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Mistrovské úspěchy jezdeckého klubu Team Noskov

Ve dnech 19.-23. srpna 2020 se
nejmladší jezdkyně Noskovského klubu
úspěšně zúčastnily vrcholu soutěžní
sezony pro pony jezdce, mistrovství

České republiky ve skocích, ve
středočeských
Zduchovicích
na
Příbramsku. V nejmladší kategorii 8-10
let na pony do 135 cm kohoutkové výšky,

Stříbrná Markéta Sziekliková a bronzová Sofie Šafratová při dekorování.

Rada města Mladá Vožice na
60. zasedání (28. srpna), 61. zasedání
(11. září) a 62. zasedání (25. září)
mimo jiné projednala:

• pravidelně se vyjadřovala ke stavebním
záměrům žadatelů o stavební povolení, kde
město je účastníkem řízení
• doporučila Zastupitelstvu města Mladá
Vožice na nejbližším zasedání schválit
Střednědobý plán sociální služeb ORP Tábor
pro roky2020 – 2022
• velmi podrobně se zabývala přípravou, financováním, dotačním řízením investičních
akcí pro rok 2021

• schválila žádost Jezdeckého klubu Mladá
Vožice – povolení konání svodu v rámci Hubertovy jízdy dne 31. 10. 2020
• schválila smlouvu o dílo mezi městem a firmou Swietelsky – Oprava místní komunikace
Bostov, 419.918 Kč bez DPH
• schválila smlouvu o dílo mezi
městem a firmou Památky Tábor – Oprava
fasády ZŠ Mladá Vožice, 908.330,16 Kč
včetně DPH

ve které se první dvě kola jela na styl a
třetí kolo na čas, vybojovala Markéta
Sziekliková na poníkovi Sweet stříbrnou
medaili a její sestřenice Sofie Šafratová s
poníkem Šibal medaili bronzovou.
Na mistrovství středočeské oblasti ve
skocích na velkých koních, které se konalo 4.- 6. září na Farmě Ptýrov u Mnichova
Hradiště se v kategorii dětí dařilo
Barboře Šafratové, kdy s koněm Pokerface absolvovala obě kola i rozeskakování
bezchybně, což jí zajistilo druhou příčku.
V kategorii juniorů JK Team Noskov
reprezentovala Eva Adamová na klisně
Britanica 2. Ty zajely obě kola bez
trestných bodů a v nejrychlejším čase.
Následné rozeskakování mezi třemi
jezdkyněmi jako jediné zajely bezchybně
a staly se tak mistryně středočeské oblasti.
Také v mistrovské kategorii žen měl
Noskovský Team své želízko v ohni,
kterým byla Nikola Urbancová na koni
Leon 652. Ti se po dvou bezchybných
kolech probojovali do rozeskakování a
pouze chyba na poslední překážce je
připravila o medaili a posunula je na krásné
bramborové 4. místo.
F. Adam

Hledáme spolehlivou
sílu na místo:

POMOCNÉ PRÁCE
NA ZAHRADĚ

Náplň práce:
Péče o trávník
Hrabání a odvoz listí
Další údržba zahrady
Bližší popis povinností k ústní
domluvě.
Ubytování v místě zajištěno.
Mzda k vyjednání.
Místo zaměstnání Radvanov u
Mladé Vožice
Těšíme se na odpovědi.
Tel: 221 592 310
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3.10. 16.30,19.30
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Nová česká komedie
4.10. 16.30,19.30
LEDOVÁ SEZONA:
MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Animovaná rodinná komedie
10.10. 16.30,19.30
ŽENSKÁ POMSTA
Nová česká komedie
11.10. 16.30,19.30
PINOCCHIO
Rodinný dobrodružný film Francie,
Itálie a Velké Británie dabing
17.10. 16.30,19.30
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Česko-slovenská romantická komedie
18.10. 16.30,19.30
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Nová česká pohádka
24.10. 16.30,19.30 BOURÁK
Nová česká komedie
25.10. 16.30,19.30
OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
Animovaná rodinná dobrodružná komedie USA, Francie a V. Británie
31.10. 16.30,19.30
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie česko-slovenská
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

Škola - fasáda do školního dvora.

Dík za 14 let práce

Rád bych tímto poděkovat kolegovi z kandidátky ,,Nezávislí 2018“
Vaškovi Slabému za 14 let práce na městském úřadu Mladá Vožice.
Již na začátku volebního období 2018 až 2022 místostarosta Václav
Slabý oznámil, že by rád skončil s místostarostováním dovršením
důchodového věku. Díky jeho vstřícnosti přesluhoval ještě 6 měsíců
do konce srpna 2020.
Osobně bych rád poděkoval Vaškovi za přátelské předání funkce
místostarosty a možnost kdykoli se na něj obrátit s radou a pomocí.
Přeci jen jeho 14 let zkušeností se hodí.
Vašku děkuji a děkujeme!!!
Jaromír Dvořák, místostarosta
K poděkování a uznání jeho 14 leté práce ve funkci místostarosty se
připojují i kolegové z kandidátky ,,Nezávislí 2018“.

Město informuje:

• zdárně pokračují práce na výstavbě technické infrastruktury ve Sluneční ulici. Ve
velmi pokročilém stadiu je realizace
vodovodního a kanalizačního řadu, aktuálně
se připravuje stavba plynovodu s přípojkami
k jednotlivým stavebním pozemkům
• stavební činnost probíhá v budově ZŠ.
Z části je již hotova výměna střešní krytiny na budově, vevnitř se pracuje na
podlahových konstrukcích
• v průběhu nejbližších dnů začne
město opětovně připravovat k podání žádost o dotaci na stavbu bytů
s pečovatelskou službou na Husově
náměstí. O dotaci bude žádáno v rámci
programu Ministerstva pro místní rozvoj.
S realizací akce se počítá v příštím roce a
vzniknout
by
mělo
12
bytů
s pečovatelskou službou
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Usnesení Zastupitelstva města Mladá Vožice

z 11. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 31. 8.
2020 v zasedací síni Městského úřadu
v Mladé Vožici

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na
základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:
Usnesením č. 56/2020 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá
Vožice od 10. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (57. – 60. zasedání)
Usnesením č. 57/2020 schvaluje:
realizaci a financování akce – oprava
fasády budovy II. stupně ZŠ Mladá
Vožice – dle nabídky Památky Tábor s. r.
o., IČ – 44797958, 908.330,08 Kč včetně
DPH, financování z rozpočtu města
Mladá Vožice
Usnesením č. 58/2020 schvaluje:
směnu pozemkové parcely č. 1000/70
díl „a“ orná půda o výměře 111 m2,
pozemkové parcely č. 1000/71 orná
půda díl „k“ o výměře 142 m2,
pozemkové parcely č. 1000/81 orná
půda o výměře 127 m2 a pozemkové
parcely č. 1000/82 orná půda o výměře
205 m2 všechny v k. ú. Mladá Vožice ve
vlastnictví města Mladá Vožice za
pozemkovou parcelu č. 1135/4 orná
půda o výměře 405 m2 a pozemkovou
parcelu 1135/2 orná půda oddíl „l“ o
výměře 41 m2 v k. ú. Mladá Vožice obě
ve spoluvlastnictví Marie Kučerové
(1/2) a Jany Neufusové (1/2), jak je
vyznačeno v geometrickém plánu č.
1299-109/2020 ze dne 10. 6. 2020
Usnesením č. 59/2020 schvaluje:
prodej pozemku parc. č. 1000/71 v k. ú.
Mladá Vožice o výměře 1517 m2 Ing.
Tereze Aron (roz. Rosolové), – za kupní
cenu 1.008 Kč/1 m2, jak je vyznačeno
v Geometrickém plánu č. 1299-109/2020
ze dne 10. 6. 2020
Usnesením č. 60/2020 schvaluje:
prodej pozemku parc. č. 1000/70 v k. ú.
Mladá Vožice o výměře 838 m2 Mgr.
Kamile Forejtové a Ing. Oldřichu Klímovi – za kupní cenu 1.262 Kč/1 m2, jak
je vyznačeno v Geometrickém plánu č.
1299-109/2020 ze dne 10. 6. 2020
Usnesením č. 61/2020 schvaluje:
prodej pozemku parc. č. 671/4 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře 182
m2 v k. ú. Krchova Lomná, jak je
vyznačeno v Geometrickém plánu č. 7636/2020 ze dne 10. 6. 2020 vypracovaném Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o.
Ladislavu Slachovi, Krchova Lomná 20,
39143 Mladá Vožice za kupní cenu 19
350 Kč dle znaleckého posudku Jana
Peška
Usnesením č. 62/2020 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 895/7 lesní
pozemek o výměře 481 m2 v k. ú. Janov

u Mladé Vožice, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 163-345/2020 ze dne
16. 4. 2020 vypracovaném GK – Ing.
Pavel Dvořáček manželům Janu a
Jaroslavě Proňkovým, Za Botičem
807/10, Hostivař, 10200 Praha 10 za kupní cenu 3 064 Kč dle znaleckého posudku
Ing. Miroslava Šedivého
Usnesením č. 63/2020 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat parcelu st.
1297 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 24 m2 a část pozemkové parcely
č. 698/3 trvalý travní porost o výměře cca
1.800 m2 obě v k. ú. Mladá Vožice
Usnesením č. 64/2020 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou
parcelu č. 27 zahrada o výměře 79 m2
v k. ú. Bendovo Záhoří
Usnesením č. 65/2020 schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na
průběhu hranic pozemků mezi vlastníky
pozemků p. č. 895/2 (vlastník město
Mladá Vožice) a p. č. 895/3 (vlastník
Šárka Mokrycki) oba v k. ú. Janov u
Mladé Vožice, jak je vyznačeno v
Geometrickém plánu č. 163-345/2020
vypracovaném GK-Ing. Pavel Dvořáček
Usnesení č. 66/2020 schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na
průběhu hranic pozemků mezi vlastníky
pozemků p. č. 882/1 (vlastník město
Mladá Vožice) a p. č. 899/1 (vlastník
Jihočeský kraj), p. č. st. 12/2 a 35/1
(vlastník Heřmánková Jana), p. č. st. 12/2
a 35/1 (vlastník Heřmánek Jaroslav), p. č.
st. 12/2 a 35/1 (vlastník Heřmánek Milan)
a p. č. 35/2 (vlastník Smrčková Jarmila)
všechny v k. ú. Noskov, jak je vyznačeno
v Geometrickém plánu č. 269-33/2020
vypracovaném Geodetickou kanceláří
Tábor s.r.o.

Usnesením č. 67/2020 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část
pozemkové parcely č. 671/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře 41
m2 (nově parcela č. 671/5) a 66 m2 (nově
parcela č. 671/6) v k. ú. Krchova Lomná,
jak je navrženo v Geometrickém plánu č.
83-912/2020 vypracovaném GK Ing.
Pavel Dvořáček Tábor
Usnesením č. 68/2020 schvaluje:
a) poskytnutí finanční darů jako ohodnocení volnočasových aktivit pro občany
města následovně:
• JK Mladá Vožice - 49.000 Kč
• CK Mladá Vožice - 49.000 Kč
• Divadelní soubor Voživot - 20.000 Kč
b) dotaci poskytnutou TJ Sokol Mladá
Vožice - skutečné náklady spojené
s provozem všech mládežnických
družstev hrající v pravidelné soutěži +
49.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí individuální dotace
mezi městem Mladá Vožice a TJ Sokol
Mladá Vožice, IČ 46630490
Usnesením č. 69/2020 schvaluje:
rozpočtové opatření č. 5 dle
předloženého návrhu
Usnesením č. 70/2020 schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Mladá Vožice:
Vožická majetková s. r. o., 15. 7. 2020
– bez závad
Město Mladá Vožice, 22. 7. 2020
– doporučení u všech zakázek realizovat
TDI
ZŠ a MŠ Mladá Vožice, 26. 8. 2020
– bez závad
V Mladé Vožici dne 31. srpna 2020
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
2. Místostarosta Jaromír Dvořák

STRANA 4
Poslední sklizeň zeleniny - na přelomu
září a října obvykle přicházejí první
mrazíky, které ukončí vegetaci. Než
mrazy nastanou, posbíráme poslední
plodovou zeleninu, která už při nízkých
teplotách skoro neroste a těžko dozrává.
Na mráz je citlivá také červená řepa a
mrkev. Slabší mrazíky naopak nepoškodí
celer, pór a růžičkovou kapustu. Kořenové
zeleniny opatrně vyrýváme, aby nedošlo
ke zlomení kořenů. To platí především pro
černý kořen, který je velmi křehký.
Pastiňák a černý kořen můžeme nechat na
pozemku a sklízet v průběhu zimy, pokud
nebude půda zamrzlá, nebo lze sklizeň posunout až do jara. Pro skladování bychom
měli použít pouze zeleninu zdravou, mechanicky nepoškozenou. Ukládáme ji ve
vhodných prostorách, které jsme s
předstihem vydezinfikovali.
Topinambury, "brambory diabetiků", se
v zahradách pěstují poměrně málo. Rostlina v létě svítí žlutými květy a vegetaci
končí na podzim. Když její nadzemní části
zvadnou, je čas na sklizeň úrody.
Vyndaváme však pouze tolik hlíz, kolik v
nejbližší době spotřebujeme. Při
uskladnění na vzduchu totiž velmi rychle
vadnou. Vykopávat je můžeme celou zimu.
Před zimou také nesmíme zapomenout na
rostliny tvořící zimní dekoraci našich
domovů. Mochyně patří mezi nemnoho
trvalek okrasných svými plody. Po usušení
drží měchýřky svůj tvar velmi dlouhou dobu.
Podle průběhu počasí můžeme postupně
čistit záhony s letničkami. Celý záhon zryjeme a doplníme o základní živiny
(draslík, fosfor) jednosložkovými hnojivy
(síran draselný, draselná sůl, superfosfát) .
Prospěšné je také dodat do půdy organické
látky, např. kompostem. Pokud je půda
hodně kyselá, můžeme její pH upravit
přidáním mletého vápence.
Ve správné sklizňové zralosti postupně
sklízíme a vhodně uskladníme všechny
odrůdy zimních jablek a hrušek. Zásobují
nás vitamíny a minerály po celou zimu. S
plody zacházíme velmi opatrně. Malé,
mechanicky poškozené nebo deformované ovoce vyřadíme při česání a co
nejdříve je zpracujeme na šťávy, mošty
nebo využijeme v kuchyni. Skladovací
prostor pro ovoce má být chladný (2 až 5 °C),
větraný, nepříliš světlý, má v něm být
dostatek vzduchu, nemá být příliš suchý
(80 až 90%) a přirozeně se v něm nesmějí
vyskytovat žádní škůdci. Ideální je ukládat jablka a hrušky na police či regály
jednotlivě. Na první pohled pak odhalíme
každé ohnisko hniloby. Ukládáme-li
ovoce v bednách, pak pro lepší sledování
můžeme také postavit bednu s jablky,
navlečenou do fólie, na dřevěné špalíčky.
Fólie by neměla ležet přímo na plodech.
Potom do ní uděláme jeden až dva otvory
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Říjen na zahradě

na každý kilogram obsahu.
Vlašské ořechy usušíme na slunci, v
suché místnosti, ve stodole či na půdě.
Teprve zcela suché ořechy nasypeme do
koše nebo sáčku, který propouští vzduch.
V žádném případě nesmíme ořechy umývat ve vodě, protože často nemají zcela
uzavřenou skořápku a voda, která
pronikne dovnitř, může způsobit
zplesnivění obsahu.
Chceme-li omezit houbovou strupovitost
jabloní a hrušní, ošetříme stromy
krátce před opadem listů postřikem
krystalického hnojiva močoviny v
koncentraci 5 až 7%. Vzhledem k vysokému obsahu organického dusíku v
močovině snížíme potřebu dusíkatého
hnojení v následném roce.
Pokud v extenzivních výsadbách
obrýváme půdu pod korunami stromů,
spojíme tuto práci s dodáním organické
hmoty, nejlépe kompostu, nebo s
přihnojením průmyslovými hnojivy
fosforečnými a draselnými. Vycházíme ze
zásobení půdy jednotlivými živinami

1. ŘÍJEN
podle výsledků půdních popř. listových
rozborů. Přehnojení může být pro ovocné
dřeviny často škodlivější než mírný nedostatek některého prvku.
Ve druhé polovině měsíce začíná období
výsadeb. U většiny druhů ovocných
stromů, s výjimkou broskvoní, dáváme
přednost výsadbě podzimní před jarní.
Stromky či keře by však měly být
dostatečně vyzrálé ve dřevě, což mnohdy
postrádají jednoletí štěpovanci. Při
jakékoli manipulaci nesmí u stromku
přeschnout kořeny. Je jistější, když na
dobu 24 hodin před výsadbou ponoříme
rostlinu s kořeny do vody. V této době
můžeme vysazovat rybíz a angrešt,
protože brzy zjara raší. Keře sázíme tak
hluboko, aby byly nejspodnější pupeny
zakryty zeminou asi 10 až 15 cm. Dají se
vysazovat i další ovocné druhy s výjimkou
broskvoní a meruňek, které sázíme
přednostně až na jaře. Dbáme, abychom si
ve školce zakoupili pouze jakostní a
zdravý výsadbový materiál.
Petr Kumšta
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Životní prostředí informuje…

V měsíci září musela být pokácena lípa
u firmy SINFO v Mladé Vožici, neboť se
stala provozně nebezpečnou vzhledem ke
svému špatnému zdravotnímu stavu. Lípa
bohužel dlouhodobě usychala vlivem napadení houbovou chorobou dřevomorem
kořenovým. Tato parazitická houba
rozkládala její dřevo od kořenů do kmene a
větví. Prorůstání houby dřevem se
projevilo uschycháním jedné poloviny
stromu. Hniloba probíhá skrytě i bez
přítomnosti plodnic a houba dokáže
napadený strom rychle zničit, s čímž
souvisí narušení statiky a rozkladu
opěrného systému celého stromu, které
mohou zapříčinit či urychlit jeho zánik
bez možnosti jeho záchrany. Dne
10. července 2020 došlo při vichřici k odlomení jedné z kosterních větví naštěstí
bez zranění či materiálních škod.
Vzhledem k neuspokojivému stavu stromu a rychlému postupu zákeřné choroby
se jevilo setrvání stromu na místě jako
velmi nepříznivé z hlediska provozní
bezpečnosti. Existovalo akutní nebezpečí
vyvrácení nebo zlomení kmene či dalších
kosterních větví. A vzhledem k růstu
stromu na frekventovaném místě, kde se
pohybují osoby, zejména zaměstnanci
firmy SINFO, parkují zde auta, stojí
kaplička pod lípou, bylo třeba předejít

70 let

újmě na lidském zdraví či životech i
velkým materiálním škodám. Namísto
pokácené dřeviny bude vysazena nová
lípa a upraveno okolí kapličky ve
spolupráci firmy SINFO a města.
Bohužel letošní rok bohatý na časté větry
a přetrvávající sucho ukázal na zranitelnost i jiných, zejména starých stromů
ve vlastnictví města, které museli být
zbaveny nebezpečných větví nebo uschly
a musejí být pokáceny.
Co se týká odpadového hospodářství,
chceme upozornit občany, aby popelnice
ve svozové dny měly přistaveny už den
předem nebo nejpozději v 6 hodin ráno a
pak se nebude stávat, že nebudou
vyvezeny.
Také prosíme, aby veškerý odpad dávali
občané pouze do popelnicových nádob a
ne do pytlů k popelnicím, ty nebudou
vyváženy. Ukládá to platná obecně
závazná vyhláška města č. 1/2020, 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. Též firma svážející odpad i pracovníci
města nechtějí být vystavováni zvýšenému hygienickému riziku a nestíhají
v časovém harmonogramu zabývat se

jednotlivými pytli naházenými kolem
popelnic. Ty jsou navíc mnohdy potrhané
a znečišťují veřejná prostranství.
Stále ještě nabízíme sady popelnic na
tříděný odpad PAPÍR PLAST BIOODPAD, které město bezplatně zapůjčuje,
jen je třeba uzavřít a podepsat u Ing. Malinové na stavebním úřadu smlouvu o
výpůjčce a nádoby vám město přiveze až
do domu. Též nabízíme bezplatně 40litrové tašky na třídění kovů v domácnosti,
které pak je ale třeba dovézt do sběrného
dvora města v Táborské ulici nebo do
výkupny Sběrných surovin v ulici
Poplužní.
Všechny, kdo užívají kompostárnu
v Lomu, žádáme, aby zde vyklápěli pouze
bioodpad bez plastových pytlů či
s příměsemi kamení, kovů, apod, neboť
tyto poškozují soustrojí mechanizace,
která s bioodpadem nakládá.
Závěrem ještě žádáme všechny majitele
psů, aby si po svých miláčcích uklízeli,
neboť věřte, že sečení městských trávníků
plných psích výkalů není nic příjemného.
Bohužel i při chůzi po chodnících se
s nimi potkáte také, a to už není vůbec nic
milého. Též upozorňujeme, že pobíhání
psů na volno v zastavěném území města
není povoleno.
Ing. Blanka Malinová

Jubilanti – 1. 6. 2020 – 30. 9. 2020

Alena Syslová
Mladá Vožice
Jiří Peška
Noskov
Vladimír Kouba
Mladá Vožice
Jiří Bervida
Mladá Vožice
František Adam
Mladá Vožice
Pavel Jíša
Mladá Vožice
František Mrázek
Mladá Vožice
Václav Javorský
Mladá Vožice
Věra Kroneislová
Mladá Vožice
Miloslava Vybíralová
Mladá Vožice
Zdenka Hladíková
Stará Vožice
Marie Schwarzová
Mladá Vožice
Marie Prucková
Mladá Vožice
Marie Nymburská
Mladá Vožice

75 let

Alois Mareš
Mladá Vožice
Jiří Volák
Stará Vožice
Jan Knotek
Mladá Vožice
Jiří Neufus
Mladá Vožice

80 let

Marie Vejmoláková
Horní Kouty
Zdeňka Břendová
Mladá Vožice
Anežka Froňková
Mladá Vožice
Marie Lhotková
Mladá Vožice
Marie Vlachová
Bendovo Záhoří

85 let

František Mrva
Mladá Vožice
Drahoslava Cikhartová
Mladá Vožice
Ludmila Pachtová
Mladá Vožice
Helena Mrázková
Radvanov

86 let

Marta Kostrounová
Mladá Vožice
Božena Stoklasová
Mladá Vožice

87 let

Jolana Žikmundová
Mladá Vožice
Ján Mészáros
Noskov
Anna Slabá
Mladá Vožice
Květa Novotná
Dolní Kouty
Marie Janoušová
Mladá Vožice

88 let

Miloslav Novotný
Mladá Vožice

90 let

Vladimír Novotný
Mladá Vožice

91 let

Bohumila Bartošová
Mladá Vožice

94 let

František Čermák
Mladá Vožice

96 let

Jaroslav Veselý
Mladá Vožice

