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číslo 6/roč. 18 1. června 2021

Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská
společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás
zvou 15. a 16. června 2021 od 9 do 16 hodin
na ONLINE VELETRH PRÁCE v rámci
projektu Práce v každém věku. 

Na www.veletrhy-prace.cz získáte ak-
tuální informace o pracovních nabídkách
jihočeských zaměstnavatelů. 

Prohlédněte si profily jednotlivých firem
s nabídkou zaměstnání, zarezervujte si termín
online pohovoru a v daném čase se připojte

z mobilu nebo počítače z pohodlí domova.
Projekt je financován z Evropského 

sociálního fondu a ze státního rozpočtu
prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost. 

Město Mladá Vožice oznamuje občanům
a podnikatelům, že od 22. června 2021 do-
jde ke změně termínů svozu bioodpadu
z domácností a směsného komunálního
odpadu na základě požadavku svozové
firmy COMPAG VOTICE s.r.o.

Každá domácnost dostává v tomto čísle
Vožičanu nový svozový kalendář (hnědě
orámovaný), kde si od června najde nové
termíny svozu. Prakticky to znamená, že
svoz bioodpadu a směsného komunálního
odpadu bude pouze v úterý (ne i v pondělí,
jak bylo doposud), a to ve 14denních in-
tervalech, v celém městě i místních

částech, počínaje 22.6.2021. Bioodpad
v zimních měsících prosinec, leden, únor,
březen je 1x měsíčně. Dopoledne se sveze
nejprve bioodpad a pak dvěma vozidly
směsný komunální odpad, takže prosíme,
aby popelnice byly přistaveny k odvozu
po celý den až do večera, jak vyžaduje
svozová firma. 

Jinak svoz papíru (1x měsíčně ve středu)
a plastu (1x měsíčně) v úterý se nemění. 

Žádáme tedy občany, aby si doma vyměnili
své dosavadní kalendáře na 2021 (okrově
orámované) za nové platné od června 2021
(hnědě orámované) a řídili se jimi při

přistavování nádob k odvozu odpadů.
Závěrem prosíme občany, aby do popel-

nic na tříděný odpad dávali opravdu jen
odpady, které tam patří. Byli jsme svo-
zovou firmou upozorněni, že např. v ná-
dobách s bioodpadem se zachází i suť či
plasty, což samozřejmě činí velké potíže
při kompostování.  Komu se sloupla
nálepka na označení popelnic na třídění
odpadu, může si jí vyzvednout na MěÚ.
Stejně tak můžeme rozdělit ještě pár sad
popelnic na tříděný odpad (papír/biood-
pad/plast) a tašek na kovy.

Ing. Blanka Malinová

Od 22. června 2021 bude změna termínů svozu odpadu

Město Mladá Vožice hledá 
zájemce o práci promítače
v městském kině. Moc prosíme 
zájemce, aby kontaktovali pana
místostarostu na telefonu -
602 152 537 nebo emailu: 
mistostarosta@mu-vozice.cz. 
Touto cestou moc děkujeme za
obětavou a skvělou práci panu
Karlovi Slabému, který v kině pra-
coval bezmála 30 let.

Pozvánka na On-line Veletrh práce
Kaplička v Noskově už má elektrické zvonění.

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
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• Schválila žádost Elektroinvestu
Strakonice – souhlas s projektovou
přípravou stavby „Mladá Vožice kVN
Školka – Pacovská“, kdy podmínkou je,
že dotčené chodníky a komunikace budou
uvedeny do stávajícího stavu 

• Vzala na vědomí sdělení Úřadu pro zas-
tupování státu ve věcech majetkových – vy-
dražení pozemku parc. č. 1181 v k. ú. Mladá
Vožice městem Mladá Vožice za 82.500 Kč 

• Schválila výzvy k podání nabídek pro
výběr zhotovitel akcí – ZŠ a MŠ Tábor

odloučené pracoviště Mladá Vožice,
výměna oken a vstupních dveří, Mladá
Vožice – komunikace a parkoviště u by-
tových domů v ulici 17. listopadu 

• Vzala na vědomí výsledky zápisu do
MŠ při ZŠ a MŠ Mladá Vožice, 23 zájemců
nad stávající kapacitu předškolního
zařízení. Schválila řešení zvýšení kapacity
tak, aby mohli být přijati všichni zájemci –
8 míst na výjimku z počtu žáků ve 4
třídách, 15 míst vytvořit ze třídy v pros-
torech ZŠ (třída č. 2 včetně kabinetu)

• Schválila přidělení finančního daru ve
výši 20.000 Kč divadelnímu soboru
VOŽIVOT na pořádání divadelního festi-
valu VOKULE 2021

• Schválila záměr zřízení dětského hřiště
v Krchově Lomné, na základě podnětu
Ing. Radka Průši 

• Vzala na vědomí výsledky dotačního
řízení z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje – projekt Zvony zpět na
návsi podpořen požadovanou částkou
180.000 Kč 

Rada města Mladá Vožice na 80. zasedání (7. května) a
81. zasedání (21. května) mimo jiné projednala:

Technická skupina města v současné
době má své zázemí v objektu bývalé
kotelny, která sloužila pro vytápění 
panelového domu. Objekt s využívaným
přilehlým pozemkem se nachází
v poměrně hustě obydlené části města,
přiléhají k němu 3 bytové domy
v Táborské ulici, panelák a také 3 bytové
domy v Doudlebské ulici, tedy více než
100 bytových jednotek. Budova bývalé
kotelny nikdy nebyla zamýšlena jako
zázemí pro činnost technických služeb,
stejně tak přilehlý pozemek svou velikostí
nedovoluje velký rozvoj areálu. Pro
potřeby údržby a správy města v posled-
ních letech přibývá nezbytné techniky,
kterou je nutno vhodně parkovat, dále se
zvyšují nároky na skladovací prostory –
např. materiálem pro zimní údržbu, pros-
torem pro sběrný dvůr, kde se
shromažďuje vytříděný odpad. 

Rada města dlouhodobě usilovala o
získání lepších a vhodnějších prostor pro
zázemí „techniček“. Šance na nabytí
nového zázemí se objevila, když firma

Agrospol vystěhovala svůj areál v ulici
Obětí nacismu, tedy areál vedle provo-
zovny COMETT plus. Jedná se o velmi
prostorný areál s budovami, které bude
možno využít jednak jako zázemí pro pra-
covníky technické skupiny, ale bohatě se do
objektů vejde třídící linka na plasty, stejně
tak zde bude možno komfortně parkovat
veškerou techniku. Je jasné, že některé ob-
jekty v areálu bude nutno zbourat, ty, které
se budou využívat bude nutno postupně re-
vitalizovat. Zde se předpokládá i využití
dotačních možností na např. energetické ús-
pory budov. Velkou devízou celého areálu
je především jeho rozsáhlá výměra,
pozemky bude možno využít ke zřízení
plnohodnotného sběrného dvora (i zde
počítáme s využitím dotace z Operačního
programu Životní prostředí). Další prostory
předpokládáme využít pro skladování ma-
teriálu pro potřeby skupiny. V části areálu
lze rovněž zrealizovat několik stavebních
parcel, což hodláme začít neprodleně
připravovat projektovou dokumentací pro
výstavbu nezbytné infrastruktury. 

O koupi areálu rozhodlo Zastupitelstvo
města Mladá Vožice na svém zasedání dne
24. 5. 2021. Sjednaná cena za koupi
areálu činí 11 mil Kč. Předpokládáme, že
do nově nabytého areálu se postupně
začne stěhovat technická skupina, areál se
začne postupně modernizovat a revitalizo-
vat. V současné době existuje záměr na
zbourání kotelny, tedy současného zázemí
„techniček“ a vytvoření městského parku
(i zde se budeme snažit využít dotační
prostředky). Koupí areálu získalo město
prostory, jež budou i do budoucna bohatě
postačovat potřebám technických služeb,
pozemky, kde bude moci vzniknout
několik stavebních parcel a zároveň bude
moci opustit prostorově i polohou nevy-
hovující areál (ten nebyl nikdy zamýšlen
pro účely technických služeb a ty zde
v podstatě byly v dlouhodobém provizo-
riu). Nezanedbatelným faktorem
hovořícím pro koupi prostor v ulici Obětí
nacismu je i skutečnost, že město bude
mít kontrolu  a vliv nad děním ve velmi
důležitém prostoru. 

Nové prostory pro „techničky“

Drobnosti z radnice
Školce a mladým rodinám se na

Mladovožicku daří. Do školky se
přihlásilo na školní rok 21/22 o 25 dětí
víc, než bývalo zvykem. Je znatelný
přírůstek dětí i z obcí kolem Mladé
Vožice, jako je Běleč, Zhoř, ,,Praha“.
Nyní je ve školce 147 dětí a pro další
školní rok je přihlášeno cca 170 dětí.
Zřizovatel ZŠ a MŠ k tomuto přistoupil
vstřícně a našlo se řešení. Kapacita
školky nestačí, a je proto nutné změnit
v budově ZŠ další prostory pro MŠ. Pro
tento účel již máme vyjádření hygieny a
proběhnou mírné úpravy třídy v přízemí
školy kde je nyní školní družina. Za mě
tam byl přírodopis. Tímto se zároveň om-
louváme učitelkám a všem uživatelům
školní družiny, že je čeká částečné
stěhování. Věříme, že nakonec dosáh-

neme všeobecné spokojenosti.
V místních částech Noskov, Bendovo

Zahoří, Krchova Lomná a Stará Vožice se
připravují elektrické pohony zvonků. A to
máte: přendat ve spolupráci s EG.D, a.s.
rozvaděče s elektroměrem pro veřejné
osvětlení na sloupy, které jsou blíž
kapličkám, aby se nepřekopávaly nové
silničky, vykopat a udělat el. přívod ke
kapličkám, provrtat díru pro kabel do
kapliček, vysekat otvor pro rozvaděč
v kapličce, zazdít rozvaděč, zasekat a zazdít
chráničku pro kabel od rozvaděče ke
zvonu, demontovat zvon, zvonař zvony
opraví (to bude trvat několik měsíců), je-
likož jsou dost staré, různě kolem roku
1800. Jsou za ty roky vytlučené, tak ve
zvonech zvonař otočí srdce o 90 stupňů,
aby se vytloukaly v jiném místě. Stará
Vožice bude mít asi zvonek nový, jelikož
je tam jen zinkový a jeho životnost už
není na dlouho.  Dále musí zvonař vyrobit

nové dubové závěsy zvonů a uložení do
ložisek, vyseká se vedle zvonu kapsa na
houpací sadu, zvonař přiveze zvony,
znovu je nainstaluje, jeho kolega zapojí
elektroniku a namontuje houpací sady, 
no a pak už se to jen propojí, oštukuje,
natře, nějaká revize a je hotovo. Scénka
jako z filmu „Na samotě u lesa“.

Do toho spousta drobností, jako že
někde v bytovce začne téct odpad, někde
zase teče střechou do bytu. Na auto-
busovém nádraží v čekárně na pánském
WC někdo prošlápnul, nebo jak se to
mohlo stát záchodovou mísu. Jestli někdo
neví, že se na tom sedí, nebo co? Nyní
sečení trávy, která roste všude najednou a
nedá se všude naráz posekat.

Vše i kolem drobných akcí znamená
určitá omezení, tak potřebujeme při reali-
zaci toho všeho trochu tolerantnosti a
vstřícnosti. A za to předem děkuju všem.

Jaromír Dvořák, místostarosta









Parkoviště v objektu ZŠ je těsně před dokončením.
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Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice, konaného dne 
24. 5. 2021 v zasedací síni Městského
úřadu v Mladé Vožici.

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

Usnesením č. 11/2021 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 14. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (74. – 81. zasedání)

Usnesením č. 12/2021 schvaluje:
realizaci a financování akce Parkoviště

ZŠ – na základě smlouvy o dílo mezi
městem Mladá Vožice, IČ - 00252557 a
SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ –
48035559 – parkoviště u ZŠ,
1,774.347,54 Kč včetně DPH, financov-
ání z rozpočtu města Mladá Vožice 

Usnesením č. 13/2021 schvaluje:
realizaci a financování akce Mladá

Vožice – Sluneční ulice – technická vy-
bavenost, II. etapa – komunikace, na
základě smlouvy o dílo mezi městem
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a Swietel-
sky stavební s. r. o., IČ – 48035599,
Mladá Vožice – Sluneční ulice – technická
vybavenost, II. etapa – komunikace,
10.629.837,63 Kč včetně DPH, financov-
ání z rozpočtu města Mladá Vožice

Usnesením č. 14/2021 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 1078/29 orná půda o výměře 60
m2a část pozemkové parcely č. 1078/35
ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře cca 400 + 130 m2 v k. ú. Stará
Vožice

Usnesením č. 15/2021 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcely č. 883/2 zahrada o výměře 124 m2
a část pozemkové parcely č. 882/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře cca
100 m2 v k. ú. Noskov

Usnesení č. 16/2021 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 742/2 zahrada o výměře 133 m2
a část pozemkové parcely č. 742/1 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře cca 350 m2
v k. ú. Noskov

Usnesením č. 17/2021 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 742/1 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře cca 1800 m2
v k. ú. Noskov

Usnesením č. 18/2021 neschvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 689/4 orná půda o
výměře cca 350 m2 v k. ú. Mladá Vožice 

Usnesením č. 19/2021 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 1251 ostatní
plocha-neplodná půda o výměře cca 280
m2 v k. ú. Mladá Vožice 

Usnesením č. 20/2021 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 84/2 ostat-

ní plocha-zeleň o výměře 4446 m2 v k. ú.
Mladá Vožice Karlu Kodadovi, K Lomu
677, 39143 Mladá Vožice za kupní cenu
120 042 Kč stanovenou ve znaleckém po-
sudku Ing. Michala Svaťoně č. 7/2021 ze
dne 11.3.2021

Usnesením č. 21/2021 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 207/3 os-

tatní plocha-jiná plocha o výměře 150 m2
v k. ú. Mladá Vožice dle Geometrického
plánu č. 275-5/2021 ze dne 27. ledna 2021
vyhotoveného Geodetickou kanceláří
Dvořáček, Chýnovská 1917/9, 39002 Tá-
bor manželům Pavlu a Aleně Šilhanovým,
Bělomlýnská 813/22, Čakovice, 19600
Praha 9 za kupní cenu 15 750 Kč stanove-
nou ve znaleckém posudku Ing. Michala
Svaťoně č. 6/2021 ze dne 11.3.2021

Usnesením č. 22/2021 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 671/5 os-

tatní plocha-jiná plocha o výměře 41 m2,
pozemkové parcely č. 671/6 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 68 m2 a dílu
„a“ zastavěná plocha a nádvoří o výměře
39 m2 oddělených z pozemkové parcely
č. 671/1  v k. ú. Krchova Lomná dle Geo-
metrického plánu č. 83-912/2020 ze dne
19. listopadu 2020 vyhotoveného Geodet-
ickou kanceláří Dvořáček, Chýnovská
1917/9, 39002 Tábor manželům Jaroslavu
a Marii Váchovým, Krchova Lomná 13,
39143 Mladá Vožice za kupní cenu 13 860
Kč stanovenou ve znaleckém posudku
Ing. Jiřího Vavrušky č. Z2/2021 ze dne
29.3.2021

Usnesením č. 23/2021 schvaluje:
prodej dílu „a“ o výměře 11 m2

odděleného z pozemkové parcely č. 1184 os-
tatní plocha-ostatní komunikace v k.ú.
Mladá Vožice dle Geometrického plánu č.
1322-328/2020 ze dne 13.1.2021 vyho-
toveného Geodetickou kanceláří Tábor spol.
s r.o.,, Bydlinského 2474, 39002 Tábor
Tomáši Holubovi, Aloise Mareše 607, 39143
Mladá Vožice za kupní cenu 1350,- Kč
stanovenou ve znaleckém posudku Ing.
Jiřího Vavrušky č. Z1/2021 ze dne 29.3.2021

Usnesením č. 24/2021 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 382/5 tr-

valý travní porost v k. ú. Mladá Vožice dle
Geometrického plánu č. 1328-272/2021
ze dne 16. dubna 2021 vyhotoveného Ge-
odetickou kanceláří Dvořáček,
Chýnovská 1917/9, 39002 Tábor Jiřímu
Kulveitovi, Šebířov 81, 39143 Šebířov za
kupní cenu 71 700 Kč stanovenou ve
znaleckém posudku Ing. Zdeňka Bureše č.
1418-47/2021 ze dne 28.3.2021

Usnesením č. 25/2021 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 742/9 os-

tatní plocha-jiná plocha o výměře 1493
m2 v k. ú. Noskov dle Geometrického
plánu č. 276-46/2021 ze dne 13.4.2021
vyhotoveného Geodetickou kanceláří Tá-
bor spol. s r.o., Bydlinského 2474, 39002
Tábor manželům Zdeňku a Petře
Topolovým, Chocov 6, 39143 Mladá
Vožice za kupní cenu 442 000 Kč stanove-
nou ve znaleckém posudku Ing. Zdeňka
Bureše č. 1431-60/2021 ze dne
23.4.20211

Usnesením č. 26/2021
Zastupitelstvo města Mladá Vožice pro-

jednalo a schválilo žádost o úplatný
převod a současně i samotný úplatný
převod pozemko pp. č. 1191 v katastrál-
ním území Mladá Vožice z vlastnictví ČR-
příslušnosti hospodařit Úřadu pro zas-
tupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města Mladá Vožice, za kupní
cenu ve výši 82.500,-Kč. 

Usnesením č. 27/2021 schvaluje:
kupní smlouvu mezi městem Mladá

Vožice, IČ - 00252557 a Agrospol Mladá
Vožice a. s., 

IČ - 60850949 za kupní cenu 11.000.000
Kč stanovenou ve znaleckém posudku 
č. 3566A-4/2021 ze dne 13.4.2021 
vyhotoveném znalcem Ing. Antonínem
Randou, areál Agrospolu Mladá Vožice a. s.,
č. p. 5 Mladá Vožice

Usnesením č. 28/2021 schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu 

Usnesením č. 29/2021 schvaluje:
Rozpočtové opatření č 3 dle

předloženého návrhu
V Mladé Vožici dne 24. května 2021

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
Místostarosta Jaromír Dvořák
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Usnesení ze Zastupitelstva rady města
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Milí přátelé,

příznivci divadla a
také Voživotu...

Premiéra pro herce
a technika znamená
nejen spousta textu na
naučení, pamatování
si kde stát, na koho
koukat, odkud přijít,
kdy pustit hudbu,
zhasnout a rozsvítit..

ale nese s sebou i takovou nepsanou
povinnost, připravit pro ostatní herecké
kolegy tzv. Zlomvazek. Měl by to být up-
omínkový předmět, který nějak souvisí s
hrou, charakterizuje postavu, která ob-
darovává a udělá druhému radost a s
odstupem času připomene tu práci a ra-
dost při chystátní nového představení.

Je jeden pověstný Zlomvazek, na který,
nyní už s úsměvem, vzpomínáme. Ve hře
Krysí dům šlo o velký majetek a každá z
pěti bývalých žen si na něj dělala zálusk.

Nakonec byly všechny ženy zavražděny
sekretářkou, kterou z povzdálí řídil lstí ad-
vokát. Zápletka, napětí, krysy, jed na
krysy, střílení….. Kdo viděl, ví. Nu a
právě jeden z těch zlomvazků byl malý,
červenou úzkou stužkou ovázaný,
pytlíček jedu na krysy. Malé růžové 
granulky. Všichni jsme byli při předávání
upozorněni, že: je to opravdu jed, není to
čaj, neochutnávejte, dejte si pozor!!
Ovšem…. jeden z členů u tohoto varování
nebyl. Nicméně, premiéra dopadla
výborně a večírek po ní ještě lépe. Pár dní
poté se právě  chybějící člen u předávání
zlomvazků roznemohl. 14 dní chřadnul,
nejedl, zažívací potíže, průjem, křeče v
břiše.. nikdo prý nepřišel na to proč.
Rozuzlení přišlo zpětně, když opustil svůj
byt a nemocenskou postel a přišel opět mezi
nás. Zkrátím to, nikdy nepijte jed na krysy.

On měl takovou polízanici, protože si
myslel, že je to granulovaný čaj a vypil to.

Krysí dům celkově provázelo spousta
„nehod“. Při generální zkoušce se nám
jedna herečka zřítila z pódia, druhá spadla
společně s rozvrzanou židlí pod stůl,
nevystřelila zbraň a video s Jirkou 
Kornem se povedlo pustit až po velmi
dlouhých dvou minutách. A na jevišti je to
sakra dlouhý čas. A ta samá hra měla i u
posledního představení ve Spektru v
Sezimově Ústí plno nehod. Nápověda se
nám zamotala do opony a spadla někam
do tmy, pád herečky uprostřed pódia před
plným sálem diváků, nevystřelený náboj 
a nakonec umlácení jedné z manželek 
korkovým špuntem od šampaňského 
(protože v kabelce nic jiného nenašla).
Občas je improvizace hrozná fuška :-), ale
pořád je to sranda, život a Voživot.

Mějte se krásně, chystejte se na prázd-
niny a dovolenou a hlavně na sluníčko.

Vaši Voživoti

Drbník

Dvorským dekretem ze dne 4.června
1817 povolena zde lékárna.

Roku 1849 v červnu padl sníh na žita v
květu. Tento neobyčejný úkaz v přírodě
přivedl lid k zděšení. Vzali mnozí
provazy a proti sobě stojíce žita sněhem
přihnutá zdvihali. Chybili však, poněvadž
květy žitné strhali a měli žita hluchá. Ti
pak, kteří byli nečinnými, sklidili klasy
dosti plné.

V měsíci červnu 1856 v noci zavražděn
na dvoře ve mlýně Čeněk  Rajský, mlynář
obecní, když byl postihl zloděje na dvoře
svém. Mrtvola odnesena do rybníka v
oboře pod zříceninou Šelenberka a tam
hozena. Marné bylo hledání. Konečně po
několika týdnech nalezena mrtvola lesním
příručím Janem Rosolem, když provaz na
krku uvázaný, na němž kámen byl
uvázán, přehnil.

Dne 27.června 1875 po jedné hodině v
noci ze soboty na neděli zuřila bouře nad
městem provázena silným bleskem a
hřměním při čemž blesk udeřil do chrámu
Panny Marie na Hradě, svezl se po
vysokém klenutí, při čemž obmítku srazil,
pak spálil široký zlacený rám velkého
oltářního obrazu ,,Nanebevzetí Panny
Marie,, jakož i zlacený tubernákl po obou
stranách, při čemž obraz v ničem nebyl
porušen, a sjel pak po mramorových
schodech do lodě chrámové, při čemž kus
mramoru od jednoho schodu urazil. Více
díky Bohu neuškodil.

Dne 12.června 1890 počalo měření
dráhy od Tábora přes Mladou Vožici do
Kutné Hory. Měli jsme již naději, že
město naše následkem lepšího spojení se
povznese, avšak se vší naděje sešlo. Z
města našeho vyslána byla deputace do
Vídně v osobě okresního starosty p. Em.

Kletečky, starosty p. Prokopa Duška 
a městského radního p. Jana Vítka k
dvornímu radovi Vitkovi, jehož otec byl 
zdejším rodákem, avšak vláda prohlásila,
že trať tuto podporovati nebude a tak
všechna naděje zmařena.

K dovršení neštěstí, které nás postihlo
dlouhou a snad nekonečnou válkou,
dostavilo se dlouho trvající sucho a stu-
dené noci, čímž obilí zakrnělo a vyhlídky
na žně jsou prasmutné. K tomu na
21.června 1915 přišel v noci mráz, který
spálil brambory, a tak hledíme vstříc ne-
dostatku a bídě.

21.června 1921 konalo město za četné
účasti slavnostní schůzi na paměť
300letého výročí popravy českých pánů
na náměstí staroměstském.

V červnu roku 1926 vypukl zde střevní
tyf. Obec musila na vyzvání okr. Politické
správy v Táboře dáti vyčistiti a upraviti
studánky městské, zvláště pak studánku
na louce u Zhořského potoka v Šelember-
ské třídě,, na struhách,,.

Dne 7.června 1932 vytrasována byla p.
vrchním ingenierem Trojanem od zemské
politické správy z Prahy nová silnice od
bělečské silnice hned za městem do
nového lomu na štěrk pod Pavlovem v
délce 655 m a stavba ihned provedena
nákladem 158.000 Kč za vedení okres-
ního cestmistra p. Malého z Tábora.
Současně v lomu postavěn drtič a třídič
kamene na trojí druh, napřed s naftovým
pohonem a později elektrickým.

Jana Wagnerová 

STALO SE V KVĚTNU – KNIHA PAMĚTNÍ

Ve Sluneční ulici probíhá aktuální realizace vedení elektriky.


