
Vážení spoluobčané, blíží se nám dlouho připravovaná akce Sraz rodáků, který
se bude konat 3.9.2022 v Zámecké zahradě. Zámecká zahrada pro návštěvníky
akce bude otevřena již od 10:00 hod. Samotné zahájení akce je naplánované na
11:00 hod. Pro návštěvníky bude zajištěno parkování v areálu bývalého
zemědělského družstva (Náměstí obětí nacismu) a na přilehlých parkovištích
(Žižkovo náměstí). Vše bude označeno a regulováno pořadateli. Po celý den
bude zajištěno občerstvení a bohatý program. Akce je určena pro všechny, kteří
se chtějí potkat se známými a přáteli, které třeba i delší čas neviděli. Na závěr
dne bude taneční zábava, k poslechu a tanci bude hrát DJ Tom Kunc, vstup je
zdarma. Jste všichni srdečně zváni. Alena Šoulová

L I S T   P R O   P O U Č E N Í   A   Z Á B A V U

číslo 9/roč. 19 1. září 2022

Sraz rodáků

Vážení Vožičané a obyvatelé místní částí,
dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil
na sklonku právě končícího volebního ob-
dobí. Zároveň všem děkuji za spolupráci
při řešení městských záležitostí. Končící
volební období bylo zásadním způsobem
poznamenáno koronavirovou pandemií,
kdy se životy nás všech musely řídit jinými
pravidly, než na jaký jsme běžně zvyklí.
Naše město přesto své prioritní akce zreali-
zovalo a zvládlo. Na začátku volebního ob-
dobí jsme si vytkli 3 nejdůležitější priority
k realizaci – nové půdní prostory pro
potřeby ZŠ, obytný soubor Sluneční II,
pečovatelské byty na Husově náměstí.
Všechny tyto akce jsou buďto hotovy či
směřují do finiše. I přes zmíněná koronavi-
rová opatření se povedla i spousta dalších
věcí, snad jsme i mnoha lidem, zejména
v počátcích šíření nemoci, pomohli. Ještě
jednou všem děkuji za trpělivost a
spolupráci. Věřím, že naše město i po ko-
munálních volbách bude dále rozvíjeno,
obnovována infrastruktura, investováno do
školských zařízení. Děkuji také
zastupitelům za jejich práci pro naše město.

Pietní akt
Město Mladá Vožice tímto

zve na pietní akt k uctění
památky občanů odvlečených
z Mladovožicka za 2. světové
války. Akce se uskuteční
v pátek 2. září 2022 od 8.30
hodin na Žižkově náměstí
v Mladé Vožici. 

Sloupek starosty
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1) Informujeme občany, kteří poctivě třídí
odpady, že jsou na radnici k dispozici tašky
na třídění, v sadě je žlutá PLAST/zelená
SKLO/modrá PAPÍR ve velikostech 20 a 40
litrů a dále 40litrová taška ŠEDÁ na kovy.

2) Žádáme občany, aby popelnice na
BIOODPAD, které mají v domácnostech
NEPŘETĚŽOVALI, neboť už se 4x stalo,
že se při výsypu zcela zničily. Určitě popel-
nice neslouží na to, aby se každých 14dnů
napěchovala těžkou posečenou trávou či
zeminou…Kdo nemá svůj kompost, nechť
trávu odveze na kompostárnu do bývalého
lomu. Naopak opět apelujeme na občany, že
bioodpad je i odpad z jejich kuchyní – slup-
ky, kávová sedlina, čajové sáčky, všechny
rostlinné zbytky (ne živočišné !!!!), které
naopak do biopopelnic patří. Bioodpad nelze
vyhazovat v igelitových či mikrotenových
taškách, ty pak znehodnocují kompost.
Kupodivu se to stává dost často a co se v ná-

dobách na bioodpad objevuje je s podivem! 
3) Pokud firma COMPAG Votice s.r.o. při

výsypu popelnici zničí či jim popelnice
spadne dokonce do popelářského vozu, což
se poslední dobou stalo, je třeba to
neprodleně nahlásit technikovi Milanu 
Andreasovi ml. na mobil 603 442 251 a do-
hadovat se o náhradě. 

4) Jinak děkujeme všem, kteří poctivě
třídí svůj odpad do zapůjčených sad popel-
nic a přemýšlejí o životním prostředí, které
necháme příštím generacím. Jsou ale i tací,
kteří si sady vyzvedli, ale vůbec je nepouží-
vají nebo se tříděním vůbec „neobtěžují“ a
jejich popelnice na zbytkový odpad při
každém svozu přetékají, dokonce přidají i
pytle a je jim to úplně jedno. Upozorňujeme
také na to, že podle obecně závazné vyh-
lášky města č. 1/2022 občané musejí odpad
ukládat do nádob – popelnic či kontejnerů.
Plastové pytle jako náhrada za popelnice

nejsou dovoleny. Pytle jsou jen další odpad
zatěžující skládku a i z hlediska manipulace
a hygieny jsou nevhodné. Veškeré třídění
odpadu je na náklady města, poplatek od
občanů pokrývá zhruba jen třetinu nákladů
na celý systém odpadového hospodářství
města.  

5) Neustále se objevují ve městě pejskaři,
kteří nejenže po svých miláčcích neuklízejí
po ulicích výkaly, ale pouští je na volno
mezi lidi, což je zakázáno městsku vyhláš-
kou a vystavují se riziku postihu. A to 
nemluvím o napadení dětí či dospělých
psem, což se letos také řešilo několikrát ! 

6) Firma TPT SERVIS s.r.o., IC 01956752
nabízí v září 2022 občanům kontrolu kotlů
na tuhá paliva a servisní prohlídku 
plynových kotlů v parametrech, jak ukládá
zákon. Leták s bližšími informacemi je
uveřejněn na jiném místě Vožičanu. 

Ing. Blanka Malinová 

Životní prostředí informuje

• Schválila čerpání finančních
prostředků i investičního fondu ZŠ a MŠ
Mladá Vožice, nová myčka do mateřské
školy, oprava robota ve školní jídelně 

• Zabývala se řešením situace v ulici
V. Vaniše (přechod v křižovatce s ulicí
Trčkova) dle studie Ing. Jiřího Lagnera 

• Schválila smlouvu o zřízení zpětného
oděru v rámci projektu „Zelená obec“
mezi městem a REMA, Systém 

• Schválila žádost firmy ZNAKON a. s.,
dočasné dopravní opatření v Mladé 
Vožici – 1. etapa opravy průtahu města 

• Schválila žádost Jezdeckého klubu
Mladá Vožice – povolení konání 

jezdeckých závodů dne 27. 8. 2022
• Řešila situaci v ulici Majora Boháče

v souvislosti s poškozením majetku
soukromých osob projíždějícími náklad-
ními automobily 

• Schválila podání žádosti o dotaci
z Ministerstva vnitra, generálního
ředitelství Hasičského záchranného
sboru – pořízení nové cisternové auto-
mobilové stříkačky pro potřeby SDH
Mladá Vožice

• Schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Mladá Vožice za 2. čtvrtletí roku 2022

• Průběžně schvalovala další smlouvy o
budoucích smlouvách o zřízení věcného

břemene – služebnosti inženýrské sítě –
vodovodního řadu – vodovodní přivaděč
Tábor – Mladá Vožice

• Průběžně a pravidelně se zabývala žá-
dostmi smluvních partnerů ke zvýšení
cen v důsledku nárůstů nákladů – ceny
energií a pohonných hmot 

• Na základě znaleckého posudku, který
zkonstatoval vyšší pracnost na akci
schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
mezi městem a firmou S-B s. r. o, 
prodloužení termínu realizace díla
Pečovatelské byty Mladá Vožice do 
10. 10. 2022

Rada města Mladá Vožice na 114. zasedání (1. července), 115. zasedání
(15. července), 116. zasedání (25. července), 117. zasedání (30. července),
118. zasedání (3. srpna), 119. zasedání (12. srpna) mimo jiné projednala: 

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

Do půvabné Mladé Vožice jezdím trávit
nejen víkendové dny, ale i volné chvíle a
dobu dovolené.  Právě při těchto
příležitostech se přesvědčuji a poznávám, že
toto město je na stálém vzestupu. Nechci
vyjmenovávat všechny úspěchy, kterými se
může Mladá Vožice pochlubit, ale přesto
některé z nich stojí za zmínku. Byl vybu-
dován nový sportovní areál, plavecký bazén,
vytvořeny nové stavební pozemky a mod-
ernizace školy, provedena výstavba nových
pečovatelských bytů, vloženy investice do
vodohospodářské infrastruktury apod.

Sice nejsem občanem s trvalým bydlištěm
v Mladé Vožici, ale o těchto prvcích
„rozkvětu“ se přesvědčuji doslova na
každém kroku, např. při úpravách vozovky a
chodníků.

Nemám v úmyslu za tyto akce ve prospěch

občanů Mladovožicka nikoho vychvalovat,
ale přesto jedno jméno musím uvést: Mgr.
Jaroslav Větrovský, starosta Mladé Vožice
již po dobu 20 let a senátor. Se svým pracov-
ním kolektivem na městském úřadu dokázal
všechny akce úspěšně organizovat a
významně se podílel na jejich zdárném
průběhu. Při rozhovoru s ním si uvědomuji
jeho starost o hezké a spokojené žití všech
občanů Mladovožicka. To potvrzuje i nikdy
nekončícími styky a besedami s prostými
občany, je doslova jedním z nich.

Proto kdybych měl trvalé bydliště v Mladé
Vožici, nikdy bych neváhal komu dát hlas
v senátních volbách a ve volbách do zastupi-
telstev: byl by to ten prostý a skromný Mgr.
Jaroslav Větrovský, nezávislý kandidát za
Sdružení nezávislých.

JUDr. Ladislav Jouza, advokát

Napsali nám…

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu starostovi
Mgr. Větrovskému za pomoc
a vřelý lidský přístup při
řešení tíživé situace 
posledních dnů naší 
milované maminky. 
Moc si toho vážíme. 

Rodina Krištofova

Ve prospěch občanů Mladovožicka
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Celé volební období – proinvestováno
cca 123,339.183 Kč, mnoho akcí
podpořeno dotačními prostředky, proto
město stále disponuje dostatkem
disponibilních prostředků, a to i přes
značné investice. Nastartovali jsme 
velmi úspěšný projekt v odpadovém
hospodářství „Od dveří ke dveřím“

První rok volebního období:
1) Parkoviště v ulici Milady Jung-

manové - 1,203.504 Kč včetně DPH
2) Posílení vodních zdrojů – vrty

Horních Kouty - 564.300 Kč
3) Obnova dětských hřišť - 963.000 Kč

včetně DPH
4) Oprava hřbitovní zdi Blanice -

596.542 Kč včetně DPH, (Ministerstvo
kultury)

5) Nebytové prostory Husovo náměstí -
598.000 Kč včetně DPH

6) Snížení energetické náročnosti 
bytového domu čp. 190 – stavební část -
4,418.918 Kč včetně DPH, (Ministerstvo
kultury)

7) Snížení energetické náročnosti 

bytového domu čp. 193 – stavební část -
4,893.745 Kč včetně DPH, (Ministerstvo
kultury)

8) Snížení energetické náročnosti 
bytového domu čp. 193 – ústřední topení,
kotelna, plynová přípojka - 1,499.988
včetně DPH, (Ministerstvo kultury)

9) Snížení energetické náročnosti 
bytového domu čp. 190 – ústřední topení,
kotelna, plynová přípojka - 1,266.417 Kč
včetně DPH, (Ministerstvo kultury)

10) Oprava povrchů Ronovská ulice -
3,845.436 včetně DPH

11) Budova občanské vybavenosti 
Radvánov - 1,058.166 včetně DPH, (Pro-
gram obnovy venkova Jihočeského kraje )

12) Stavební úpravy
Morávkova náměstí -
3,999.874 Kč včetně
DPH

13) Obnova
vodovodu a kanal-
izace Zahradní (ko-
munikace bude
dokončena 2020) -
2,709.739 Kč, (z
inkasa vodného a stočného )

14) Oprava fasády Ústějovské kapličky -
110.921 Kč včetně DPH

Celkem: 27,438.415 Kč

Druhý rok volebního období
1) Oprava fasády ZŠ Mladá Vožice -

908.330,16 Kč
2) Oprava MK Bostov - 662.668,45 Kč,

dotace z POV Jihočeského kraje
3) Zlepšení podmínek pro technické a

jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá
Vožice, vybavení učeben - 3,603.283,20
Kč, dotace z IROP

4) Projektové práce, Parkoviště u ZŠ -
99.800 Kč

5) Zlepšení podmínek pro technické a
jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá
Vožice, stavební část - 13,126.080 Kč,
dotace z IROP

6) Technická infrastruktura Sluneční II -
7,690.000 Kč

7) Zajištění stavu havarijního zdiva
Šelmberk - 468.794 Kč

8) Projektové práce, výměna zdroje
tepla pro vytápění ZŠ – 89.000 Kč

9) Víceúčelové hřiště - 5,693.306,70 Kč,
dotace z MŠMT

Celkem: 32,341.262,51

Třetí rok volebního období, největší
investice:

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 detašo-

vaného 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 – obytný soubor v areálu 
bývalého Agrospolu - 226.200 Kč

Celkem: 29,700.368

Čtvrtý rok volebního období, největší
investice:

1) Pečovatelské byty Husovo náměstí
19,483.489,54 Kč, dotace z MMR

2) Chodníky v ulici J. J. z Bratřic
1,975.069,25 Kč

3) 1. etapa průtahu města, obnova
vodovodu a kanalizace   10,789.109,87 Kč

4) Skatepark 1,290.622 Kč, dotace z MMR 
5) Zpevněné plochy u skateparku

219.486 Kč 
6) Kamerový systém u skateparku

101.361,09 Kč 
Celkem: 33,859.137,66

Shrnutí volebního období 

Dalších dvanáct pečovatelských bytů je před dokončením.

Investovalo se do školy.

Práce na opravě průtahu města.

Obnova vodohospodářské infra-
struktury v rámci oprav průtahu.
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Město Mladá Vožice informuje
• Aktuálně město podalo žádosti o

dotační prostředky na tyto akce:
1) Pořízení elektromobilu pro technickou

skupinu města – dotace ze Státního fondu
Životního prostředí 

2) Demolice bývalé kotelny pro panelák
a zřízení parku v místě (dnes zázemí 
technické skupiny města) – dotace ze
Státního fondu podpory investic 

3) Pořízení nové automobilové stříkačky
pro potřeby SDH Mladá Vožice – dotace
z Ministerstva vnitra, generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru 

• Volby do Zastupitelstva města Mladá

Vožice a 1. kolo voleb do Senátu se
uskuteční v pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9.
2022. Volební místností bude zasedací
místnost MěÚ Mladá Vožice, v pátek se
volí od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu od
8.00 do 14.00 hodin. Informace o kan-
didátech najdete na www.volby.cz 

• Realizace opravy 1. etapy průtahu
města pokračuje obnovou vodovodu a
kanalizace včetně přípojek. Na pravidel-
ných kontrolních dnech vyjádřili
představitelé města opakovaně důrazný
apel na rychlost prací, jde o klíčovou ko-
munikaci ve městě

• Na stavbě pečovatelských bytů
probíhá velmi aktivní stavební činnost.
Dokončují se pokládky střešních krytin
včetně klempířských prvků. Ve vnitřních
prostorech sádkokartonáři realizují sá-
drokartonové konstrukce, omítají se
vnitřní stěny. Přípravné práce probíhají
na venkovních obvodovém zdivu pro
finální vrstvu fasády. Termín dokončení
akce byl firmě prodloužen do 10. 10.
2022, na základě posudku znalce,
z důvodu vyšší pracnosti při rekonstrukci
stávajícího zdiva 
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,

Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16- 20 týdnů, cena 220 -269 Kč/ks

Prodej: 27.9. a 9.10. 2022
Mladá Vožice - na náměstí u kostela - 12.55hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Info: Po-Pá  9.00-16.00 hod.,
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA 
TAEKWON-DO
V ČR
ZAČÍNÁ NOVOU SEZÓNU!
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná
novou sezónu – přijďte si
zacvičit s námi! Jsme
dlouhodobě nejúspěšnější škola
s nejširší nabídkou tréninků
v Čechách i na Moravě.
Taekwon-do je korejské bojové
umění vhodné pro všechny věkové
kategorie, holky i kluky. Naučíme
vás praktickou sebeobranu, kopat i
prát se. Jako tradiční bojové umění
ale během tréninku klademe důraz
i na morální hodnoty jako
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a
sebeovládání. 
Školu vedeme pod dozorem 
korejského velmistra Hwang Ho
Yonga, se kterým pravidelně
trénují všichni naši učitelé. Nově
jako jediní v republice
vyučujeme i další korejská 
bojová umění jako Taekkyon,
Gumdo a Hoppae sool. 
Není potřeba nic platit – první
měsíc máte zkušební zdarma!
Přihlaste se nejlépe v září nebo
v říjnu, ať vám nic neunikne,
přidat se ale můžete po celý rok.
Jen u nás získáte zdarma 
zkoušky na vyšší pásek, chrániče
nebo dobok. Proto neváhejte a
přijďte si s námi zacvičit do ZŠ
v Mladé Vožici, Morávkovo
náměstí 25 – bližší informace
k tréninkům uvedeme již brzy na
našem webu tkd.cz. 

Anna Krbcová, 
Ge-Baek Hosin Sool



70 let 
Karel Vysypal

Radvánov
Václav Nesvačil
Mladá Vožice

Jiří Fajt
Mladá Vožice
Josef Mareda
Mladá Vožice

Alena Marková
Mladá Vožice

Ladislava Pavlíková
Mladá Vožice

Vlasta Kabátová
Mladá Vožice

75 let
Vladislav Brázda

Mladá Vožice
Josef Kulvait
Mladá Vožice

Věra Mrázková
Mladá Vožice

Zdeňka Němečková
Mladá Vožice

Marie Macháčková
Mladá Vožice

80 let
Jindřich Střelka

Mladá Vožice
Jaroslav Kučera

Mladá Vožice
Slávka Marešová

Mladá Vožice
Mária Minjeriková

Mladá Vožice
Marie Peclinovská

Mladá Vožice

85 let
Zdeňka Pechková

Pavlov

86 let 
Marta Šopejstalová, Mladá Vožice

87 let
Ludmila Pachtová

Mladá Vožice

88 let
Marta Kostrounová

Mladá Vožice

89 let
Mészáros Ján

Noskov 

93 let 
Ludmila Bartošová

Mladá Vožice

Dne 24. 6. 2022 oslavili manželé
Zdeňka a Jan Knotkovi 

zlatou svatbu, blahopřejeme. 
Dne 19. 8. 2022 oslavili manželé 

Marie a Vladimír Petráňkovi 
zlatou svatbu, blahopřejeme.

Jubilanti  1. 7. - 31. 8. 2022 
1. ZÁŘÍ STRANA 6VOŽIČAN



STRANA 7 1. ZÁŘÍVOŽIČAN

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ,
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Občané, kteří mají zájem o objednání okrskové volební komise přímo do domácnosti, se mohou nahlásit na telefonním čísle:

607 073 014 (3812011917- Ing. Růžičková), případně 381201918 (Bc. Novotná). Případní zájemci o zprostředkování volby do
přenosné hlasovací urny se mohou informovat také přímo na Městském úřadu v Mladé Vožici – kancelář sociálního oddělení.

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR se stejně jako jiné volby v České republice konají v pátek a v sobotu.
Konkrétně se volební místnosti otevírají v pátek 23. září ve 14:00 hodin. První den je volební místnost otevřena obvykle do
22:00. V sobotu 24. září mohou Češi volit od osmé hodiny ráno do 14:00 hodin odpoledne. Případné druhé kolo senátních
voleb se koná o týden později, tj. v pátek 30. září a sobotu 1. října 2022. Ing. Michaela Růžičková 


