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• město Mladá Vožice bylo úspěšné
v dotačním řízení na pořízení skate prvků.
Aktuálně probíhá jednání s potencionální-
mi dodavateli těchto různých překážek a
dalších pomůcek pro možnost dalšího
sportovního vyžití, zejména mládeže 

• v minulých číslech Vožičanu jsme infor-
movali o přípravě opravy průtahu města,
kdy 1. etapa, od křižovatky u Restaurace
Na Růžku až na výjezd z města směrem na
Tábor, měla být realizována již v letošní
roce. Město bude investorem obnovy
vodovodu a kanalizace, Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje potom zainvestuje
obnovu silničního tělesa včetně nutných
oprav konstrukčních vrstev. Po několika
jednáních s našimi partnery ze Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje došlo
k finálnímu rozhodnutí o realizaci první
etapy v jarních měsících roku 2022, tedy
k odložení akce do příštího roku. Důvodem
shody na odložení akce je eliminace rizik
s možnými problémy na stavbě a tím

k pravděpodobnému posunutí termínu 
realizace do pozdně podzimních či
dokonce zimních měsíců 

• v letních měsících je naplánována
oprava vedení elektrického vedení od 
budovy „školky“, ulicí J. J. z Bratřic, až
téměř na výjezd z města směrem na 
Pacov. Investorem akce není město, ale
vlastník infrastruktury. Akce bude vedena
především po městských chodnících.
Přípravou akce se především městská rada
velmi intenzivně zabývala a zakompono-
vala velmi přísné podmínky k uvedení
městského majetku do stávajícího stavu 

• z investičních akcí bude ze strany
města zahájit realizaci parkovacích míst
okolo dvou bytových domů v ulici 17.
listopadu, aktuálně probíhá výběrové
řízení na zhotovitele akce 

• dokončeno a předáno je parkoviště ve
dvoře ZŠ, práce probíhají na objektu 
komunikace ve Sluneční ulici realizaci 
vedení NN

Výběrové řízení
Výběrové řízení na zhotovitele – ZŠ a

MŠ Tábor, odloučené pracoviště Mladá
Vožice, výměna oken a vstupních dveří

Komise ve složení J. Větrovský,
J. Dvořák, B. Malinová, L. Holomková
a J. Volák posoudila 3 došlé nabídky:

1. Window Holding, Lázně Toušeň
435.577,80 Kč

2. Táborské stavby s. r. o.
439.224 Kč

3. TSH Plast s. r. o., Želeč
457.444 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Město Mladá Vožice informuje:
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• Schválila umístění zařízení,
mikrovlnného datového spoje na budově
ZŠ Mladá Vožice

• Schválila opětovně záměr neuzavírat
smlouvy o školském obvodu 

• Schválila smlouvu o společnosti
mezi městem Mladá Vožice a Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje –
společný výkon zadavatelských
činností na veřejné zakázce – průtah
města 

• Schválila výzvu k podání nabídek pro
výběr zhotovitele na akci – komunikace a

parkoviště u bytových domů v ulici 17.
listopadu 

• Schválila žádost Městské knihovny
Mladá Vožice – úprava výpůjční doby o
letních prázdninách 

• Schválila smlouvu o zvláštním užívání
mezi městem Mladá Vožice a Táborské
elektromontáže – „Mladá Vožice kVN
Školka Pacovská“

• Schválila výsledky výběrového řízení
na výměnu oken v objektu, který
využívává odloučené pracoviště ZŠ a MŠ
Tábor – Window Holding a. s.,

435.577,80 Kč včetně DPH
• Schválila smlouvu o poskytnutí

účelové dotace mezi městem Mladá
Vožice a Jihočeským krajem – 181.000 Kč
z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje na projekt „Zvony opět na vsi“

• Schválila objednání herních prvků pro
dětské hřiště Krchova Lomná dle nabídky
BONITA Group Service s. r. o.

• Schválila navýšení kapacity
předškolního zařízení při ZŠ a MŠ Mladá
Vožice ze 147 dětí za 170 dětí 

Rada města na 82. zasedání (4. června) a 83. zasedání
(18. června) mimo jiné projednala:

Usnesení ze 16. zasedání Zastupitel-
stva města Mladá Vožice, konaného dne
21. 6. 2021 v zasedací síni Městského
úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením č. 30/2021 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 15. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (82. – 83. zasedání)

Usnesením č. 31/2021 schvaluje:
Zápis z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne
21. 6. 2021

Usnesením č. 32/2021 schvaluje:
Závěrečný účet města Mladá Vožice za

rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad

Usnesením č. 33/2021 schvaluje: 
účetní závěrku města Mladá Vožice 

sestavenou k 31. 12. 2020
Usnesením č. 34/2021 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcely č. 40/8 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 27 m2 a pozemkovou
parcelu č. 1049/19 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 72 m2 v k. ú. Stará

Vožice, jak jsou vyznačeny v Geome-
trickém plánu č. 185-5/2019 vypracovaném
Geodetickou kanceláří Tábor spol. s r.o.
dne 7. 5. 2020 

Usnesením č. 35/2021 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 234/35 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 196 m2  v k. ú. Noskov

Usnesením č. 36/2021 schvaluje:  
zveřejnění záměru prodat :
a) část pozemkové parcely č. 449/1 díl

„a“ ostatní plocha-jiná plocha o výměře
31 m2 

v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice
b) část pozemkové parcely č. 449/1 díl

„b“ zastavěná plocha a nádvoří o výměře
10 m2 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice

Usnesením č. 37/2021 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 280/3 ostatní
plocha-zeleň o výměře cca 120 m2  v k. ú.
Mladá Vožice

Usnesením č. 38/2021
1. projednalo:
všechny žádosti/návrhy na změnu č. 2

územního plánu Mladá Vožice z hlediska
jejich prověřování či neprověřování ve
změně č. 2  územního plánu 

2. schvaluje:
pořízení změny č. 2 územního plánu

Mladá Vožice dle ustanovení § 6 odst.5
písm. a) zákona č.  183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, jehož obsahem bu-
dou požadavky na změny územního plánu
č. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32 dle důvodové zprávy

3. pověřuje:
určeného zastupitele starostu Mgr.

Jaroslava Větrovského, aby spolupracoval
s pořizovatelem při zpracování změny č. 2
územního plánu Mladá Vožice

4. schvaluje:
pořízení změny č. 2 územního plánu

Mladá Vožice zkráceným postupem dle §
55a a následujících zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Usnesením č. 39/2021 ruší: 
usnesení č. 8/2021 a), b), c) přijaté na

14. zasedání zastupitelstva města Mladá
Vožice konaného dne 1.3.2021

V Mladé Vožici dne 21. června 2021
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Jaromír Dvořák

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice

Pár informací
k akci:

Start vozidel z Chotovin: 10.00 hodin
Příjezd do Ml.Vožice: cca 11.00 hodin
Výstava vozidel u zámecké zahrady: 
cca 11.00 - 13.30
Počet posádek: cca 150 vozidel
a motocyklů

Ještě pro upřesnění prosíme o zajištění
přívodu elektrického proudu, vody a 
po vzájemné dohodě bychom rádi využili
2-3 hasiče k parkování vozidel.







Dne 13.srpna 1866 začala se
rozšiřovati cholera, jíž nešťastná válka
sebou přinesla. Téhož dne zemřela
první Klára Stránská, 19 roků stará
dcera Hynka Stránského, řezníka a
měšťana zde č.78,   v městě Humpolci,
kde dlela návštěvou u svých přátel a
sem byla přivezena. Dne 24.srpna
zemřel František Král, rolník z Bělče
č.6 který Kláru z Humpolce přivezl a
tak choleru do Bělče zavlékl, kdež
zemřelo 30 osob. Také manželka H.
Stránského Marie Stránská zemřela dne
30.srpna, která se nakazila, když
vyvářela prádlo po zemřelé dceři.
Mimo to zemřelo zde v městě 42 lidí.
Lékaři zde byli p. MUDr. Jan Glanz a
Ferdinand Baron. Silně řádila cholera v
Šebířově a v Bzové.

Dne 15.srpna 1866 silné proudy 
vojska pruského táhly naším městem.
Až zadní oddíl gardových dragounů zde
zůstal posádkou a velitel jejich 
arcivévoda Meklenburský ubytoval se v
zámku. Byli to lidé solidní a poněvadž
to bylo v době příměří, nedovolili si
proti obyvatelstvu toho nejmenšího.

Následující dny táhly přes Vožici pluk
hulánský, pluk zákopníků (kteří měli
pontony na panském poli k Noskovu
napravo) a tak znenáhla zmizeli, že po
nich, mimo skromných škod, které vlast
naše a její ubohé obyvatelstvo snést
museli, nebylo stopy.

V měsíci srpnu 1907 konány zde a v
okolí prvé manévry. Zde byl posádkou
73. pěší pluk Albrechta vévody Würt-
tembeského a pak štáb. Hudba téhož
pluku koncertovala každý den k večeru
na náměstí a bylo zde živo a veselo. V
témž čase zavítal sem pan arcivévoda
Karel František Josef, který byl 
posádkou v Petrovicích. Sbor
důstojnický uspořádal na počest jeho ve
škole hostinu, při které před školou celá
kapela 73. pluku koncertovala.

Dne 18.srpna 1915 v den narozenin
Jeho Veličenstva císaře a krále Františ-
ka Josefa I. ozdobeno bylo město naše
prapory v barvách říšských a zemských,
a před slavnou mší svatou sešlo se
obecní zastupitelstvo a shromáždili se
hosté v zasedací síni městské radnice, v
níž obraz Jeho Veličenstva prapory a
květinami byl okrášlen.

Dne 21.srpna 1915 konán odvod
domobranců od 1865 do roku 1872.
dostavilo se jich zde 84 mužů a odvede-
no bylo z nich 29 mužů.   

Jana Wagnerová 

Ve slovenském Šamoríně, kousek za
Bratislavou, kde se rozkládá jeden z
největších a nejmodernějších jezdeckých
areálů na světě, probíhaly ve dnech 
28. 5. - 30. 5. 2021 parkurové závody
Danube spring live III. Těchto závodů se
zúčastnili kromě Čechů a Slováků také
jezdci a koně z Německa, USA a 
Rakouska. Zástupci jezdeckého klubu JK
Team Noskov zde se svými koňmi
získali bezpočet medailí: Markéta Sziek-
liková - 60 cm pro pony 1.místo (Frodo
5), 80 cm pro pony 2. místo (Sweet
Heart), 70 cm pro pony 1. místo (Sweet
Heart), 80 cm pro pony 2. místo (Sweet
Heart), 60 cm pro pony 2. místo (Frodo
5), 80 cm pro pony 3. místo (Sweet
Heart).

Sofie Šafratová - 60 cm pro pony 2.mís-
to (Dollom Cassino), 70 cm pro pony 1.

místo (Šibal), 2. místo (Dollom Cassino),
60 cm pro pony 2.místo (Dollom Cassi-
no), 70 cm pro pony 2. místo (Šibal), 80
cm pro pony 1. místo (Šibal), 60 cm pro
pony 3. místo (Dollom Cassino), 70 cm
pro pony 1. místo (Šibal), 2.místo (Dollom
Cassino), 80 cm pro pony 1. místo (Šibal).

Barbara Šafratová - ZM (90 cm) 2. mís-
to (Pokerface), Z (100 cm) 1. místo 
(Pokerface), 3. místo (Una Saphira), Z
(100 cm) 1. místo (Pokerface), 2. místo
(Una Saphira), ZL (100 cm) 1. místo
(Pokerface), Z+ (105 - 110 cm) 1. místo
(Pokerface). 

V neděli završili úspěšný výjezd do
Šamorína Nikola Urbancová s Leonem,
kteří ve skokové soutěži stupně S (130
cm) po bezchybném výkonu byli nejlepší
českou dvojicí a obsadili 7.místo.

Ing. František Adam

Dílo Gábora Miklósa Szökeho v Šamoríně je největší sochou koně bez jezdce a podstavce na světě.

U silnice pod Staniměřicemi město upravilo odpočívku pro pěší i cyklisty.

Noskovští bodovali v Šamoríně

STALO SE
V SRPNU

-
KNIHA PAMĚTNÍ
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Dne 22.července 1840 zničilo hrozné
krupobití všechnu úrodu u města našeho a
ve všech osadách od Hoštic přes Vožici,
Běleč, Janov až k Brodu Německému.

Chystali jsme se ke sklizni a ku kosení
žit, když v neděli dne 19.července 1903 o
7.15  hodině večerní náhle zatemnila se od
jihozápadu obloha mraky strašnými a še-
dozelenými a vzápětí se strašným vichrem
přihnaly se od Bukové kroupy, které po
6.minutách učinily z nás i z celého okresu,
až na jedinou obec Vyšetice v pravém slo-
va smyslu žebráky. Kusy ledu jako pěstě
velké dopadaly jako střely na zem a rozbí-
jely, co jim v cestě bylo: střechy, okna a
všechno obilí, tak že nikdo neviděl
hroznější spousty ledové za svého života.
Obilí, brambory a traviny, vše bylo ledy
do země zatlučeno a ubohý lid s pláčem

obchází svá políčka a se zoufalstvím
pohlíží na zničený a toužebně výsledek
své mozolné práce. Děsná a kruponosná
bouře přišla z Bavor.

Dne 1.července 1913 počala se stavěti
měšťanská škola na místě zbořeného domu
čp. 25, který obec k tomu cíli zakoupila.

V neděli 5. července 1925 sdružené
místní pokrokové organisace za protek-
torátu města uctili památku velikého
Čecha – M.J.Husa. V 8.30 hod. Večer ze
Šelemberské třídy u sádek šel průvod s
hudbou městem na  ,,táborku,, kde zapále-
na byla hranice a proslov.

V červenci 1931 zavítal k nám malý
cirkus Coloseum, uhostil se na tržišti a
probudil živý zájem mladého a sensace 
divého obecenstva, uveřejniv že zápasiti
zde bude athlet mistr Evropy G.Frištejnský.

Dne 8. července 1932 poprvé spustily se
stroje nové továrny na nábytek čp. 337
firmy Lhotka – Martínek. Město vyšlo
vstříc levnou cenou stavebního pozemku
o výměře 9.000 m2 po 60 h. Tu našlo v
době vylidňování města ihned 32 lidí a 8
osob v Praze.

Ve dnech 3. a 4. července 1937
uspořádaly Jednota československé obce
legionářské a sdružené korporace v Mladé
Vožici oslavu dvacetiletí Zborova. V
sobotu 3. července byla otevřena v
budově měšťanské školy výstavka
památek legionářských. Ve 20 hodin byly
zahájeny slavnosti v sále hotelu Záložna
majorem p. J. Boháčem. Poté sehráli 
divadelní ochotníci Medkovo drama
,,Plukovník Švec“.

Jana Wagnerová

STALO SE V ČERVENCI -KNIHA PAMĚTNÍ
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Město Mladá Vožice oznamuje občanům
a podnikatelům, že od 22. června 2021
došlo ke změně termínů svozu bioodpadu
z domácností a veškerého směsného ko-
munálního odpadu (domácnosti i pod-

nikatelé) na základě požadavku svozové
firmy COMPAG VOTICE s.r.o.

Každá domácnost dostala v červnovém
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 intervalech, v celém městě i
místních částech, počínaje 22. 6. 2021.
Bioodpad v zimních měsících prosinec,
leden, únor, březen je 1x měsíčně.
Žádáme všechny, aby popelnice byly
přistaveny k odvozu (než budou
vyvezeny) 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. 

Kdo nemá svozový kalendář, může 
si jej vyzvednout na radnici nebo 
stáhnout z www.mu-vozice.cz/samospráva/
odpadové hospodářství/informace pro
občany. Je též vyvěšen na vývěsce
v průjezdu radnice a byl rozvážen na
všechny plakátovací plochy v místních
částech. 

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/bioodpad/plast) a tašek na
kovy.

Žádáme všechny majitele psů, aby si po
svých miláčcích uklízeli výkaly, aby
neznečišťovali veřejná prostranství. A
dále je vyzýváme, že v zastavěném území
města nepouštěli psy na volno. Zakazuje
to obecně závazná vyhláška města a
provinění budou postihována podle
přestupkového zákona. 

Ing. Blanka Malinová 

Životní prostředí informuje

Poděkování

Chtěla bych touto cestou
vyjádřit poděkování paní
Růžence Kalinové.

Po celou dobu distanční výuky
každý den věnovala několik
hodin mým dvěma vnukům
Honzíkovi a Lukášovi
Kubálovým. Bez její pomoci
bychom školní výuku zvládali
jen těžko.Jsem jí za to neskonale
vděčná, ještě jednou moc děkuji.

Marie Smetanová
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Milí přátelé divadla
a hlavně Voživotu.

Dovolte mi, abych
vám představila
soubory, které vystoupí
na letošním festivalu
amatérského divadla
Vokule, letos 9, který
se koná 23. a 24.
července v Zámecké
zahradě. Začněme

tedy pátečním dnem. Divadlo Malé
Čarodějnice je divadelní uskupení, které
má základnu v Táboře a v Praze. Hrají pro
děti i dospělé po celé republice. K nám
přijede s pohádkou Malá čarodějnice, což
je loutkový muzikál pro jednu herečku,
která je zároveň zpěvačkou,
loutkoherečkou, lektorkou, skladatelkou a
autorkou hudební složky. Řeč je o Janě
Štromské. Po pohádce jsme na programu
my, Voživoti. Rádi bychom na světlo
světa uvedli novou hru Hračka, hororovou
komedii. K tomu napíšu snad jen to, že
premiéra bude zároveň křest pro našeho
nového člena Michala Turnwalda. Zkouší
s námi od srpna loňského roku a musím
uznat, že krok s námi udrží. Co s ním
udělají diváci a přímý kontakt s nimi, na
to se přijďte podívat a posoudit sami. Di-
vadlo za oponou z Kutné Hory, sdružuje
studenty Tylovy herecké školy a hostující
herce, uvádí svá představení a zajišťuje
další umělecké produkce. V jejich podání
uvidíme hru Kde je Zubajda?!, hořkou
komedii na motivy Boha masakru od Yas-
miny Rezy. Nu a páteční den ukončíme
písničkou. Zahraje a zazpívá Xavier Bau-

maxa, vlastním jménem Lubomír Tichý,
původem litvínovský písničkář a 
kytarista. V dětství se v lidové škole
umění učil na kytaru, ve čtrnácti letech 
založil svou první kapelu. Vystudoval 
pedagogiku s aprobací na češtinu
a angličtinu. Jeho projev je založen na
slovních hříčkách a parodiích na různé
hudební styly. 

V sobotu se těšte na druhé představení
pro děti. Svou pohádku představí 
Divadélko Kůzle, Silvie a František Poko-
rných z Kutné Hory. Hrají již od roku
2009, je to jejich autorské divadlo a
během roku odehrají na 400 představení
po mateřinkách, základních školách, festi-
valech, divadlech a zámcích a hradech. 
Jejich pořady jsou poutavé a snaží se
dětičky i zapojit, často se stávají součástí
vlastního děje. K tomu skládají moc hezké
písničky a jistě vykouzlí úsměv i letos.
Divadelně – hudebně - filmová skupina
Zážeh, jsou absolventi sedlčanského 
gymnázia. Na soutěži Jsem Lepší než
Švejk (porota: Michal Wieweg, Andrea
Kerestešová, Radko Pytlík, Roman Vojtek)
2x vyhráli a jednou byli druzí. V roce
2012 vyprodali sedlčanský kulturní dům s
autorským celovečerním přestavením
Češi první na měsici. Kluci souhlasili a
přijedou nám zahrát den po premiéře!
Klobouk dolů. Bezchibi z Brtnice je 
amatérský divadelní spolek vysokých
kvalit, složený z nadaných lidiček, kterým
nedělá problém ochotničit, tj. hrát s

nadšením zadarmo, jen z lásky k divadlu a
lidem. Na Vokulích nejsou nováčci. Již
jsme tu viděli např. hru Amant nebo We
are the Talents před dvěma lety. Nutno upo-
zornit, že přijedou s erotickou groteskou.
Je tedy jen na vás, zda vezmete s sebou
svá dítka. Poslední v sobotu a vlastně i na
Vokulích je divadelní soubor AMADIS
z Popůvek u Brna. Mají za sebou již 23 let
práce a 22 premiér. Účastní se přehlídek
po celé republice. Jejich hořkosladká
komedie Plný kapsy šutrů, koncert pro
dva herce, byla hodně oceňována diváky,
získala přímý postup na národní přehlídku
Divadelní Děčín a FEMAD Poděbrady,
umístila se na festivalech Setkání na
prknech, Žně na stodole, Trdloviny a
Kláštereckých divadelních žních. Oba
herci sbírali uznání a ceny za herecké
výkony a v neposlední řadě ceny za režii.
Nu, myslím, že se máme na co těšit. Záběr
je široký. A do krásného areálu Zámecké
zahrady to není daleko. Velká přidaná
hodnota je právě prostředí, ve kterém se
festival odehrává, protože pokud přijedou
diváci nebo herci z větší dálky, mohou si
postavit stan a být součástí tohoto počinu
po celou dobu jeho trvání. Proto přijďte!
Za divadlem, za písničkou a nebo si jen
popovídat a osvěžit se něčím dobrým. Vs-
tupné bude jako minulý rok. Za dětská
představení neplatíte nic, jsou zdarma.
Ostatní divadla - 80 Kč, divadelní perma-
nentka - 300 Kč, Xavier Baumaxa
v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč.

Voživoti přejí všem krásné prázdniny,
dovolenou plnou sluníčka a pohodové
léto

Drbník


