kč, Mladovožický
elektromobil
• schválila výzvu k podání nabídky –
Zlepšení podmínek pro technické a jazykové
vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice – vybavení
učeben, podlimitní řízení na dodávky
• schválila smlouvu o dílo mez městem
Mladá Vožice a Ing. Jiřím Lagnerem, projektová dokumentace – Regenerace ulice
Doudlebská u bytových domů čp. 637 a 638,
47.300 Kč
• vzala na vědomí výsledky podlimitní
veřejné zakázky – Víceúčelové hřiště Mladá
Vožice, SPORT – TECHNIK Bohemia s. r. o.,
IČ – 49618555, 5,693.306,70 Kč
• pravidelně se zabývala a posuzovala žádosti
o vyjádření ke stavebním záměrům, kde město
je účastníkem řízení z hlediska vlastníka
sousedních pozemků

Nabízím do pronájmu zahrádku v kolonii u Brodu

Telefon 724 240 560

Oprava areálu Šelmberka.
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STRANA 3

Usnesení Zastupitelstva města Mladá Vožice

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice, konaného dne 25. 5.
2020 v zasedací síni Městského úřadu
v Mladé Vožici

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

Usnesením č. 18/2020 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá
Vožice od 8. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (41. – 51. zasedání)
Usnesením č. 19/2020 schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru
Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne
25. 5. 2020
Usnesením č. 20/2020 schvaluje:
k realizaci a financování akci - Sluneční
ulice – technická vybavenost II etapa – inženýrské sítě, dle smlouvy o dílo mezi
městem Mladá Vožice a DAICH spol. s. r.
o., IČ – 4207559, 7.690.000 Kč bez DPH,
hrazeno z rozpočtu města Mladá Vožice
z inkasa za prodej pozemků v lokalitě
Usnesením č. 21/2020 schvaluje:
k realizaci a financování formou poskytnutí příspěvku formou účelového daru TJ
Sokol Mladá Vožice, IČ – 46630490 (investor akce a účastník dotačního řízení) na
spolufinancování akce realizované v rámci dotačního řízení z MŠMT – Výzva V3
sport, investice v rámci programu Podpora
materiálně technické základny sportu
2017 až 2024, příspěvek města ve výši
1,800.000 Kč (stavební část realizována
na základě smlouvy o dílo mezi TJ Sokol
Mladá Vožice, IČ – 46630490 a Sport –
Technik Bohemia, IČ – 49618555,
5,693.306,70 Kč včetně DPH)
Usnesením č. 22/2020 schvaluje:
a) zveřejnění záměru prodat níže
uvedené pozemky za minimální cenu 890
Kč/1 m2 dle Pravidel prodeje, jež tvoří
usnesení b):
1) pozemek parc. č. 1000/77 o výměře
1.383 m2
2) pozemek parc. č. 1000/76 o výměře
1.291 m2
3) pozemek parc. č. 1000/75 o výměře
1.290 m2
4) pozemek parc. č. 1000/74 o výměře
1.290 m2
5) pozemek parc. č. 1000/73 o výměře
1.289 m2
6) pozemek parc. č. 1000/72 o výměře
1.290 m2
7) pozemek parc. č. 1000/71 o výměře
1.517 m2
8) pozemek parc. č. 1000/64 o výměře
1.028 m2
9) pozemek parc. č. 1000/65 o výměře
854 m2
10) pozemek parc. č. 1000/66 o výměře
854 m2

11) pozemek parc. č. 1000/67 o
851 m2
12) pozemek parc. č. 1000/68 o
846 m2
13) pozemek parc. č. 1000/69 o
842 m2
14) pozemek parc. č. 1000/70 o
838 m2
všechny v katastrálním území
MLADÁ VOŽICE

výměře

výměře

výměře

výměře
a obci

a) Pravidla prodeje pozemků uvedených
v usnesení a):
1. Prodej je realizován obálkovou
metodou se stanovením minimální ceny
na 1 m2. Minimální nabídková cena za 1
m2 činí 890,- Kč
2. Žadatel o koupi pozemku podá žádost
o koupi s nabídkovou cenou na formuláři,
který je zveřejněn na webových stránkách
města, v listinné formě na MěÚ Mladá
Vožice, Žižkovo náměstí 80, kde bude
uvedeno:
• Jméno a příjmení žadatele
• Datum narození
• Adresa trvalého bydliště
• Nabídková cena za 1 m2 daného
pozemku
• Nabídka/y bude/ou v uzavřené obálce
s popiskem – „Prodej pozemku parc. č. …“
3. Žádost o koupi pozemků uvedených
v záměru mohou podat pouze fyzické osoby.
4. Žadatel smí podat pouze 1 žádost na 1
zveřejněný pozemek
5. Žádost se doručí v zalepené a
označené obálce do podatelny MěÚ
Mladá Vožice v termínu do 22. 6. 2020 do
9.00 hodin
6. Obálky s nabídkami budou otevřeny
dne 22. 6. 2020 od 10.30 hodin, otvírání
obálek je veřejné a uskuteční se
v zasedací místnosti Městského úřadu
Mladá Vožice
7. O konečném schválení prodeje
každého ze zveřejněných pozemků
rozhodne svým usnesením Zastupitelstvo
města Mladá Vožice
8. Jediným kritériem pro rozhodování o
pořadí uchazečů o každý jeden ze
zveřejněných pozemků je nabídková cena
za 1 m2 daného pozemku
9. V případě více nabídek na konkrétní
pozemek se stanoví pořadí nabídek dle
nabídkové ceny za 1 m2, v případě
odstoupení uchazeče na vyšším pořadí se
pořadí posunuje směrem vzestupně dle
nabídnutých cen za 1 m2 daného pozemku
10. Město Mladá Vožice zajistí veškeré
úkony spojené s realizací převodu
pozemku – kupní smlouvu, návrh na vklad
do KN, příp. další
11. Zastupitelstvo města Mladá Vožice si
vyhrazuje právo případný prodej zrušit.
12. Po podpisu kupní smlouvy kupující
uhradí kupní cenu za pozemek do 30 dnů

na účet města Mladá Vožice, podání
návrhu na vklad do katastru nemovitostí
bude učiněno městem do 10 dnů od
připsání uhrazené částky na účet města
13. Daň z nabytí nemovité věci hradí
kupující (nelze sjednat odchylně od
zákona),
taktéž správní poplatek za podání návrhu
na vklad do KN (nyní činí 2000,- Kč)
uhradí kupující
b) Komisi pro otvírání nabídek na koupi
pozemků uvedených v usnesení a) dle
pravidel uvedených v usnesení b) – Mgr.
Jaroslav Větrovský, Václav Slabý, Ing.
Blanka Malinová, Jaromír Dvořák, František Loudin MBa

Usnesením č. 23/2020 schvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
část
pozemkovou parcelu č. 671/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře cca
40 m2 v k. ú. Krchova Lomná
Usnesením č. 24/2020 schvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
část
pozemkové parcely č. 671/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře cca
300 m2 v k. ú. Krchova Lomná
Usnesením č. 25/2020 schvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
část
pozemkové parcely č. 234/37 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře cca 650 m2
v k. ú. Noskov
Usnesením č. 26/2020 neschvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
část
pozemkové parcely č. 209/7 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 894 m2 v
k. ú. Noskov
Usnesením č. 27/2020 schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na
průběhu hranic pozemků mezi vlastníky
pozemků p. č. 392/2, 6/1, 392/3 a 445
(vlastník město Mladá Vožice) a p. č.
412/1 (vlastník Jihočeský kraj) všechny
v k. ú. Blanice u Mladé Vožice, jak
je vyznačeno v Geometrickém plánu
č. 213-21/2020 vypracovaném Ing.
Josefem Bočkem, Kališnická 50, České
Budějovice
Usnesením č. 28/2020 projednalo a
schvaluje:
žádost o úplatný převod a současně
i samotný převod pozemku p. č. 1083/6
v k. ú. Mladá Vožice, z vlastnictví ČR –
příslušnosti hospodařit Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví města Mladá Vožice, za
kupní cenu ve výši 230.000 Kč
Usnesením č. 29/2020 schvaluje:
rozpočtové opatření č. 2 dle
předloženého návrhu
V Mladé Vožici dne 25. května 2020

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
Místostarosta Václav Slabý
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Informace k odpadovému hospodářství města

Město nabízí svým občanům k bezplatnému odběru tašky na třídění kovů
v domácnostech o objemu 40 litrů, jsou
k dispozici na stavebním úřadu. Nadále
nabízíme občanům též zbylých 95 sad
popelnic
na
separaci
PLAST/
PAPÍR/BIOODPAD, které umožňuje
komfortní třídění odpadů přímo v domácnostech. Výpůjčka nádob se uskuteční na
základě uzavření smlouvy o výpůjčce nádob. Obojí vyřídíte u Ing. B. Malinové,
381 201 913, 606 611 022.
V březnu 2020 nabyla účinnosti Obecně
závazná vyhláška města Mladá Vožice
č. 1/2020 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Mladá Vožice, která
je zveřejněna na webových stránkách
města: www.mu-vozice.cz/vyhlášky a
nařízení. Vyhláška byla otištěna i
v květnovém Vožičanu, žádáme občany, aby
se s vyhláškou seznámili a dodržovali jí.
V článku 7 vyhlášky jsou určeny nádoby,

Před šestisty roky, dne
5. dubna 1420, přepadl Jan
Žižka
Mladou
Vožici.
Ukořistil
zde
značné
množství zbroje a koní.
U příležitosti výročí této
události byla na Hradě
osazena pamětní deska.

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

které lze používat na shromažďování
odpadů – jsou to popelnice, kontejnery a
odpadkové koše, tedy nikoliv PYTLE a
igelitové tašky. Svozová firma už v březnu
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
upozornila starosty obcí, že její
zaměstnanci s ohledem na zamezení
přímého kontaktu s odpadem a možné hrozby nákazy v souvislosti s probíhající koronavirovou pandemii pytle a tašky s odpadem
poházené u popelnic či kontejnerů nebudou
sbírat a odvážet. Směsný komunální odpad
se odváží ve 14denních intervalech jak ve
městě, tak v místních částech (pondělí,
úterý, jak bylo zvykem).
Platí to i pro majitele rekreačních
objektů, kteří si musejí pořídit nádoby
na odpad. V chatových osadách mají
kontejnery poskytnuté městem, neboť
nelze zajíždět mezi chaty rozměrnými
svozovými vozidly.
Počínaje 20. dubnem 2020 je provozován sběrný dvůr města s obvyklou
provozní dobou : středa 12-17 hod, pátek
14-17 hod a sobota 8-11 hod. Prosíme
občany, aby dodržovali tuto provozní

dobu a řídili se pokyny pracovníků
sběrného dvora.
Výkupna Sběrných surovin je otevřena
v sobotu 8-12 hod, úterý a čtvrtek 15-18 hod.
Letáky, jak co třídit a svozový kalendář
na všechny odpady jsou k dispozici na
městském úřadu a na www.mu-vozice.cz.
O případných změnách budete
informováni na webových stránkách
města: www.mu-vozice.cz a vývěsce
v průjezdu radnice.
Ing. Blanka Malinová

Za zvláštních okolností byla předčasně
ukončena další stolně tenisová sezóna. U
všech soutěží nebyla dohrána poslední
dvě kola, což byla škoda, ale na umístění
vožických družstev to prakticky nemělo
žádný dopad.
,,C" tým po loňském 3. místě v nejnižší
okresní soutěži prošel menší hráčskou
obměnou, ale na výsledcích to nebylo
vůbec znát. Mix zkušených matadorů,
dravého mládí a šikovných nováčků
dovedl tým až ke skvělému 2. místu s bilancí 16-0-3 a 51 body a tím i k možnosti
postupu do vyšší okresní soutěže. Spolu s
nimi postupuje i vítěz soutěže Sudoměřice
u Tábora ,,B".
,,B" tým poté, co loni udržel okresní
přebor, věřil, že totéž zvládne i letos. Bohužel toto předsevzetí se přes veškerou
snahu nepodařilo naplnit. Ukázalo se, že
přebor má velice slušnou úroveň a i když
některé zápasy byly velmi vyrovnané a dá
se říci smolně prohrané, tak ,,béčko"
nakonec s bilancí 1-0-18 a 21 body
zkončilo až na 12. místě a pro příští
sezónu padá do okresní soutěže. Tam se
můžeme těšit na zajímavou konfrontaci
obou týmů a vožické derby. Vítězem
přeboru se staly Sudoměřice u Tábora
,,A".
,,A" tým měl po loňské nováčkovské
sezóně v krajské soutěži, kdy se se štěstím
zachránil, za hlavní cíl záchranu. Vzhledem k tomu, že od příštího roku dochází v
kraji k reformám, padaly do okresu tři
týmy. Naše mužstvo se do soutěže vrhlo s

velkou vervou a po polovině sezóny se
hřálo v neskutečně vyrovnané soutěži na
fantastickém 3. místě. To jsme nakonec po
několika těsných prohrách neudrželi, ale i
konečné 7. místo s bilancí 6-1-9 a 29 body
hodnotíme velice kladně a těšíme se na
další rok v kraji. Z vítěství se radoval
Suchdol nad Lužnicí "A".
Věříme, že na podzim se situace s koronavirem vyřeší a další sezóna se bude
moci v klidu rozeběhnout. Pokud by se
objevili zájemci o tuto krásnou hru, rádi je
mezi sebou přivítáme.
Na závěr úspěšnost hráčů. Více na
www.pinec.info a stis.ping-pong.cz.
,,A" tým
J. Krieger
54,72%
T. Mrázek
50,98%
M. Mikuláš
46,67%
M. Pudil
29,79%

Koupím známky, mince,
bankovky, obrazy,
staré hodiny,
vojenské předměty – šavli,
uniformu a podobně.
Můžete nabídnout i jiné staré
předměty nebo celou sbírku
a pozůstalost.

Tel: 722 777 672

Vožický ping-pong stále krajský

,,B"tým
R. Babor st.
P. Melichar
J. Zápotocký
M. Vondrák
R. Babor ml.

,,C"tým
J. Dvořák
R. Babor ml.
V. Kolomazník
M. Kaltounek
M. Lichtenberg

47,83%
34,21%
19,72%
14,71%
30,00%
86,84%!
86,84%
73,68%
42,50%
33,33%

Za oddíl Milan Pudil.
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Posilování vodních zdrojů v Horních Koutech.

VOŽIČAN
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Milí příznivci divadla
a hlavně Voživotu!
Po
dvouměsíční
odmlce, zaviněnou z
části C19, z části mou
leností a v neposlední
řadě i tím, že opravdu
nebylo o čem psát, je
tady zpět naše pravidelná
dávka divadelních drbů, informací a
vůbec všeho, co se týká Voživotu. Takže
se pohodlně usaďte a přejeme příjemné
počteníčko.
A nelze začít ničím jiným, než festivalem Vokule, který se na 99% opravdu
uskuteční, z čehož máme samosebou nesmírnou radost a neustále na něm, i když to
nevypadalo nadějně, pracujeme.
V dubnovém Drbníku jsme nakousli dva
soubory, které se zúčastní a teď dorazíme
zbytek.
V pátek, 24. července v 19 hodin se
podíváme na hru Ubu paroháčem, se kterou přijede pražský soubor Nahoď. Tuto hru
mají v repertoáru již čtyři roky a s velkým
úspěchem ji neustále hrají. Je velmi volně
inspirována známým Králem Ubu.
No a od 21 hodin, protože rádi
zůstáváme věrni i hudební tradici, nás
potěší svým uměním Xavier Baumaxa,
vlastním jménem Lubomír Tichý.
Litvínovský písničkář a kytarista. V

Drbník

dětství se v lidové škole umění učil na kytaru, ve čtrnácti letech založil svou první
kapelu – Prach. Vystudoval pedagogiku s
aprobací na češtinu a angličtinu. Než se
vydal na sólovou dráhu, působil v
kapelách V.M.H. a Faulnamusic. Jeho
projev je založen na slovních hříčkách,
parodiích na různé hudební styly a
zpěváky a popkulturních odkazech.
V sobotu, 25. července opět začínáme
pohádkou, v 15 hodin vezměte své ratolesti na divadélko Kůzle a jejich pohádku Cukrové tintilimintili. Kůzlata u nás
byla i loni a jsou opravdu, ale opravdu
vynikající.
V 16 hodin se představíme my s naší
Uklízečkou, o té se ani nebudu nijak
rozepisovat, kdo ji viděl přijde určitě
znovu a kdo ne, měl by se přijít
přesvědčit, že i na pitevně je spousta
legrace.
Nežerte Clinta Eastwooda – divadlo
Neškvor ze Zruče n/ Sázavou přiveze
akční konverzační komedii, se kterou postoupili předloni z třešťské přehlídky,
stejně jako Voživot rok před nimi, na
celostátní přehlídku do Vysokého nad
Jizerou. V krátkosti….toto představení je
pecka a v 18 hodin vás o tom chlapci
přesvědčí.
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A celý letošní festival zakončí soubor
Doveda ze Sloupnice, který nám ve své hře
Český děják ve 20 hodin konečně ukáže
pravdu, jak to bylo kdysi, a co nám ve škole
nechtěli nebo nemohli říci. Jedná se o autorský kabaret inspirovaný českou historií.
No a to by bylo o Vokulích teď vše, plakát
uvidíte příští měsíc nejen zde, ve Vožičanu,
ale i na vývěsních místech, na našich
stránkách a i na FB. Samozřejmě bude i bilboard na kostelní zdi, prostě každoroční
klasika. Dozvíte se také další podrobnosti o
pravidlech, občerstvení, sponzorech…
..prostě o všem, co k tomu patří.
Rádi bychom napsali i něco přímo z
Voživotu, ale ono se opravdu nic nedělo.
Pandemii jsme přečkali bez úhony, takže
jsme se naplno věnovali pouze festivalu.
Teď se ale situace rapidně vylepšuje, čili v
červencovém Drbníku vás všechny, naše
příznivce, diváky a podporovatele,
zahrneme přehršlí zpráv.
Přejeme všem krásný začátek léta a moc
se na vás budeme na Zámecké zahradě
těšit.
Vožifrk:
Dva přátelé si povídají: Tak co, co
nového? Ale ani nic, jo, přece jen, měli
jsme svatbu v rodině. No tak to je super, a
syn…..dcera? Ale ne, tchýně. Pán si ji
vzal!
Voživoti přejí červen jako malovaný.

Do Prahy na Vyšehrad za Ústějovskou kapličkou

V letošním roce se pořádá Asociace Entente Florale CZSouznění z.s. a Středočeský kraj s partnery už 12. ročník
výstavy „Má vlast cestami proměn – příběhy domova“
v Praze na Vyšehradě. Do letošního ročníku přihlásilo
Město a Farnost Mladá Vožice Mladá Vožice také svoji
„proměnu“, a sice v loňském roce zrekonstruovanou
Ústějovskou kapličku s osazeným zvonem kardinála Josefa Berana, která se zařadí na výstavní panely mezi 118
proměn zajímavých míst naší vlasti.
Od 20. května do 19. června 2020 může veřejnost vidět
celý komplet výstavy v parku na staroslavném Vyšehradě.
Poté se rozjedou jednotlivé kolekce na své pouti po celé
zemi. Pokusíme se objednat tuto putovní výstavu i k nám
do Mladé Vožice.
Slavnostní zahájení národní putovní výstavy včetně programu bude letos bohužel 20. června 2020 na Vyšehradě
pouze pro zvané 2 účastníky každé proměny z důvodu kapacitního omezení akce v důsledku koronavirové pandemie (tedy s vyloučením ostatní veřejnosti).
Proto zveme i my všechny zájemce z Mladé Vožice a
okolí k návštěvě této krásné výstavy na staroslavný
Vyšehrad každý den ve výše uvedeném termínu do volně
přístupného parku. Při té příležitosti mohou zájemci
navštívit také vyšehradské památky, mj. hřbitov se slavnými osobnostmi, kostel sv. Petra a Pavla, Staré purkrabství,
sklepy, rotundu sv. Martina a odpočinout si v některém
z parků nebo se pokochat úchvatnými výhledy na Prahu
z vyšehradských hradeb. Návštěva je vhodná pro všechny
generace, nebojte se přijet i s dětmi, pro které se zde najde
vyžití na některém z dětských hřišť.
Přejeme všem krásný prožitek z pěkné výstavy proměn
naší vlasti a nádherný kulturní zážitek při prohlídce
vyšehradských památek.
Ing. Blanka Malinová

