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Město se snaží být velmi aktivní na poli
získávání mimorozpočtových zdrojů, tedy
dotací od různých poskytovatelů. Jedním
z velmi zásadních poskytovatelů dotací ze
státních zdrojů je Ministerstvo pro místní
rozvoj. Právě u tohoto ministerstva se
město v letošní roce ucházelo ve 2
dotačních řízeních o prostředky. Obě po-
dané žádosti byly vyřízeny ke spokojenos-
ti vedení města, tedy obě žádosti byly
pozitivně vyhodnoceny a město tudíž
bude moci čerpat další prostředky nad
rámec svého řádného rozpočtu.
Podpořena tedy byla žádost o 7,2 mil Kč
na výstavbu 12 bytů s pečovatelskou

službou. Tyto byty vzniknou na Husově
náměstí z objektu, který město v minulosti
vykoupilo právě již za účelem zřízení
dalších kapacit režimu bytů
s pečovatelskou službou. Objekt, který
bude zcela přestavěn tedy bude dispono-
vat novými 12 byty s výměrou do 50 m2
(podmínka dotace), které budou plně
bezbariérové. Jako obrovský bonus pro
budoucí nájemníky domu lze vnímat
poměrně velkou zahradu, která k domu
náleží a pro nové obyvatele domu bude
plně k dispozici pro jejich seberealizaci.
V současné době probíhá výběr zho-
tovitele stavebních prací, začít chceme

ještě v letošním roce. V tom příštím bude
muset být celá akce stavebně dokončena,
a tedy byty budou novým nájemníkům
k dispozici. 

Druhou pozitivně vyřízenou žádostí o
dotační prostředky z Ministerstva pro
místní rozvoj tvoří podpora pořízení a in-
stalace skate prvků do sportovního areálu
v Souhradí. Zde město získá z příslušného
dotačního programu 827.000, celkové
náklady akce budou činit okolo 1,1 mil
Kč. Bohužel, prvky budou z kapacitních
výrobních důvodů dodavatelských firem
pořízeny, nainstalovány a předány
uživatelům do provozu až v příštím roce. 

Výsledky dotačních řízení

Den otevřených
dveří

Dětské hříště v Krchově Lomné.

• Na přelomu srpna a září začne stavební
akce, jejímž cílem je vybudovat
především parkovací místa v okolí 2 by-
tových domů v ulici 17. listopadu.
Dokončení se předpokládá koncem
měsíce října. 

• V prázdninových měsících probíhaly
práce na realizaci tělesa komunikace, ve-
dení a přípojek elektrické energie ve
Sluneční II. Předpokládáme, že během
září budou tyto práce dokončeny. 

• Aktuálně ve spolupráci s projektanty
vedení města velmi intenzívně připravuje
projektové dokumentace prostor, které
budou řešit území v areálu, který město
koupilo od Agrospolu. Připravuje se
rekonstrukce prostor budovy, kde

vznikne zázemí pro technickou skupinu
města. Dále se projekčně chystá řešení
technické infrastruktury pro zasíťování
budoucích stavebních pozemků, jež
v areálu vzniknou. 

• V podzimních měsících také dojde
k výměně oken a vstupních dveří v ob-
jektu, který pro svou činnost využívá de-
tašované pracoviště ZŠ a MŠ Tábor.
Náklady na akci činí okolo 400.000 a
jsou plně hrazeny z rozpočtu města
Mladá Vožice. 

• V prázdninových měsících byly
v Krchově Lomné, po dohodě se zástupci
místních, nainstalovány prvky dětského
hřiště. 

Město Mladá Vožice informuje: 

Možnost vidět nové prostory
s odbornými učebnami, jež byly vy-
budovány v půdních prostorech II.
stupně ZŠ, bude mít veřejnost ve
středu 15. 9. 2021 v čase 15.00 –
18.00 hodin v rámci dne otevřených
dveří ZŠ. Prosíme, sledujte webové
stránky školy, pokud by došlo ke
změně pandemické situace, na 
kterou by bylo nutno reagovat,
naleznete zde aktuální informace o 
organizaci akce. Občerstvení zajištěno.
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• Schválila výsledek výběrového řízení
na stavební práce – komunikace a
parkoviště u bytových domů č. p. 549 a
560 v ulici 17. listopadu – PL BEKO s. r.
o., 3,143.843,29 Kč včetně DPH

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a PL BEKO s. r. o. - komu-
nikace a parkoviště u bytových domů č. p.
549 a 560 v ulici 17. listopadu,
3,143.843,29 Kč včetně DPH

• Schválila kupní smlouvu mezi městem
Mladá Vožice a Window Holding a. s.,
výměna oken a dveří v objektu
odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Tábor,
435.577,80 Kč včetně DPH

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem

Mladá Vožice a Ing. Pavlem Doušou,
technická vybavenost pro výstavbu rodin-
ných domů v bývalém areálu ZD 

• Schválila realizaci koncertu 
dechových hudeb v rámci poutě v Mladé
Vožici v neděli 15. 8. 2021

• Vzala na vědomí Protokol o kontrole
Stavebního úřadu Mladá Vožice Kra-
jským úřadem Jihočeského kraje – úroveň
činnosti na úseku územního rozhodování
a stavebního řádu hodnocena jako dobrá 

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a STAVOPROJEKTEM
Tábor – projektová dokumentace –
stavební úpravy, přístavby a bourání
objektů v novém areálu technické skupiny

města Mladá Vožice (bývalý areál ZD)
• Schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ

Mladá Vožice za 2. čtvrtletí roku 2021
• Vzala na vědomí výsledek dotačního

řízení z MMR – přidělení dotace ve výši
7,2 mil Kč na 12 pečovatelských bytů 

• Schválila zadávací dokumentaci a
výzvu k podání nabídek na akci –
Pečovatelské byty Mladá Vožice 

• Schválila smlouvu o zajištění
pečovatelské služby s obcí Oldřichov 

• Schválila záměr pořízení projektové
dokumentace na celkovou revitalizaci ob-
jektu čp. 3 v Poplužní ulici (detašované
pracoviště Mateřské školy a Základní
školy Tábor)

Rada města Mladá Vožice na 84. zasedání (30. června),
85. zasedání (15. července), 86. zasedání (30. července),

87. zasedání (2. srpna), 88. zasedání (13. srpna), 
89. zasedání (27. srpna) mimo jiné projednala:

Občané jistě už zaznamenali, že od 22.
června 2021 došlo ke změně termínů
svozu bioodpadu z domácností a 
veškerého směsného komunálního odpadu
(domácnosti i podnikatelé) 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 je pouze v úterý, a to
ve 14denních intervalech, v celém městě i
místních částech. Bioodpad v zimních
měsících prosinec, leden, únor, březen
jenom 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
vyzvednou na radnici nebo stáhnou
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.   

S podzimním obdobím také žádáme
občany, aby zhodnotili stav svých porostů
dřevin keřů a stromů, které ze zahrad
přesahují na veřejná místa (zvláště chod-
níky a komunikace) a přesahující větve
ořezali či stromy porazili, aby nebránily
provozu, výhledu a čištění na komu-
nikacích. 

Dále v této souvislosti apelujeme na to,
aby větve byly na skládku za sádkami 
ukládány dozadu za stávající hromadu a
ne na komunikaci ulice K Lomu. Nesmí se
tam vozit tráva, kmeny stromů či jiné
odpady (dveře, kamení, suť, apod.), činí to
velké problémy při štěpkování.  

Opětovně 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  

Masáže
Eva Kosáková

Mladá Vožice, Žižk.nám.187

tel.: 721 905 503

Životní prostředí informuje 

Kolik dek se vejde na
schodiště před

mladovožickou kaplí?
Nechali jsme se inspirovat akcí, která

proběhla v Helsinkách na schodišti před
katedrálou. Na jejich schodišti se sešlo
neuvěřitelných 7 800 ručně vyrobených
dek, tak proč nezkusit něco podobného ve
Vožici. Schody máme a spoustu
šikovných žen taky. Háčkujeme, pleteme,
šijeme a rády naše výrobky ukážeme.

Bude i doprovodný hudební program,
zahrají Tři veteráni a další hosté.

Sejdeme se v sobotu dne 18. září ve 14
hodin před kaplí.

Přijďte nás podpořit a prohlédnout si
netradiční a nevídanou výzdobu na jedno
odpoledne. Jana Wagnerová

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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Plakátky, které značily části ulic, kde
nepůjde elektřina kvůli opravám nebo
dalších jiným pracím na rozvoji a moder-
nizaci distribuční sítě, zmizí. Od 1. září
mění společnost EG.D na části svého
distribučního území způsob, jakým bude
informovat zákazníky o plánovaných
odstávkách elektrické energie.

„Rozhodli jsme se sjednotit způsob,
jakým budeme ohlašovat plánované
odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu
nejjednodušší, nejrychlejší a
nejekologičtější možnost a tím je elek-
tronické oznámení.“ vysvětluje Lukáš

Svoboda z oblastního managementu
společnosti EG.D.

Tato změna se od září bude týkat celých
jižních Čech a podstatné části Kraje
Vysočina. „Právě v těchto lokalitách jsme
doteď kromě elektronických informací v
datových schránkách vylepovali i
informační letáky.,“ dodává Miroslav
Točín z oblastního managementu. 

Služba Distribuce24 je bezplatná a
poskytuje nejen informace o plánované
odstávce elektřiny.

Po zaregistrování na portále Dis-
tribuce24 zde zákazníci najdou svá

odběrná místa.  Ve svém účtu si nastaví
kontaktní údaje, na které pak budeme ještě
zvlášť posílat informace o odstávkách,
poruchách nebo servisních pracích.

Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše
na webu www.egd.cz/d24, stačí si vybrat
možnosti které jim nejvíce vyhovují.
K uvedené registraci pak stačí pouze
několik základních údajů, které najdete na
faktuře za elektřinu. Pro snadnější přístup
k registraci pomůže i letáček s QR kódem,
který Vás na danou stránku přímo navede.

Případné dotazy na info@egd.cz nebo na
800 22 55 77.

Oznamování plánovaných odstávek elektřiny bude pro
občany rychlejší a efektivnější
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Největší škola taekwon-do v ČR Ge-
Baek Hosin Sool vstupuje do nové
sezóny! Přijďte si námi zacvičit tradiční
korejské bojové umění taekwon-do, jako
nováčci zaplatíte 1000 KČ a budete moct
cvičit až půl roku! Již několik let po sobě
se nám podařilo obhájit celkové vítězství
Mistrovství České republiky a patříme do
nejlepšího STM v ČR.

Máme nejrozsáhlejší nabídku tréninků
po Čechách i na Moravě. Při trénincích
dbáme na originální hodnoty bojových
umění, kterými jsou zdvořilost, čestnost,
vytrvalost a sebeovládání. Naše škola je
vedena pod dohledem velmistra Hwang
Ho Yonga. Kromě taekwon-do si v naší
škole můžete vyzkoušet i jiná bojová
umění, jimiž jsou taekkyon a hopae sool,
vyučujeme je jako jediní v republice,
cvičíme také cestu korejského meče
Haidong Gumdo, filipínské tyče FMA a
systém tlaků na citlivé body Kyusho. 

Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás

získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu
(dobok, lapa, chrániče) zdarma Pro bližší
informace navštivte náš web na tkd.cz.

Neváhejte a přidejte se k nám těšíme se
na nové členy.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Svatováclavský
výšlap 28.září

Klub českých turistů Tábor a Farnost
Mladá Vožice Vás srdečně zvou na 12.
ročník turistického pochodu Svato-
václavský výšlap. Pevně věříme, že 
epidemiologická situace nebude tak
špatná, abychom akci museli zrušit –
jsme připraveni uskutečnit ji i v
omezeném režimu. Čekají na vás trasy
tradiční (17 a 21 km přes Malý a Velký
Blaník s odvozem autobusem v 16:00 z
Louňovic a okružní trasy 7 nebo 10 km
přes Ústějovskou kapličku s hrou pro
děti) a letos i dvě trasy nové, na vyhlíd-
ková místa v okolí Mladé Vožice.
Okruh délky 11 km povede přes
Noskov, Vrážnou a Bukovou, okruh
délky 21 přes Noskov, Vrážnou,
Bukovou, Blanici a Ústějovskou
kapličku. Zdatní turisté mohou vyz-
koušet dálkovou trasu délky 32 km s
možným odpočinkem a občerstvením v
zámecké kavárně v Odlochovicích.
Start pochodu je od 8:00 na faře v
Mladé Vožici - trasy 21 a 17 km km do
9:00, trasy 7,10 a 11 km do 13:00. Cíl
pochodu je v místě startu, na faře v
Mladé Vožici do 18:00. Doufejme, že
epidemiologická situace nám umožní
obvyklé posezení u čaje či kávy v
příjemných historických prostorách.
Každý účastník pochodu obdrží
pamětní list a medaili.

Ludmila Dvořáková, KČT Tábor

Dne 24. srpna jsme se konečně po více
jak roce a půl, po vynucené covidové
pauze, mohli sejít v zasedací místnosti.
Měli jsme velikou radost, že se situace uk-
lidnila a my si opět u kávy a zákusku
mohli popovídat, dozvědět se něco
nového. Kontakt s vrstevníky nám už
velice chyběl, a proto nám ani nevadilo,
že jsme i tak museli dodržet nutná pro-
tiepidemická opatření. 

Pokud to situace v následujícím období

dovolí, budeme se i nadále scházet každé
sudé úterý od 14.00 hod. Vítán je každý,
kdo má za sebou kompletní očkování,
případně prodělal covid v posledním půl
roce, a nemá žádné příznaky onemocnění
covid -19 a také ten, kdo se nechá otesto-
vat s negativním výsledkem. Nutností je i
použití respirátoru, vyjma doby konzu-
mace občerstvení. Děkujeme Vám za
pochopení a ohleduplnost vůči ostatním. 

Za klub důchodců Marta Tomášková

ZAČNĚTE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S BOJOVÝM
UMĚNÍM TAEKWON-DO!

Z klubu důchodců

Práce na realizaci komunikace ve Sluneční II.
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Roku 1865 odbývalo se první
představení ochotnického divadla v
Mladé Vožici. Sehrán dne 17.září v
hostinci p. Havelky (nyní v domě kupce
L. Arnsteima č. 192) kus ,,Divotvorný
klobouk“ od Klicpery.

Dne 13. září 1888 na oslavu čtyřiceti
letého panování císaře a krále Františka
Josefa I. Pořádán besedou zdejší v
zahradě hostince č. 198 velkolepý koncert
vojenský. Koncertovala zde kapela pluku
krále Humberta č. 28 z Prahy, večer pak
odbýván v témž hostinci věneček.

Dne 19. září 1909 svolán byl do města
našeho sjezd katolických zemědělců s tá-
borem lidu. Hned počátek sjezdu byl
bouřlivý, při volbě předsednictva Strany
oposiční odpor proti sjezdu stupňoval a
tak skončil tento neblahý tábor
rozpuštěním bodáky četnictva.

Ve dnech 14. až 17. září 1913 konaly se
zde císařské manévry pod dozorem Jeho
císařské Výsosti pana arcivévody Františka
Ferdinanda d‘Este. V neděli dne 14.září v

2.30 hodin odpoledne vjela četa husarů do
našeho města hledajíc nepřítele a ve 
vzduchu ozvaly se s rachotem první vojen-
ské aeroplány, prohlížejíce krajinu. Na
všech návrších pozorovati bylo činnost 
polních telegrafů a automobily s depešemi
téměř neustávaly. V pondělí prošly řady 
vojska a ohromné řady povozů a hlavní
srážka udála se pak u Borotína. Ve středu
17.září rozvinul se zde obraz nikdy neví-
daný. Dělostřelectvo obsadilo návrší kolem
Bukové, za Brodem a u mlýna obecního a
po celé dopoledne ozývaly se rány z děl až
se otřásaly budovy v městě ve svých 
základech. Druhý den na to projížděly 
oddíly jízdy naše město a ubíraly se opět do
svých posádkových míst. Malebný byl
pohled na jednotlivé oddíly vojska a ještě
obdivuhodnější byla vytrvalost a
sebezapření jejich ve vojenských výkonech.

Dne 8.září 1915 konána zde slavnost
dožínková na oslavu toho, že přesným za-
chováním předpisů nenastalo vyhladovění
za heslem: ,, Zlatý klas, spasí nás!“  Město
bylo prapory vyzdobeno a při obou
vchodech do města postaveny vkusně

zdobené brány. Z celého okresu zavítali
sem účastníci, jichž nával byl ohromný. O
10. hodině konáno uvítání a o 11. hodině
p. Jaroslav Zenkl, čestný předseda
přednesl na tribuně před radnicí slavnost-
ní řeč, která osvětlila význam této
slavnosti a vyzněla k závěru v hold Jeho
Veličenstvu císaři.

Více než 3000 ohňů vzplanulo dne
17.září 1932 na paměť 100 výročí
narozenin zakladatele Sokola Miroslava
Tyrše. U nás plál oheň na vrchu Šibeník
na cestě k Suchdolci. Na místě přednášel
odb. učitel Josef Semotán.

Po dvaceti letech ukončena akce pro
postavení památníku osvobození. Péčí k
úctě tomu zvoleného komité byl 22.září
1938 postaven v parčíku na Husově
náměstí pomník, jenž je památníkem 
osvobození a zároveň památníkem
padlích ve světové válce. Představuje
20leté jubileum osvobození a 300leté
poroby. Autorem pomníku je zdejší rodák
inž. architekt František Novoveský.

Jana Wagnerová

70 let 
Daňová Jaroslava - Mladá Vožice
Miroslav Cibulka - Mladá Vožice
Pavel Mareš - Mladá Vožice
Neudorfel Ladislav - Mladá Vožice
Karel Chlumák - Mladá Vožice
Miroslav Nerad - Mladá Vožice 
Vladimír Horký - Mladá Vožice
Bohumil Zadražil - Mladá Vožice
Josef Macek - Mladá Vožice
Miluše Červenková - Mladá Vožice
Stanislava Marešová - Mladá Vožice
Zdeňka Ratajová - Mladá Vožice 
Vlasta Kubašková - Mladá Vožice
Marta Čeňková - Mladá Vožice
Milena Dařenová - Mladá Vožice
Marie Kostrounová - Mladá Vožice
Eva Šišková - Mladá Vožice

75 let 
Jiří Tomášek - Mladá Vožice
Vojtěch Bílek - Mladá Vožice
František Dobeš - Dolní Kouty
Jaroslav Dvořák - Mladá Vožice
Marie Jenšíková - Janov
Jiřina Havlová - Krchova Lomná
Helena Švárová - Mladá Vožice
Jaroslava Větrovská - Mladá Vožice
Jaroslava Zimmerová - Mladá Vožice
Jana Heřmánková - Noskov

Věra Baborová - Mladá Vožice
Marie Švecová - Mladá Vožice
Drahoslava Dvořáková - Mladá Vožice
Bohumila Dudová - Radvanov
Jaroslava Voštová - Mladá Vožice
Marie Tomášová - Mladá Vožice
Jana Lorencová - Mladá Vožice
Eva Adamová - Mladá Vožice

80 let 
Karel Slabý - Mladá Vožice
Miroslav Kauer - Mladá Vožice
Jaroslav Barták - Mladá Vožice
Josef Počinek - Mladá Vožice
Karel Svátek - Mladá Vožice
Jaroslav Kubec - Mladá Vožice
Marie Bartůňková - Mladá Vožice
Marie Vaňková - Mladá Vožice
Božena Mikulandová - Mladá Vožice
Marie Strnadová - Mladá Vožice

85 let 
Ladislav Krch - Krchova Lomná
Jaroslava Vanclová - Mladá Vožice
Marie Marková - Mladá Vožice
Marta Šopejstalová - Mladá Vožice

86 let 
Ludmila Pachtová - Mladá Vožice

87 let
Marta Čermáková - Mladá Vožice
Marta Kostrounová - Mladá Vožice
Božena Stoklasová - Mladá Vožice

88 let 
Ján Mészáros  -Noskov
Anna Slabá - Mladá Vožice
Květa Novotná - Dolní Kouty 
Marie Janoušová - Mladá Vožice

89 let  
Jaroslava Mašková - Noskov

91 let 
Vladimír Adámek - Mladá Vožice

92 let 
Věra Jechová - Radvanov
Bohumila Bartošová - Mladá Vožice

93 let 
Čestmír Gracias - Mladá Vožice
Marie Jůzová - Mladá Vožice

97 let 
Jaroslav Veselý - Mladá Vožice

STALO SE V ZÁŘÍ – KNIHA PAMĚTNÍ MĚSTA
MLADÉ VOŽICE

Jubilanti – duben – srpen 2021


