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Památník Mladovožicka – pozvánka na dvě výstavy

Parkoviště u bytovek. V pondělí se asfaltuje.
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Rozsvícení
vánočních

stromů
Tradiční rozsvícení vánočních stromů

se uskuteční v neděli 28. 11. 2021
v 16.00 hodin na Žižkově náměstí
v Mladé Vožici. V rámci akce dojde i
k uvedení dvou výstav. Zveme všechny.

V neděli 28. 11. při příležitosti rozsví-
cení vánočního stromu na Žižkově
náměstí budou uvedeny hned dvě výstavy.
První z nich nese název Betlémy za okny.

Betlémy budou umístěny ve výlohách
obchodů a oknech místních domácností.
Obyvatelé i návštěvníci Mladé Vožice se

tak budou moci v čase vánočním při
procházkách pokochat touto netradiční
výstavou. K dispozici bude i mapa
umístění betlémů.

Od rozsvíceného vánočního stromu se
poté přesuneme do Památníku Mladovožic-
ka, kde bude slavnostně zahájena výstava s

názvem Až do konce – moje práce v hospi-
ci. Jedná se o projekt studentů Střední fo-
tografické školy ARTECON v Praze. Výs-
tava ukazuje tým hospice, jejich důvody,
proč v hospici pracují, a také fotodokumen-
tuje to, co předchází výjezdu týmu do rodin
pacientů. Jana Wagnerová

Výsledky voleb do 
Poslanecké sněmovny

parlamentu ČR
v Mladé Vožici
zdroj www.volby.cz

Volební účast – 61,82 %, platných hlasů 
odevzdáno 1.310
1) SPOLU - 372 hlasy 28,39 %
2) ANO 2011 - 324 hlasů 24,73 %
3) Piráti a starostové - 159 hlasů

12, 13 %
4) SPD - 115 hlasů 8,77 %
5) ČSSD - 105 hlasů 8,01 %
6) KSČM - 83 hlasů 6,33 %
7) Přísaha - 66 hlasů 5,03 %

1) Oprava místní komunikace Bostov - 508.100 Kč, dotace z POV JČ kraje
2) Projekt – průtah města, obnova vodovodu a kanalizace - 350.000 Kč
3) Zvony zpět na vsi - 301.290 Kč, dotace z POV JČ kraje 
4) Parkoviště u ZŠ - 1,774.347 Kč
5) Sluneční II, objekt komunikace - 11,348.581 Kč
6) Koupě areálu pro potřeby technické skupiny - 11,000.000 Kč
7) Výměna oken, detašované pracoviště ZŠ a MŠ Tábor - 435.577 Kč
8) Projekt – revitalizace objektu 

detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ Tábor - 363.000 Kč
9) Parkoviště – ulice 17. listopadu - 3,143.843 Kč 
10) Dětské hřiště Krchova Lomná - 248.800 Kč
11) Projekt – areál technické skupiny - 220 000Kč
12) Projekt – obytný soubor v areálu bývalého Agrospolu - 226.200 Kč
Celkem: 29,699.738 Kč

Pečovatelské byty – výběrové řízení:
Na realizaci 12 pečovatelských bytů na Husově námětí byly doručeny 4 nabídky, 
ceny jsou uvedeny bez DPH. Akce bude podpořena dotací ve výši 7,2 mil Kč 
z Ministerstva pro místní rozvoj. 
1) ACG REAL s. r. o. - 19,976.767,19 Kč
2) Spilka a Říha s. r. o. - 23,080.728,60 Kč
3) Hora s. r. o. - 23,128.511,78 Kč
4) Památky Tábor - 23,578.000,00 Kč 

Třetí rok volební období,
největší investice:
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• Zabývala se neuhrazenými nájmy
v městských bytech 

• Schválila výsledky výběrového řízení
na akci – Pečovatelské byty Mladá
Vožice, AGC REAL s. r. o. 

• Schválila nájemní smlouvu mezi

městem Mladá Vožice a Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje,
uskladnění posypu pro zimní údržbu pro
potřeby města 

• Vzala na vědomí odstranění nepo-
volených objektů na městských pozem-

cích v lokalitě Radvanov 
• Schválila žádost ZŠ a MŠ Mladá

Vožice – souhlas zřizovatele ZŠ a MŠ
Mladá Vožice se zapojení do projektu
MAP III

Rada města Mladá Vožice na 92. zasedání (1. října)
a 93. zasedání (15. října) 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
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.  

Také prosíme občany, kteří mají od města
zapůjčené sady popelnic
(papír/plasty/bioodpad), aby nyní v době
podzimního úklidu „nepřetěžovali“ hnědé
popelnice na bioodpad – s nádobami příliš
naplněnými osádka těžko manipuluje a
může se stát, že se poškodí. Už se takový
případ stal. 

Jinak upozorňujeme, že je třeba třídit
celý rok též kuchyňský bioodpad – slup-
ky z ovoce, zeleniny, kávovou sedlinu,
čajové sáčky apod. a nedávat je do ná-

dob na směsný komunální odpad a
zatěžovat tak skládku a městskou pok-
ladnu. Z vlastní zkušenosti vím, jak
velkou hmotnost tyto odpady mají a je
opravdu velká.  

Opětovně žádáme všechny majitele
psů, aby si po svých miláčcích uklízeli
výkaly, aby neznečišťovali veřejná pros-
tranství. A dále je vyzýváme, že
v zastavěném území města nepouštěli
psy na volno. Zakazuje to obecně zá-
vazná vyhláška města a provinění budou
postihována podle přestupkového
zákona. 

S nastávajícím obdobím vegetačního
klidu upozorňujeme občany, že povolení
kácení dřevin vyžadují i suché stromy –
s obvodem kmene ve výši 130 cm nad
zemí větším než 80 cm. Bez povolení lze
kácet jen dřeviny s menším obvodem
kmene a všechny ovocné dřeviny ros-
toucí na pozemku, který je veden
v katastru nemovitostí jako zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří a ostatní
plocha-zeleň.

Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje

Projekt „Zvony zpět na vsi“ se pomalými krůčky řítí k svému závěru. Ve dvou 
místních částech (Noskov a Bendovo Záhoří) již zvony znějí. Kdežto v místních
částech Stará Vožice a Krchova Lomná ještě čekají na příchod „Klekánic“. 

Akce „Zvony zpět na vsi“ je spolufinancována v roce 2021 z prostředků Města
Mladá Vožice a z prostředků Jihočeského kraje z dotačního programu: Program 
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021. Ing.Michaela Růžičková

Jubilanti 
říjen 2021

70 let 
Josef Vandrovec

Mladá Vožice
Krobová Jaroslava

Mladá Vožice
Marie Kubálová

Mladá Vožice
80 let 

Stanislav Větrovský
Mladá Vožice
Ivan Čermák
Mladá Vožice

Květa Švárová
Mladá Vožice

88 let
Zdeňka Suchanová

Mladá Vožice
90 let

Josef Novotný
Horní Kouty

VOŽICKÁ MAJETKOVÁ, s.r.o.
Váš poskytovatel vodohospodářství

SAMOODEČTY
VODOMĚRŮ

UPOZORNĚNÍ:
Od 1. 12. – 8. 12. 2021 prosím proveďte

samoodečet svého vodoměru (i vodoměru
na vlastním zdroji) a tento stav nám
prosím nejpozději do 8. 12. 2021
nahlaste:

Telefonicky:
776 68 22 66 - Ludmila Blahožová 
(Lze využít i WhatsApp a Messenger).
E-mailem: majetkova@mu-vozice.cz
Děkujeme Vám za pochopení a

doufáme, že tato mimořádná opatření
společně zvládneme.

KONEC ROKU 2021
Kancelář společnosti bude uzavřená

od 8. 12. 2021 do 31. 12. 2021. Poslední
hotovostní platby se budou přijímat v
pondělí 6. 12. 2021.

Jakékoliv informace Vám poskytneme
i v době uzavřené kanceláře.
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V listopadu 1890 klade-
ny lité roury k vedení
vody od kašny v zámku
přes dvůr a městský park
před zámkem do kašny na
náměstí, čímž vodovod
značně a vytrvale zlepšen.

Zima roku 1916 byla
velmi mírná, jakéž nebylo
pamětníka. V měsíci
listopadu dostavily se sice
mrazy, avšak povolily a
od té doby byla zima bez
sněhu a bez mrazu. Také
žádný led se neutvořil a
sládci, hostinští a řezníci

zůstali bez něho. Taková
zima prý nebyla od dob
panování císařovny Marie
Terezie roku 1742.

Kino Legie zahájilo dne
24.listopadu 1934 v sobotu
první zvukové představení
v hotelu Záložna populární
hrou ,,U svatého
Antoníčka,, s ukázkami o
pouti na Moravě. Zvuková
aparatura zakoupena
Ladislavem Suchým ná-
jemcem biografu Legio
koncesovaného družstva
legionářů.

Dne 12.listopadu 1934
zavedly ,,Jihočeské auto-
busové podniky,, akciová
společnost se sídlem v
Praze krátce ,,Jas,,
pravidelné autobusové
spojení Mladá Vožice –
Praha (přes Vlašim ).
Odjezd ráno v 5 hodin,
příjezd do Prahy 8 hod. 45
minut. Zpět Praha –
Vyšehrad 17 hod. 30 min.,
Vlašim 19 hod. 40 min.,
Mladá Vožice 21 hod. 40
min.

Jana Wagnerová 

STALO SE V LISTOPADU
KNIHA PAMĚTNÍ MĚSTA MLADÉ VOŽICE



Rozhodnutím Českého svazu cyklistiky
bylo přiděleno Společné mistrovství
České a Slovenské republiky v silniční
cyklistice 2022 – závod s hromadným
startem do Mladé Vožice. Trať v Mladé
Vožici byla vybrána po vynikajících refe-
rencích závodníků a ředitelů jednotlivých

týmů o letošním závodě Českého poháru,
který se zde konal v 16. května. Trať v
Mladé Vožici je velice náročná, ale krás-
ná, jak dokládají slova reprezentačního
trenéra Tomáše Konečného:

"Především musím říci, že závody byly
krásné. Podnik byl bezvadně
zabezpečený, silniční okruh náročný a
tím, jak byl těžký, tak to byly závody
spravedlivé. Takových by mělo být více,
protože opravdu prověří výkonnost všech,
kteří se postaví na start. Profilově se mi 

líbil moc. Jel se na velmi dobrých 
silnicích, nebyl žádný problém s auty.
Takovéto profily jsou pro cyklistiku ty

nejlepší. Po najetých kilometrech byl
před cílem ještě kopec v Bělči, takže to
nebylo jen pro sprintery. Uspořádat
silniční závod není jednoduché hlavně z

logistického hlediska a tentokrát se to
podařilo výborně. Doufám, že v kalendáři
zůstane i pro příští roky. A pro mě má
takový závod výhodu v tom, že se mi pak
lépe dělají nominace. Takováto trať ukáže
kdo jak na tom je."

Společné mistrovství České a Slovenské
republiky se bude konat o víkendu 25. a
26. června 2022. V sobotu se nejdříve
představí kategorie žen, juniorek a ju-
niorek a v neděli mistrovství vyvrcholí
závodem mužů elite a U23. Sobotní

závody budou vysílány internetovou tele-
vizí a Česká televize odvysílá z těchto
závodů záznam. V neděli bude Česká tele-
vize závod mužů elite a U23 vysílat v
přímém přenosu. Největší hvězdou závo-
du by měl být trojnásobný mistr světa v
silniční cyklistice Peter Sagan a z českých
závodníků např. Zdeněk Štybar,
pětinásobný mistr světa v cyklokrosu,
který se na letošním silničním mistrovství
světa umístil na vynikajícím 7. místě.

Po zkušenostech z minulých šampionátů
lze očekávat okolo 20 tisíc diváků sledu-
jících nedělní závod přímo v dějišti. V
současné době připravujeme technické
zabezpečení tratě, chceme vyhlásit soutěž
o nejlépe vyzdobenou vesnici na trati s
tím, že vítěz obdrží vstupenky na Mistrovství
světa v cyklokrosu, které se bude konat v
Táboře v únoru 2024. Na trati chceme
připravit několik obrazovek pro sledování
závodu a stanů pro občerstvení diváků.
Jednáme také s mnoha firmami, které bu-
dou divákům rozdávat na trati drobné
dárky po vzoru Tour de France. Naším
cílem je uspořádat kvalitní závod nejen
po sportovní stránce, ale i po té
společenské, aby se na něj mohli všichni
účastníci dlouho vzpomínat.Uspořádání
takto významné sportovní a společenské
akce samozřejmě bude vyžadovat 
dopravní omezení v Mladé Vožici a okolí,
o kterých vás budeme průběžně informo-
vat. Věříme však, že tato dočasná
omezení budou občanům vynahrazena
skvělým sportovním zážitkem z této 
vrcholné akce. Petr Balogh
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Milí příznivci di-

vadla a Voživotu!
M l a d o v o ž i c k o u

zářijovou premiéru
máme úspěšně za se-
bou a říjen byl pro
nás začátek cestování
po  dalších sálech
jihočeských vesnic.
Velice vřelé přivítání
jsme zažili v Roudné

u Soběslavi, kde jsme byli vlastně už po-
druhé. Před dvěma lety s Uklízečkou, nyní
i s horkou hororovou novinkou. Stejně
tomu tak bylo i v Radimovicích u Želče.
Musím se podělit o jeden postřeh, a to už
po prvním měsíci… Rekvizity Hračky
jsou tak rozměrné, že se nevejdou ani do
přívěsného vozíku. Jsme prostě veliký :-D
!!  Dobrá zpráva pro ty, kteří nestihli
domácí představení a chtějí nás vidět, 13.
listopadu zahrajeme v Kamberku (od
Vožice není daleko) a 27. v Košicích u
Tábora, vždy od 19. hodin. Přijeďte nebo
pozvěte své přátele. Doufám a věřím, že
vám budeme moci zahrát, že kulturu opět

neomezí či nezakážou. Držme si palce.
Také jsme byli pozváni do Prahy, aby-
chom zahráli v jednom z největších
domovů pro seniory. Kdy, to ještě ladíme,
tak snad staroušky příliš nevyděsíme.
Mají vlastní divadlo a vystupují tam
takové hvězdy, jako je Jaromír Hanzlík či
Petr Kostka… a do toho Voživot… to je

milé a udělalo nám to radost. Co se naše-
ho dalšího účinkování týče, skončím již
dvakrát zrušenou přehlídkou v Třešti. V
březnu budeme „bojovat“ o postup na
celostátní soutěž ve Vysoké nad Jizerou. A
použiji slova klasika…. „Tady už jsem
někdy hrál!“ Měli jsme tu čest a štěstí ve
Vysoké sehrát detektivku Krysí dům.
Děkujeme všem za přízeň. Přeji vám
barevný podzim a slunečné babí léto. 

Za Voživoty se loučí Pavla

Drbník

Gymnázium Pacov slaví 30 let novodobé
existence

Gymnázium Pacov, jediná střední škola v Pacově, oslaví 30. výročí založení.
Oslavy proběhnou v sobotu 20. 11. 2021 od 10.00 do 16.00 hod. v budově školy.
Dovolte mi srdečně pozvat všechny absolventy a příznivce pacovského gymnázia

na exkurzi po krátké historii školy a na společenské setkání s bývalými učiteli a
spolužáky.

Tradiční Den otevřených dveří pro zájemce o studium se v příštím roce uskuteční ve
středu 2. 2. 2022 od 8.00 do 17.00 hod. Návštěvníci si budou moci prohlédnout mod-
erní vybavení školy, včetně centra 3D modelování a tisku. Zaměstnanci i studenti
gymnázia hostům objasní běžný chod školy a předvedou praktické ukázky. Věřte, že
naše škola má co nabídnout. Josef Novák, ředitel Gymnázia Pacov

Společné mistrovství České a Slovenské republiky
v silniční cyklistice Mladá Vožice 25. – 26.6.2022


