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Zlaté medaile do Noskova

• velmi svižným tempem pokračují
stavební práce na zvelebení okolí by-
tových domů v ulici 17. listopadu. U dvou
objektů blíže k hlavní silnici na Pacov 
dojde k vybudování nových parkovacích
míst a přiléhajících chodníků. Akce by
měla dokončena s koncem měsíce října 

• dokončení vybudování chodníků v 
ulici J. J. z Bratřic bude navazovat právě
na výše popsanou akci. Stavba již
disponuje příslušným stavebním 
povolením, připraveno je výběrové řízení na
zhotovitele akce. Realizace se předpokládá
v jarních měsících příštího roku 

• práce prozatím utichnou na budování
infrastruktury ve Sluneční ulici. Zde je
dokončena vodohospodářská infrastruk-
tura, plynovod, veřejné osvětlení, ale také
již vedení elektrické energie. Zároveň jsou
na komunikacích zrealizovány kon-
strukční vrstvy budoucí komunikace.
Finální verze povrchů komunikace
proběhne po alespoň částečné stavební
aktivitě v lokalitě, z důvodu ušetření 
asfaltu, obrubníků i chodníků, jež mohou
při provozu těžkých vozidel dojít ke
zbytečnému poškození 

• 1. října 2021 dojde k pomyslnému

otevření obálek s nabídkami (vše probíhá
elektronicky) na zhotovitele 12
pečovatelských bytů na Husově náměstí.
Ještě v letošním roce bychom chtěli začít
se stavebními pracemi, čerpána bude
investiční dotace ve výši 7,2 mil Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj. O
výsledcích řízení budeme informovat 

Město Mladá Vožice informuje: 

Ve dnech 4.- 8. srpna se konalo v
jezdeckém centru ve Zduchovicích oblast-
ní mistrovství v parkurovém skákání.
V kategorii dětí (8-12 let) na pony, po
napínavém rozeskakovaní a v nejrych-
lejším čase, zvítězila Sofie Šafratová a její
poník Šibal. Stejně úspěšná byla i její
starší sestra Barbora Šafratová, která ne-

našla přemožitele a zvítězila mezi jezdci
(11-14 let) na velkých koních. Třetí zlatou
medaili pro Team Noskov v kategorii
dospělých, dokázala vybojovat Nikola 
Urbancová na koni Leon. Sestry Šafratovi
prokázaly svoji formu i na Mistrovství
České Republiky, kdy se nejprve mezi
dětmi na pony z vítězství radovala a 

zlatou medaili získala Sofie Šafratová a
Šibal. O týden později v Chuchle Aréně
Praha probíhalo Mistrovství České 
Republiky dětí na velkých koních, kde
zlatou medaili a titul “Mistryně České 
Republiky” získala Barbora Šafratová s
koněm Pokerface.

Kateřina Horáčková

Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice
pod evidenčním číslem MK ČR E 14832. 

odp. redaktor: Mgr. Větrovský 
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• Schválila podání žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova, opatření
lesnická infrastruktura, Modernizace
lesních ces Bor. 

• Neschválila návrh na zrušení zastávky
Blanice v rámci opravy silnice II/137
v úseku Dolní Hrachovice – Blanice a
požadovala zajištění základní dopravní
obslužnosti v zastávce alespoň pro
zajištění školních spojů oběma směry. 

• Schválila přidělení daru ve výši 10.000
Kč ZO včelařského svazu Mladá 
Vožice.

• Vzala na vědomí návrh rozparce-
lování lokality pro možnou individuální
výstavbu v bývalém areálu Agrospolu. 

• Schválila výzvu k podání nabídek na
zhotovitele akce – Chodníky v ulici J. J.
z Bratřic.

• Schválila záměr pořádání srazu rodáků

města Mladá Vožice a uložila starostovi
připravit návrh organizace akce. 

• Vzala na vědomí Zápis z dílčího
přezkumu města Mladá Vožice, uložila
vedoucí Finančního odboru MěÚ Mladá
Vožice přijmout opatření k odstranění
chyb a nedostatků uvedených v zápise. 

• Vzala na vědomí informace o aktuál-
ním stavu prací na přípravě vodovodního
přivaděče Tábor – Mladá Vožice.

Rada města Mladá Vožice na 90. zasedání (10. září)
a 91. zasedání (24. září) mimo jiné projednala:

S podzimním obdobím žádáme občany,
aby zhodnotili stav svých porostů dřevin
keřů a stromů, které ze zahrad přesahují
na veřejná místa (zvláště chodníky a ko-
munikace) a přesahující větve ořezali či
stromy porazili, aby nebránili provozu,
výhledu a čištění na komunikacích. 

Dále v této souvislosti apelujeme na to,
aby větve byly na skládku za sádkami uk-
ládány 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.  V září
tam někdo sklopil zcela bez rozumu fůru
starého sena, pilin a plastovou
kancelářskou židli !!!! Seno a piliny patří
do určeného prostoru kompostárny v bý-
valém lomu. 

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. 

Kolektivní systém EKOLAMP, který

zajišťuje odběr použitých světelných
zdrojů z domácností sděluje, že je možno
do jejich kontejnerů nově dávat i klasické
přímo žhavené a halogenové žárovky. Do-
posud byly sbírány jen kompaktní a
lineární zářivky, výbojky, LED žárovky.
Kontejner je umístěn v přízemí radnice a
na sběrném dvoře. Nedávejte tyto odpady
do domovních popelnic na směsný ko-
munální odpad, který se vozí na skládku.
Tam by nebezpečné látky ze světelných
zdrojů (např. rtuť) ohrožovaly životní
prostředí. 

Všechny světelné zdroje se vozí do
příbramské firmy RECYKLACE
EKOVUK,a.s., která se na jejich recyklaci
specializuje. Zdroje se rozloží na jed-
notlivé materiály – kov, sklo, plast atd.
Případné nebezpečné látky se neutralizují,
ostatní látky se využijí. Recyklované sklo
je například využíváno pro výrobu
skleněné izolační pěny, která slouží jako
tepelný izolant v budovách. Financování
recyklace je hrazeno recyklačními
příspěvky, které výrobci odvádějí do
kolektivního systému za světelné zdroje
uvedené na trh.  

Ing. Blanka Malinová  

Životní prostředí informuje 

Město Mladá Vožice žádá majitele této Toyoty, odstavené v Poplužní
ulici v MladéVožici, aby ji odstranil z veřejné komunikace.

Jubilanti 
září 2021

70 let 
Miroslav Břenda

Mladá Vožice

85 let 
Marie Bílková
Mladá Vožice 

86 let
František Mrva
Mladá Vožice

Helena Mrázková
Radvanov 

Odešel bez slůvka rozloučení
A cesta k návratu 
žádná již není
Zlá ruka osudu vzala nám Tebe
Vzpomínka na ten den 
v srdíčku zebe 
Mít Tě zpět u sebe, 
obejmout zas...
Nikdo však nevrátí odvátý čas

Těchto pár veršíků posílám 
pro Tebe
Aby je anděl Tvůj odnesl 
do nebe

S bolestí v srdci vzpomínáme
na den 5.10.2020 kdy nás 
tragicky opustil manžel, 
taťka a dědeček, Pan Jiří Krch.

Manželka Marie 
a děti Jana, Jiří a Marcela 
s rodinami.
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Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelst-
va města Mladá Vožice, konaného dne
13. 9. 2021 v zasedací síni Městského
úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením č. 40/2021
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 16. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (84. – 90. zasedání)

Usnesením č. 41/2021
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 689/8 ostatní plocha – jiná
plocha o výměře 122 m2 v k. ú. Mladá
Vožice

Usnesením č. 42/2021
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 9/2 zastavěná plocha a nádvoří
– společný dvůr o výměře 60 m2 v k. ú.
Bendovo Záhoří 

Usnesením č. 43/2021
schvaluje:  
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 740/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře
cca 70 m2 v k. ú. Bendovo Záhoří 

Usnesením č. 44/2021    
schvaluje:  
prodej pozemkové parcely č. 234/35 os-

tatní plocha – jiná plocha o výměře 196
m2 v k. ú. Noskov Luboši Gregovi,
K Levému Hradci 213, 250 68 Husinec za
cenu obvyklou 20.580 Kč dle znaleckého
posudku č. 14/2021 Ing. Michala Svatoně 

Usnesením č. 45/2021    
schvaluje prodej:
a) Části pozemkové parcely č. 449/1 díl

„a“ ostatní plocha – jiná plocha o výměře
31 m2 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice
manželům Josefu a Miroslavě
Hladíkovým, Berlínská 2747/1, 390 05
Tábor, za cenu obvyklou 1.860 Kč 

b) Část pozemkové parcely č. 449/1 díl
„b“ zastavěná plocha a nádvoří o výměře
10 m2 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice,
Miroslavě Hladíkové, Berlínská 2747/1,
390 05 Tábor, za cenu obvyklou 1.800 Kč. 

Obojí de znaleckého posudku č.
1208/34/2021 ze dne 12. 7. 2021 Marty
Pípalové, a tak, jak jsou vyznačeny
v Geometrickém plánu č. 126-862/2020
ze dne 7.  ledna 2021 vyhotoveném GK
Dvořáček 

Usnesením č. 46/2021    
schvaluje:  
prodej pozemkové parcely č. 40/8 ostat-

ní plocha – jiná plocha o výměře 27 m2 a
pozemkové parcely č. 1049/19 ostatní
plocha – jiná plocha o výměře 72 m2, obě
v k. ú. Stará Vožice dle Geometrického
plánu č. 185-5/2019ze dne 7. 5. 2020 vy-

hotoveného Geodetickou kanceláří Tábor,
spol. s. r. o., Bydlinského 2474, 390 02
Tábor, Milanu Sodomkovi, Tylova 136,
Třeboň 1, 379 01 Třeboň za celkovou
kupní cenu 9.940 Kč, stanovenou ve
znaleckém posudku Ing. Zdeňka Bureše č.
1498-127/2021 ze dne 5. 8. 2021

Usnesením č. 47/2021    
schvaluje:
shodu na zjištěném průběhu hranic

v souhlasném prohlášení o shodě na
průběhu hranic pozemků mezi pozemky
parc. č. st. 72, parc. č. 13 (vlastníci Jiří a
Eva Slívkovi) parc. č. st. 7 (vlastník Olga
Ležáková) parc. č. st 8, st. 74, pac. č. 9,
parc. č. 12 (vlastníci Josef a Miroslava
Hladíkovi) a parc. č. 449/1 (vlastník
město Mladá Vožice) všechny v k. ú. Rad-
vanov u Mladé Vožice, jak byly označeny
a zaměřeny GK Ing. Pavel Dvořáček
v dokumentaci o vyznačení v ZPMZ č.
126-862/2020

Usnesením č. 48/2021
schvaluje:
Shodu na zjištěném průběhu hranic

v souhlasném prohlášení o opravě chyb-
ného geometrického a polohopisného
určení hranic pozemků mezi vlastníkem
pozemků parc. č. 341/1, 343/1 (vlastník
město Mladá Vožice) a parc. č. 343/10
(vlastníci Antonín a Eva Vepřekovi),
všechny v k. ú. Mladá Vožice, jak je
vyznačeno v Geometrickém plánu č.
1337-162/2021 vypracovaném geodetick-
ou kanceláří Tábor, spol. s. r. o. Tábor,
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor 

Usnesením č. 49/2021
1. p r o j e d n a l o:
všechny žádosti/návrhy na změnu č. 2

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

2. s ch v a l u j e:
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, 4, 5, 6, 7, 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. p o v ě ř u j e:
určeného zastupitele starostu Mgr.

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

4. s ch v a l u j e:
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. 50/2021    
schvaluje:
a) poskytnutí finanční darů jako ohodno-

cení 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
(max. 75.000,-Kč) + 49.000 Kč a zároveň
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
individuální dotace mezi městem Mladá
Vožice a TJ Sokol Mladá Vožice, IČ
46630490

c) poskytnutí finančního daru SDH
Mladá Vožice -
60.000 Kč 

Usnesením č. 51/2021
schvaluje: 
a) Poskytnutí věcného daru Hasičskému

záchrannému sboru Jihočeského kraje,
územnímu odboru Tábor v hodnotě
33.818,73 Kč.

b) Darovací smlouvu mezi městem
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a Českou
republikou – Hasičským záchranným
sborem Jihočeského kraje, IČ – 70882835
dle předloženého návrhu 

Usnesením č. 52/2021
schvaluje: 
Rozpočtové opatření č. 6 dle

předloženého návrhu
Usnesením č. 53/2021
schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice:
• ZŠ a MŠ Mladá Vožice – 23. 6. 2021
• Město Mladá Vožice – investice – 8. 9.

2021
• Město Mladá Vožice – účetní závěrka

2020 – 8. 9. 2021
Bez závad a doporučení k nápravě
V Mladé Vožici dne 13. září 2021

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
Místostarosta Jaromír Dvořák

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města

Příprava plochy pro skate prvky.
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Dne 13.října 1880 vydán zákon o
příčině zamezení a vyhubení cizopasné
rostliny kokotice jetelové, kteráž ohrom-
ných škod působí v jetelích a ve lnech.
Zákon ten pro zemědělství užitečný přijat
v kruzích rolnických vřele.

Již 8.října 1888 napadlo mnoho sněhu,
tak že otavy zapadly na lukách, pak bylo
mírné počasí až do 20.října, kdy opět sníh

a temperatura klesla až na devět stupňů a
pak následovala tuhá zima, bez sněhu.

Dne 28.řijna 1924 konán o půl 10hod.
průvod ze Šelemberské třídy k radnici za
příčinou oslavy svátku Svobody.

V říjnu 1927 prováděno vyhubení myší
v obvodu města našeho firmou Mück z
Jindřichova Hradce, jelikož myši se zde
mnoho rozmnožily.

11.října 1930 zastavena následkem 
pasivní bilance práce v blízkém zlatodolu
Roudný, čímž pozbylo i u nás několik
horníků zaměstnání. Výnosnost dolů nes-
nížena zmenšením obsahu zlata v rudě
(13.07gr v tuně), ale stoupáním režijních
výloh. Tímto upadly největší a nejlépe
zařízené doly a báně na zlato v naší 
republice, zůstávají pouze doly v Kremnici.

STALO SE V ŘÍJNU
KNIHA PAMĚTNÍ MĚSTA MLADÉ VOŽICE
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Milí příznivci 
divadla a Voživotu!

Letošní zveřejnění
informací o divadel-
ním festivalu Vokule,
který se každoročně
koná v krásném
prostředí Zámecké
zahrady, začnu těmi,
bez kterých by

uspořádání dvoudenní přehlídky bylo o
dost těžší. Jsem vděčná každému, kdo
finančně podpořil i přesto, že divadlo není
zrovna tahoun a lákadlo a není to třeba ani
v jejich oboru. Proto děkuji Jihočeskému
kraji, Městu Mladá Vožice, firmám Tesla
Mladá Vožice, Flosman Tábor, Oktan
Chotoviny, Valtrstav Mladá Vožice, Sinfo
Mladá Vožice, IDSC Mladá Vožice, Holub
hobbymarket Mladá Vožice, Zmrzlina
Ratibořské Hory, Květinka Břendová
Mladá Vožice, Hospoda Kamberk, Gábině
Hrůzové a návštěvníkům letošního
ročníku. Během dvou dnů nás navštívilo
cca 450 diváků, 40 účinkujících a viděli
jste 8 představení. Díky všem, že chodíte
a dáváte nám tím najevo, abychom
pokračovali a dál vybírali a zvali 
amatérská i profesionální divadla. Pomocí
vaší podpory jsme na letošní Vožické 
kulturní léto měli neskutečných 98 843
Kč. Nesmím zapomenout ani na Koloniál
Obchod Mladá Vožice za předprodej 
vstupenek, Hostinec Na růžku – tam nám
zase pomáhají s propagací, Bistro Drak
nám nalil skvělého vína. A když vidím,
kdo všechno se zapojí, zajímá se a pod-
poruje, i proto se snažím uvést vedle am-
atérských divadel známou osobnost, která
by udělala radost. Mohli jsme se v letech
minulých zaposlouchat do krásného hlasu
Blanky Šrůmové, pobavit se u stand-up

pořadu Miloše Knora a letos si zapívat s
Xavierem Baumaxou. Příští rok máme
desátý ročník!! A již teď můžu napsat, že
přijedou páni muzikanti, kteří do té naší
společné divadelní nálady krásně zapad-
nou. Ivan Hlas, Jaroslav Olin Nejezchleba
a Norbi Kovácz – Ivan Hlas Trio. Na di-
vadelní perličce z oblasti profesionálů
pracuji a je to opravdu síla. Mám k sobě,
naštěstí!!, pomocníka, parťáka a poradce.
Bez něj bych neměla inspiraci. Díky za ní
Radkovi Slabému. 

A protože každá mince má dvě strany,
rub má líc a plus má své mínus… I Vokule
mají příjmy a výdaje. Pojďme k nim. Jen
na honorářích pro účinkující a soubory
jsme letos vyplatili 41 250 Kč. Za
pronájmy 24 408 Kč. Catering pro 40
účinkujících činil 12 000 Kč. Za propa-

gaci, výrobu banneru a letáků 14 983 Kč.
Investice spojené s festivalem 4 400 Kč.
Celkem výdaje 97 401 Kč. Konečný stav
po sečtení a odečtení je 1 802 Kč plus!!
Oproti loňským 500 Kč je to úspěch �.
Nutno ještě napsat, že mezi soubory, které
dostávají honorář za představení, Voživot
nepatří. Peníze, které byly do plusu, již
byly použity, a to na výrobu a tisk plakátů
i programů.

Jak jste někteří zaznamenali, v září
proběhla v Záložně oficiální premiéra
nové hry. Zároveň jsme oslavili a
připomněli si deset let Voživotu. Sešli se
skoro všichni současní i bývalí členové. I
vy jste přišli a zavzpomínali s námi. Přeji
si tu další desetiletku ještě lepší a
úspěšnější, přeji nám diváky a třeba i
další, nové členy. A vám, milí fanoušci a
fanynky, na závěr, bezstarostný a barevný
říjen. ¨

Za Voživoty se loučí Pavla

Drbník

Práce na zvelebení okolí domů v ulici 17.listopadu.


