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číslo 6/roč. 19 1. června 2022

Město Mladá Vožice informuje
• stavební práce na zhotovení 12

pečovatelských bytů na Husově náměstí
pokračují velmi svižně. Položena je
svislá kanalizace, následně hotovy pod-
kladní betony pod podlahy. Probíhá
vyzdívání rozdělovacího zdiva mezi bu-
doucími byty a připravuje se uložení
keramických stropů

• v ulici Jana Jeníka z Bratřic, kde se
realizují nové chodníky, je už část
nových chodníků hotova. V současné
době aktuálně pracovníci zhotovitelské

firmy pracují na bednění, výstuži a 
betonáži opěrné zdi, která je nutní pro
realizaci chodníky v části trasy 

• avizovaná 1. etapa opravy průtahu
města začne dle dohody se 
zhotovitelem 11. července. Nejprve
bude probíhat obnova vodovodu a
kanalizace od Restaurace Na Růžku
směrem na Tábor. Je jasné, že akce se
neobejde bez dopravních omezení a
pochopení všech, předem moc
děkujeme 

Výběrové řízení
– bývalý areál ZD –

technická vybavenost pro
výstavbu rodinných domů

Nabídky do výběrového řízení, jehož
předmětem je vybudování technické 
infrastruktury (vodovodu, kanalizace,
plynu, veřejného osvětlení a komu-
nikace) v lokalitě Nad Pilou podaly 
3 firmy, ceny jsou uvedeny bez DPH:

1. SWIETELSKY stavební s. r. o.
7,978.635,06 Kč

2. DŘEVOTVAR – řemesla a stavby
9,225.654,59 Kč

3. PL BEKO
10.835.749,17 Kč

• Schválila Memorandum o společném
postupu při nakládání s komunálními
odpady mezi městem Mladá Vožice a C-
Energy Planá s. r. o., postup při nakládání
s komunálními odpady po ukončení
skládkování 

• Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o
poskytnutí dotace mezi městem Mladá
Vožice a Jihočeským krajem, poskytnutí
další části dotace na provoz pečovatelské
služby – 712.000 Kč 

• Schválila cenovou nabídku na akci
chodník u skateparku – 219.486,32
včetně DPH, firmy Swietelsky 

• Schválila žádost ZŠ a MŠ Mladá

Vožice, povolení výjimky z počtu dětí ve
třídách mateřské školy (aby mohli být us-
pokojeni všichni zájemci)

• Schválila žádost Voživot, z. s., poskyt-
nutí finančního příspěvku 30.000 Kč na
pořádání divadelního festivalu VOKULE
2022

• Schválila výsledky výběrového řízení
na akci „Mladá Vožice – bývalý areál ZD
– technická vybavenost pro výstavbu
RD“, Swietelsky s. r. o., 9,225.654,59 Kč
bez DPH

• Schválila návrh situace opravy mostu
směrem na Běleč – vznikne zde chodník
pro chodce 

• Vzala na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2021
města Mladá Vožice, přezkum provedl
Krajský úřad Jihočeského kraje, při
přezkoumání hospodaření územního
celku za rok 2021 nebyly zjištěny chyby
nedostatky, kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčích přezkoumáních,
který již byly napraveny

• Schválila realizaci kamerového systé-
mu skateparku v areálu v Souhradí

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Swietelsky spol. s. r. o. –
technická vybavenost pro výstavbu rodin-
ných domů v lokalitě Nad Pilou

Rada města Mladá Vožice na 109. zasedání 
(29. dubna), 110. zasedání (13. května) 

a 111. zasedání (27. května) mimo jiné projednala:

Bezplatná pomoc s vyplněním žádosti o
kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižší-
mi příjmy.

Dle žádosti od Krajského úřadu
Jihočeského kraje si občany dovolujeme
informovat, že pracovníci místních
akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje
pomohou domácnostem s nižšími příjmy
bezplatně s přípravou a vyřízením žádosti
o kotlíkovou dotaci. 

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro

domácnosti s nižšími příjmy začíná 6. 6.
2022 v 17 hod. 

Na okrese Tábor se můžete obracet na
pracovnice Místní akční skupiny (MAS)
Krajina srdce v Táboře: 

Vančurova ulice 1946 (pod Palcátem 
směrem k Jordánu), 39001 Tábor 
Ing. Katarína Šmídová 775 317 666 
Jitka Mísařová 775 317 001 
Petra Čechtická 775 317 027 
E-mail: info@maskrajinasrdce.cz

Pomoc občanům

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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Češi se loni posunuli ve třídění odpadů 
Zveřejňujeme úryvek z tiskové zprávy

Agentury ex voto a EKO-KOMu a. s. : 
Každy ́ Čech v roce 2021 v prum̊ěru

vytrí̌dil bezmála 72 kilogramu ̊odpadů ! 
Trí̌dění odpadu ̊v Česku nabralo loni na

obrátkách. Česǐ nejenže udrželi rostoucí
trend, trí̌dili navíc s takovyḿ elánem, že
překvapili i celkovým množstvím
vytrí̌děného odpadu. Loni ho vytrí̌dil každý
obyvatel ČR do barevnyćh kontejnerů v
prum̊ěru 71,8 kilogramu.̊ To je o celyćh 5
kilogramu ̊více než v roce 2020! 

I přes velké změny ve společnosti
způsobené pandemií koronaviru rostlo
množství vytříděných odpadů na jednoho
obyvatele podobným tempem jako v
předchozích letech. Třídění zůstali Češi
věrní, v ČR se podařilo i v roce 2021
udržet stav, kdy bezmála 3⁄4 všech obyva-

tel pravidelně třídí své odpady. A třídili
ještě více, než kdy předtím. V průměru
každý Čech vytřídil 22,5 kilogramů
papíru, 16,8 kg plastů, stejné množství
kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram
nápojových kartonů. 

K tomu dodáváme, že občané Mladé
Vožice si vedli ještě lépe…. V průměru
každý občan Mladé Vožice vytřídil 33,2 kg
papíru, 11,8 kg plastů, 29,50 kovů, 21,15
kg skla a 1 kg nápojových kartonů.

EKO-KOM rozvíjí systém třídění již
25 let. 

Rok 2021 byl pro cely ́ systém trí̌dění a
recyklace náročný. Nejen, že se v oblasti
nakládání s odpadem projevovala řada
problému ̊spojenyćh s epidemií, ale také se
zásadně změnily prakticky všechny
prědpisy spojené s odpady a recyklací
obalů. EKO-KOM, a.s., problémy

prěkonal ve spolupráci s obcemi, městy i
odpadovyḿi firmami. Letos je to již 25 let
soustavné spolupráce na rozvoji sběrné
sítě, jejím financování, na vylepsǒvání
technologií trí̌dicích linek a rozvoji recyk-
lace obalu.̊ 

Třídění a recyklace obalů pomáhá
snižovat uhlíkovou stopu.

Díky trí̌dění odpadu ̊ v domácnostech a
obcích vzniká surovina, která se na
třídících linkách dotřídí na jednotlivé
druhotné suroviny prǐpravené k recyklaci a
využití - pro vyŕobu novyćh produktu ̊nebo
jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí
v teplárnách. Trí̌děním odpadu ̊ se snižuje
zátěž životního prostředí - každoročně
trí̌děním a recyklací obalovyćh odpadů
sětrí̌me prí̌rodní zdroje surovin, energii a
zamezujeme rozsǐrǒvání skládek. A díky
trí̌dění a recyklaci odpadu ̊se nám také darí̌
vyźnamně snižovat uhlíkovou stopu. Loni
se podarǐlo dosáhnout uśpory CO2 ekv. ve
vyśǐ prěs 980 000 tun. 

Kontakt pro více informací:
Lucie Müllerová, tisková mluvčí 

EKO-KOM, a.s., mullerova@ekokom.cz,
tel.: 602 186 205, www.ekokom.cz,
www.jaktridit.cz

Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje

Vážení cestující...
od 1. 4. 2022 byla realizována 

integrace veřejné dopravy na Vlašimsku
do systému PID, při níž byly provedeny i
dílčí úpravy na linkách do Mladé Vožice.

V rámci spojení z Prahy do Mladé Vožice
byla nahrazena původní linky 390710
(Mladé Vožice – Postupice – Benešov –
Praha) novou linkou PID 455 (Mladá
Vožice – Postupice – Benešov), která jede
do Benešova po shodné trase, kde je
zajištěna návaznost na autobusové linky
401 a 406 či vlakové linky ve směru Praha.

Přímé spojení Mladé Vožice s Prahou
zůstává zachováno ve stopě přes Miličín.
Cestující mohou využít z Mladé Vožice
linku 459, která v zastávce „Miličín,
škola“ změní číselné označení na linku
401 do Prahy. Tento autobus jede jako
přímý až do Prahy a analogicky stejná
praxe funguje i při zpátečním spojení. Z
Mladé Vožice odjíždí linka 459/401
každý pracovní den v 5:45 a o víkendu v
6:40 a 16:40. Z pražských Roztyl odjíždí
linka 401/459 do Mladé Vožice v pracov-
ní dny v 17:15 a o víkendu v 9:45 a 18:45.

Od 1. 5. 2022 dochází v pracovních
dnech také k posunu spoje linky 455
z Benešova do Mladé Vožice z 18:15
hodin na 18:25 hodin, čímž dojde ke
vzniku návaznosti od linky 406 s odjez-
dem v 17:45 hodin z Roztyl a tak
možnosti pozdějšího spojení z Prahy do
Mladé Vožice.
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Tak jako tomu bylo u ostatních spolků, i
činnost dobrovolných hasičů byla v min-
ulých 2 letech silně poznamenána pan-
demií koronaviru. Doufáme, že je to za
námi!  Přijmuli jsme do svých řad nové
členy i členky, věnujeme se opět práci
s hasičským potěrem, soutěžíme a opět
plánujeme hasičský ples. Těšíme se, že
zase budeme moci pracovat tak, jak jsme
zvyklí. 

Kroužek mladých hasičů navštěvuje 45
dětí. Každý pátek zdokonalují své doved-
nosti a připravují se na soutěže. 23. dubna
jsme právě pro mladé hasiče uspořádali

další ročník memoriálu Jaroslava Šturze.
V požárním útoku soutěžilo 220 dětí z 11
sborů okresu Tábor. Počasí nám přálo a
všichni byli spokojeni. 

30. dubna jsme postavili na Žižkově
náměstí májku. Na mnoha místech se staví
májky za pomoci mechanizace, ale u nás stále
tradičně, ručně. Kdo to ještě neviděl, bude mít
možnost přijít se podívat opět za rok.

Čtvrtého května, u příležitosti svátku 
patrona hasičů sv. Floriana, jsme přivítali
cca 200 žáků základní školy a několik
maminek s dětmi na dnu otevřených dveří
hasičské zbrojnice. Žáci se dozvěděli něco

o naší technice, výzbroji a výstroji a pak si
vše prolezli a vyzkoušeli. Děkujeme všem
za návštěvu a paní ředitelce i za pochvalu.
Potěšila!

14. května proběhla soutěž
mladovožického okrsku. Pořadatelem byl
Sbor dobrovolných hasičů Běleč, který
letos slaví 100. výročí založení. Za
pěkného počasí se soutěžilo v disciplínách
běh na 100 m překážek a požární útok.
Náš sbor byl zastoupen čtyřmi družstvy
mladých hasičů (!), dvěma družstvy
mužů, a dokonce i dvěma družstvy žen. A
nejen že jsme se v takto hojném počtu
účastnili, také jsme výborně bodovali.
V každé kategorii jsme byli na bedně.
Stručně výsledky: 

PŘÍPRAVKA - 1. místo Mladá Vožice
hoši, 2. místo Mladá Vožice dívky 

MLADŠÍ ŽÁCI - 1. Mladá Vožice, 
2. Běleč 

STARŠÍ ŽÁCI - 1. Vilice, 2. Běleč,
3. Mladá Vožice 

ŽENY I. - 1. Vilice, 2. Mladá Vožice,
3. Běleč

ŽENY II. - 1 Mladá Vožice 
MUŽI I. - 1. Běleč, 2. Řemíčov,

3. Mladá Vožice
MUŽI II. - 1. Běleč, 2. Mladá Vožice, 

3. Vilice. 
Červen bývá ve znamení hasičských

oslav. SDH Milevsko a SDH Vyšší Brod
nás pozvali na oslavy 150. výročí za-
ložení. SDH Běleč bude slavit 100 výročí
13. srpna. Jen tak pro informaci,
Mladovožický sbor není také nejmladší,
letos je nám už 147 let!!! 

Ing. Miroslav Dlouhý

70 let 
Ladislav Pavlík
Mladá Vožice

Václav Adámek
Mladá Vožice

Vladimír Želivský
Mladá Vožice

Jaroslava Adamová
Mladá Vožice

Marie Petráňková
Mladá Vožice

Marie Koubová
Mladá Vožice

75 let
Marie Vlachová

Mladá Vožice
Miroslav Grunt

Mladá Vožice
Jiří Pekař

Mladá Vožice

Antonín Burian
Mladá Vožice

Pavel Macourek
Mladá Vožice

Karel Reitschlager
Mladá Vožice

Vladimír Petráněk
Mladá Vožice

František Svatek
Mladá Vožice

Anna Počinková
Mladá Vožice

Miluše Procházková
Mladá Vožice

Marta Tomášková
Mladá Vožice

Miluška Šturzová
Mladá Vožice

Marie Králová
Mladá Vožice

Eva Neufusová
Mladá Vožice

Marie Šustrová
Mladá Vožice

Eva Reischlagerová
Mladá Vožice

Marie Burianová
Mladá Vožice

80 let 
František Čáp

Bendovo Záhoří 
Marie Sturzová
Mladá Vožice

85 let
Karel Peclinovský

Mladá Vožice
Miloslav Pětivlas

Mladá Vožice
Marie Mrázková

Janov
Milada Kumštová

Mladá Vožice

86 let
Jaroslava Vanclová

Mladá Vožice

87 let
Marie Matoušková

Mladá Vožice

88 let
Marta Čermáková

Mladá Vožice

93 let
Věra Jechová

Radvanov

94 let
Čestmír Gracias

Mladá Vožice
Marie Jůzová
Mladá Vožice

SDH - oživení činnosti po dvouleté pauze

Jubilanti  únor - květen 2022 
Mladí hasiči na okrskové soutěži.

Manželé Marie a Karel Peclinovští oslavili dne 28. 4. 2022 diamantovou svatbu, blahopřejeme. 



STRANA 4 1. ČERVNAVOŽIČAN

TESLA Mladá Vožice a.s.
hledá do svého kolektivu kandidá-
ty na tyto pozice:

Pracovník skladu/dispečer výroby

Požadované znalosti:
• SOU strojírenské výhodou
• Praxe ve strojírenské výrobě, popř.
skladu výhodou

Popis pozice:
• Práce ve výrobním skladu
• Rozvoz materiálu k jednotlivým
strojům
• Práce vhodná pro muže – z důvodu
manipulace s materiálem (občasné
řezání materiálu)
• Administrativně je nutno pracovat s
výdejkami materiálu
Nástup, co nejdříve.

Podmínky:
• Práce na jednu směnu
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvky na obědy ve výši 55%
ceny oběda
• Mzda bude sdělena na základě os-
obního pohovoru

Mistr výroby

Požadované znalosti:
• Střední odborné ve strojírenství,
maturita výhodou
• Praxe na CNC frézách, soustruzích
• Praxe na obdobné pozici min. 3
roky výhodou
• Ochota práce s lidmi, vedení lidí

Popis pozice:
• Mistr CNC dílny – frézy 10-12
podřízených
• A zároveň mistr dílny – soustruhy 8
– 10 zaměstnanců
Nástup, co nejdříve.

Podmínky:
• Práce na jednu směnu
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvky na obědy ve výši 55%
ceny oběda
• Mzda bude sdělena na základě 
osobního pohovoru
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Zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice, konaného dne 16. 5. 2022
v zasedací síni Městského úřadu
v Mladé Vožici.

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

Usnesením č. 14/2022 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města 

Mladá Vožice od 20. zasedání 
Zastupitelstva města Mladá Vožice (104.–
110. zasedání)

Usnesením č. 15/2022 schvaluje:
Realizaci a financování akce Stavební

úpravy na parc. č. st. 524 v Mladé Vožici
– zázemí pracovníků, na základě smlouvy
o dílo mezi městem Mladá Vožice, IČ –
00252557 a S – B s. r. o., IČ – 25652362,
Stavební úpravy na parc. č. st. 524
v Mladé Vožici – zázemí pracovníků,
4,544.453,87 Kč včetně DPH, z rozpočtu
města Mladá Vožice 

Usnesením č. 16/2022 schvaluje: 
zveřejnění záměru darovat Jihočeskému

kraji pozemkové parcely:
- č. 10/7 ostatní plocha – silnice o

výměře 19 m2
- č. 44/5 ostatní plocha – silnice o

výměře 26 m2
- č. 1153/5 ostatní plocha – silnice o

výměře 8 m2
všechny v katastrálním území Janov u

Mladé Vožice 
Usnesením č. 17/2022 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat parcelu č. st.

1150 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
47 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice 

Usnesením č. 18/2022 neschvaluje: 
zveřejnění záměru prodat pozemkové

parcely v k. ú. Blanice u Mladé Vožice: 
• č. 170/1 trvalý travní porost o výměře

6313 m2  
• č. 170/2 trvalý travní porost o výměře

1858 m2
• č. 169/1 lesní pozemek o výměře 1497

m2
Usnesením č. 19/2022 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 882/3 ostatní plocha-jiná plocha
o výměře 37 m2 v k. ú. Noskov a
pozemkovou parcelu č. 882/7 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 15 m2 v k. ú.
Noskov a pozemkovou parcelu č. 882/8
ostatní plocha-jiná plocha o výměře 3 m2
obě v k. ú. Noskov, jak jsou obě
vyznačeny na Geometrickém plánu č.
178-635/2020 ze dne 10.července 2020
vyhotoveném GK Ing. Pavel Dvořáček 

Usnesením č. 20/2022 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 859/7 ostatní plocha-jiná plocha
o výměře 1508 m2  v k. ú. Mladá Vožice 

Usnesením č. 21/2022 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 673/2 os-

tatní plocha-ostatní komunikace o výměře
77 m2 v k. ú. Krchova Lomná Pavlovi

Vaněčkovi a Haně Trefilové, oba Krchova
Lomná 24, 391 43 Mladá Vožice každému
id. 1/2 za celkovou cenu v místě a čase
obvyklou 12 700,- Kč dle znaleckého po-
sudku č. 709-9/2022 Ing. Jiřího Vi-
tovského

Usnesením č. 22/2022 schvaluje: 
prodej pozemkové parcely č. 1078/39

ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 290 m2 oddělené od pozemkové
parcely č. 1078/35 v k. ú. Stará Vožice
Geometrickým plánem č. 199-40/2022
vyhotoveném Geodetickou kanceláří Ing.
Pavel Dvořáček dne 7.3.2022 manželům
Janovi a Terezii Vojtovým, Stará Vožice
38, 39143 Mladá Vožice za cenu v místě a
čase obvyklou 47 850 Kč dle znaleckého
posudku č. 708-8/2022 Ing. Jiřího 
Vitovského 

Usnesením č. 23/2022 schvaluje: 
prodej pozemkové parcely č. 60/2 zahra-

da o výměře 238 m2 v k. ú. Radvanov u
Mladé Vožice Jaroslavu Michálkovi, Ha-
vanská 2814/13, 39005 Tábor za cenu
v místě a čase obvyklou 39 270 Kč dle
znaleckého posudku č. 713-13/2022 Ing.
Jiřího Vitovského 

Usnesením č. 24/2022 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 449/4 os-

tatní plocha-jiná plocha o výměře 24 m2
v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice Pavlu
Jechovi, Oty Bubeníčka 562, 39143
Mladá Vožice za cenu v místě a čase ob-
vyklou 3 960 Kč dle znaleckého posudku
č. 715-15/2022 Ing. Jiřího Vitovského 

Usnesením č. 25/2022 schvaluje: 
shodu na zjištěném průběhu hranic v

„Souhlasném prohlášení o shodě na
průběhu hranic pozemků“ mezi pozemky
p. č. st. 23/1 (vlastníci Roman a Jana
Nuhlíčkovi) a  p. č. 454/1 (vlastník Město
Mladá Vožice) oba v k. ú. Radvanov u
Mladé Vožice (body č. 22 a č. 28), jak
byly hranice dne 22.11.2021 v terénu
označeny a zaměřeny firmou GK Ing.
Pavel Dvořáček v dokumentaci o vytyčení
v ZPMZ č. 130-1715/2021

Usnesením č. 26/2022 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 - 30.000 Kč
• TJ Sokol Mladá Vožice - 99.000 Kč
b) dotaci poskytnutou TJ Sokol Mladá

Vožice - skutečné náklady spojené
s provozem všech mládežnických
družstev hrající v pravidelné soutěži
(max. 75.000 Kč) a zároveň schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí indi-
viduální dotace mezi městem Mladá
Vožice a TJ Sokol Mladá Vožice, IČ
46630490

Usnesením č. 27/2022 schvaluje:
Prominutí místních poplatků ze psů a za

obecní systém odpadového hospodářství
za rok 2022 uprchlíkům přicházejícím
z Ukrajiny 

Usnesením č. 28/2022 schvaluje:
rozpočtové opatření č. 4 dle

předloženého návrhu 
V Mladé Vožici dne 16. května 2022

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
Místostarosta Jaromír Dvořák

Usnesení ze zasedaní Zastupitelstva města

Průtah městem 
Rekonstrukce silnice II/137

průtahu městem Mladá
Vožice + obnova vodovodu 

a kanalizace  I. etapa.

K zahájení této náročné stavby dojde
11. 7. 2022 a potrvá 5 měsíců. Bude
odfrézován povrch vozovky od odbočky
do Souhradí až po křižovatku u Restau-
race Na Růžku. Start výkopových prací
pro obnovu kanalizace a vodovodu
začne v křižovatce ulic Táborská a Jana
Jeníka z Bratřic. Tato křižovatka bude po
dobu cca 14 dnů ve směru od Pacova
k náměstí a opačně omezena na jeden
jízdní pruh a řízena semaforem.
Z důvodu průjezdnosti autobusů a 
nákladní dopravy dojde v oblouku
křižovatky na straně k parčíku k roze-
brání chodníku, případně záboru mini-
mální části parčíku. Chodci budou
procházet parčíkem. Objízdná trasa ulice
Táborská bude vedena přes Dubinu
kolem Agrospolu a od Žahoura zpět do
Mladé Vožice po celou dobu stavby.
Místní doprava a zásobování obchodů a
domácností v ulici Táborská bude po
většinu času možné, jelikož výkopové
práce budou prováděny po dílčích
etapách. Přesto může dojít
k několikadennímu znepřístupnění 
zásobování některých provozů  nákladní
či osobní dopravou. Dílčí etapy 
budou rozděleny tak, jak to umožní 
technické možnosti uzavírání a napojení
vodovodu aby docházelo k minimálním
odstávkám vodovodu a zásobování
vodou.  Autobusové nádraží bude po
celou dobu stavby přesunuto do ulice
Obětí nacismu. 

Stávající vodovod v ul. Táborska je v
litině a kanalizace v betonových
trubkách. Stáři je více než 50 let a jistě
by nebylo dobré nechávat zařízení, které
je po životnosti pod novou vozovkou.

Bude to chtít snést nějaká omezení,
trochu trpělivosti a tolerance, ale za
spolehlivé zásobovaní vodou a funkční
kanalizaci do budoucna to jistě stojí.

Jaromír Dvořák, místostarosta
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V květnu proběhlo vítání občánků. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené od 01.07.2021 do

31.12.2021. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy
Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků základní školy pod vedením paní učitelky dipl. um. Miroslavy
Kuklové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě přinášelo jen samou ra-
dost a ono aby mohlo být pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Byly přivítány tyto děti:

Jakub Strnad, Amálie Štěpková, Tobiáš Drda, Leontýna Holajová, Amálie Ivana Šimonová, Anežka Aron, Olívie Pěknicová, Natálie
Vaněčková, Jolana Smetanová.

Zleva: Šimonovi s dcerou Amálií Ivanou, Pěknicovi s dcerou Olívií, Vaněčkovi s dcerou Natálií, Drdovi se synem Tobiášem, Hola-
jovi s dcerou Leontýnou, Strnadovi se syne Jakubem, Štěpkovi s dcerou Amálií, Smetanovi s dcerou Jolanou, Aronovi s dcerou
Anežkou

Všem děkujeme za účast. Alena Šoulová, matrikářka
Za fotografie děkujeme Bc. Lence Horáčkové. (fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na matrice)
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Vážení přátelé 
divadla a Voživotu
zvlášť!

A v tomto příspěvku
ještě připíšu a
VOKULÍ též!! Pro-
tože náš divadelní fes-
tival se blíží, program
je jasně dán, vše dom-
luveno a teď to již

běží samospádem k očekávanému 
víkendu. O něm v Zámecké zahradě ožijí
pohádky pro děti, divadla pro dospělé a i
ucho muzikantovo si přijde na své.
V první řadě, slavnostní zahájení desátého
výročí Vokulí, bude mít na svých bedrech
senátor a starosta města Mgr. Jaroslav
Větrovský. Mně dovolte, abych v tuto
chvíli představila sponzory, bez kterých
by to opravdu nešlo. Na Vožickém Kul-
turním Létu se podílejí: Jihočeský kraj,
Město Mladá Vožice, Sinfo, Tesla,
Kovoobrábění František Svatek, IDSC,
Gábina Hrůzová, Zmrzlina Ratibořské
Hory, Holub Hobbymarket, Sonepar,
Flosman, Oktan, Valtrstav, Petr Kazda,
Koloniál, Hospoda Kamberk, Pivoňka
Renata Břendová. Děkujeme, že jste se
rozhodli podpořit nás a pomáháte nám
udržet festival při životě. Patří vám 
opravdu veliký dík. A nyní přeskočím k
souborům, které k nám přijedou a
zpříjemní nám léto. Začnu tedy pohádka-
mi pro děti. V pátek začíná Ptačím
cirkusem Basta Fidli. Teátr, vedený prin-
cipálem Pepínem von Dráčkem, se zabývá
čistě divadlem pro děti ( převážně
školkového věku a pro děti 1.a 2 tříd z 1.
stupně základních škol ). Pepino von
Dráček vystudoval divadelní akademii v
Praze ( DAMU-katedra loutkářství ). Di-
vadlo pro děti je pro něj vlastně volným
pokračováním studií . Prostě hravost a ok-
ouzlení animací loutek v duši umělce stále
koluje. Loutky a  scény jsou zhotovena
buď přímo principálem a nebo výt-
varníkem představení .  Ale pozor ! Vždy
se tak děje ve spolupráci s profesionálními
výtvarníky ( návrh scény, návrhy loutek,
technologie ). Pepino, jako profesionální
muzikant, si hudbu k divadlu skládá sám.
Takže až doposud je každý divadelní kus s
hudbou. A aby mu slova pěkně plynula z
úst, nechává si svoje dějové kostry
představení anebo "kostry" jiných
autorů  vždy obalit textem od skutečných
profesionálních scénaristů. Když jsme u
dětiček, druhá pohádka, ta sobotní, se
jmenuje Na kole i přes pole v podání Di-
vadélka Kůzle. Už jste je na Vokulích

mohli vidět třikrát. Divadélko Silvie a
Františka Pokorných se zrodilo na jaře
roku 2009. Zabývá se tvorbou a interpre-
tací autorských představení pro děti,
kterých během roku odehraje až cca 400
po MŠ, ZŠ, kutlturních zařízeních, di-
vadlech, na festivalech, po městech i
obcích. Představení se dělí na pohádky a
hudební pořady, jsou koncipována velmi
interaktivně - často se dětský divák stává
součástí vlastního děje. Soubor se také
věnuje autorské tvorbě hudby a textů a vy-
dává vlastní nosiče. Soubory, které zahrají
pro dospělé diváky, se k nám sjíždějí
z celé republiky a letos není žádný, který
by v Mladé Vožici již nebyl. Sbal kachle a
vypadni! sehraje Divadlo za oponou z
Kutné Hory, které sdružuje studenty
Tylovy herecké školy i hostující herce.
Uvádí svá představení a zajišťuje další
umělecké produkce. Loni předvedli krás-
nou hru Kde je Zubajda?! Další spolek je
Doveda Sloupnice - Slůvko „doveda" má
ve sloupnickém slangu několik významů.
Především je to člověk, který se
vyznačuje neobyčejnou šikovností,
chytrostí apod., ve smyslu „Týýý dovedo,
tobě to jde.“ Dále je to přezdívka otce jed-
noho z členů našeho ochotnického
souboru, který toto rčení v hojné míře
používal. A poslední význam stvořil sou-
bor sám – DObrovolný VEsnický Di-
vadelní Ansámbl. Nadaní herci, muzikan-
ti, zpěváci… skvěle sehraní, s dobrými
nápady, fajn lidi a kamarádi. Jejich Český
děják, který jste viděli v roce 2020 je
hojně oceňované představení, které je
představením roku!! Po roční pauzičce se
opět vrací, tentokrát s novou hrou Legen-
da o zbloudilých duších. Další soubor je
AMADIS, který původně vznikl v Brně,
ale od roku 2018 sídlí v Popůvkách
u Brna. Má za sebou již 23 let práce a 22
premiér. Od roku 2005 se pravidelně
účastní postupových i nepostupových
přehlídek po celé republice, již mnohokrát
se představil na festivalech národních
a celostátních: 2013: Národní přehlídka
FEMAD Poděbrady — inscenace „Žena
v černém“ 2012: Národní přehlídky FE-
MAD Poděbrady a Piknik Volyně — in-
scenace „Úžasná svatba“ 2011: Národní
přehlídky Kaškova Zbraslav a FEMAD
Poděbrady: inscenace „Smíšené dvouhry“
2010: Celostátní přehlídka Moravský FE-
MAD Kroměříž — inscenace „A co lás-
ka?“  2009: Národní přehlídky Divadelní

Děčín, FEMAD Poděbrady a Jiráskův
Hronov — inscenace „Plný kapsy šutrů“
2006: Národní přehlídka jednoaktovek
v Holicích — inscenace „Blbec k večeři“.
Mimochodem, zmiňovanou inscenaci
Plný kapsy šutrů jsme viděli loni. Letos
přivezou zábavný pořad Televarieté 2019!
A myslím, že se máme na co těšit. Amant,
We are the Talents, Muž sedmi sester….
několik her, které jsme mohli shlédnout na
našem festivalu od amatérského divadel-
ního spolku Bezchibi, spolku vysokých
kvalit, složený z (více či méně ;-) )
nadaných lidiček, kterým nedělá problém
ochotničit, tj. hrát s nadšením zadarmo,
jen z lásky k divadlu a lidem. :-) Letos
přijedou s detektivní komedií Do hrobky
tanečním krokem. A posledním
představením, o kterém napíšu je zároveň
tak trošku překvapením pro vás! Kabaret
ze školního prostředí v podání
Voživoťáků, s názvem ČAU,
PANČELKO! , který budete mít možnost
vidět jen a pouze na Vokulích. Když tu
máme to desáté výročí . Dokonce se
povedlo spojit v tomto představení dva
soubory. Voživot a dva členy Křižžáků,
souboru z Hluboké nad Vltavou. A to spo-
jení nás baví!! Přijďte se na tuto premiéru
a zároveň derniéru podívat v pátek
odpoledne. Jestli je to komedie,
hořkosladká komedie či satira... to už
posuďte sami. Prostě se bavte. Hrají: Jana
Řezáčová, Magda Svobodová, Vlasta
Chrenková, Pavla M. Šedivá, Jaroslav
Jaroš, Michal Turnald, Michal Valenta. A
víte, na co se také těším? Až se po posled-
ním představení vypne reproduktor, zhas-
nou divadelní světla, opadne nervozita a
diváci i herci se sejdou venku u jednoho
ohně. Začne se hrát, zpívat a bavit se, to
vše s hvězdami nad hlavou. O naše
chuťové pohárky a pitný režim se během
Vokulí bude starat Hospoda Kamberk,
v čele s Radkem Slabým. A jak to letos
bude vypadat se vstupným? Jednotlivé 
vstupné bude 100,-. Permanentku na
všech pět představení  si můžete zakoupit
v předprodeji v Koloniálu na Žižkově
náměstí za 350,-. Dětičky mohou přijít
zdarma a závěrečný koncert Ivana Hlase
Trio je v předprodeji za 200,-, na místě
250 Kč. A poslední informace… pokud
budete chtít vidět naše představení
Hračka, poslední možnost před prázdnina-
mi je 2. července ve Stoklasné Lhotě od
21 hodin. Mějte krásné, prosluněné letní
dny, hezkou dovolenou a dětem přeji, aby
se jim ty dva měsíce zdály, jako ty nejdelší
prázdniny. Za Voživot Pavla

Drbník
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