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Oprava společných prostor v městských 
bytových domech.

Sloupek starosty
Vážení Vožičané a obyvatelé

místních částí, dovolte mi,
abych Vás všechny pozdravil.
Únorové číslo Vožičanu bude
trošku atypické oproti ostatním
číslům a bude mít tedy lehce
jiný obsah, než na jaký jste
většinově zvyklí. Po komunikaci
s vedoucím Obvodního oddělení
Policie ČR si Vám dovolujeme
přinést na stránkách našeho
radničního periodika informační
letáky k aktuální problematice
asi nejčastějších typů podvod-
ných případů z oblasti interne-
tové kriminality páchané na
občanech. Vedení města považu-
je bezpečnost občanů za zásadní
a neoddiskutovatelnou prioritu.
Prosím, buďme všichni opatrní. 

Děkuji Vám za to. 
Starosta

• V prosinci byly dokončeny údržbové
práce na společných prostorech
městského bytového domu čp. 193 na
Žižkově náměstí. V rámci údržby by-
tového fondu města bylo navázáno na
opravy interiérů v domě čp. 190, rovněž
na Žižkově náměstí. Předpokládáme, že
úpravou společných prostor projdou i
další bytové domy v majetku města,
aktuálně domy čp. 379 a 380. Obyvatelé
domů budou o přípravě akcí informováni 

• I v lednu probíhaly intenzívní práce na
přípravách akcí pro podání žádostí o
dotace či k realizaci. Asi nejdále se
pokročilo v přípravě rozšíření knihovny.
Stávající kapacita již potřebám zařízení
nepostačuje, proto je připraven projekt
přístavby. Dalším krokem v přípravě

akce bude příslušné stavební řízení a
získání povolení realizaci stavby. Poté
bude možno podat žádost o dotaci. Vhod-
ným dotačním titulem se aktuálně jeví
příležitosti z MAS Krajina srdce 

• Projektové práce finišují na přípravě
instalace fotovoltaických panelů na
střechy sportovní haly a zdravotního
střediska. Zde se počítá s podáním žá-
dosti o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí. Stejně tak aktuálně
probíhají projektové práce na přípravě
chladícího zařízení pro zdravotní
středisko. Do finiše se snad již také blíží
projektová příprava energetických
opatření ve školní kuchyni, kdy by mělo
dojít k výměně spotřebičů za energeticky
daleko šetrnější moderní zařízení.

Rovněž i na tuto akci se budeme ucházet
o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí 

• Stavební práce mohou de-facto začít
v areálu v ulici Obětí nacismu.
Připraveny k realizaci jsou 2 akce. Jed-
nak vybudování technické infrastruktury
pro 8 stavebních pozemků, dále také
stavba nového zázemí pro pracovníky
technické skupiny města. Prodej staveb-
ních pozemků budeme připravovat
v průběhu jarních měsíců. Vybudování
zázemí pro pracovníky technické
skupiny je samozřejmým předpokladem
pro demolici stávajícího objektu
v Doudlebské ulici. O dotaci na vybu-
dování zázemí požádáme z Krajského
investičního fondu

Město Mladá Vožice informuje:
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• Schválila další postup v realizaci
nasvícení Kaple Na Hradě – nejprve
pořízení zdroje pro napájení osvětlení
Kaple, paralelně přípravné práce na kom-
plexním řešení osvětlení lesoparku
s křížovou cestou 

• Vzala na vědomí informace z 
Krajského úřadu Jihočeského kraje – 
realizace akce – Modernizace silnice
II/137 Běleč – Mladá Vožice

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a DS – DRYWALL s.  r. o.,
zázemí pro pracovníky technické
skupiny, 5,096.5645,09 včetně DPH

• Schválila podání žádosti o dotaci
z Krajského investičního fondu na akci
zázemí pro pracovníky technické skupiny
města 

• Schválila žádost firmy ROBSTAV –
souhlas s objízdnou trasou a zvláštním

užíváním z důvodu realizace opravy 
komunikace Mladá Vožice – Běleč 

• Vzala na vědomí Protokol o kontrole
agendy matriky – vedeno v souladu
s platnou legislativou a nebyla tudíž
přijata žádná nápravná opatření 

• Schválila realizaci letního kina o
pouťovém víkendu ve dnech 18. 8. – 20.
2. 2023

Rada města na 8. zasedání (9. ledna), 9. zasedání
(23. ledna) mimo jiné projednala:

I v roce 2023 budou probíhat opravy
komunikací v Mladé Vožici i v okolí.
Jednat se bude jednak o akce
Jihočeského kraje, na silnicích v jeho
majetku a správě, ale také bude
pokračovat oprava průtahu města. Ve-
dení města se několikrát sešlo se zás-
tupci Jihočeského kraje pro časovou
koordinaci jednotlivých akcí. 

Na jaře, snaha bude začít co nejdříve,
proběhne akce Jihočeského kraje,
oprava krajské komunikace v úseku
Běleč – Mladá Vožice. Ve Vožici
skončí oprava za křižovatkou k Lomu.
Oprava se bude konat za úplně uza-
vírky a snahou je opravdu akci zreali-
zovat ihned, jakmile klimatické pod-
mínky dovolí. 

V dubnu bude město ve spolupráci se
Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje pokračovat v dokončení 1. etapy
průtahu města. Město na této akci
zajišťuje a financuje opravu vodovodu
a kanalizace, Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje následně zrealizuje
položení nového asfaltového koberce.
Dokončení opravy průtahu by mělo
časově navázat na opravu krajské ko-
munikace Běleč – Mladá Vožice tak,
aby se obě akce časově nepřekrývaly. 

V podzimních měsících,
předpokládaným měsíce je říjen, je
naplánována oprava opět krajské ko-
munikace, úsek konec Mladé Vožice –
křižovatka k areálu Agrospolu. Práce
opětovně budou probíhat za plné uza-

vírky s určením objízdných tras. I tuto
akci ve spolupráci s Jihočeským kra-
jem se snažíme naplánovat tak, aby
časově nekolidovala s jinou stavbou,
v tomto případě s dokončením opravy
průtahu. 

Žádná oprava silnice se neobejde bez
dočasných omezení a trpělivosti
uživatelů. Předem děkuji všem právě
za trpělivost a pochopení. 

Opravy komunikací v Mladé Vožici a okolí v roce 2023

Program
zimní přípravy

TJ Sokol
Mladá Vožice

• FC Táborsko U18 – TJ Sokol Ml.
Vožice

18.2.2023 13:30 hod. UMT Soukeník

• Dražice – TJ Sokol Ml. Vožice
26.2.2023 14:00 hod. UMT Soukeník

• Semice – TJ Sokol Ml. Vožice
4.3.2023 19:00 hod. UMT Soukeník

• Sokol Sez. Ústí – TJ Sokol Ml.
Vožice

11.3.2023 17:00 hod. UMT Soukeník

• Miřetice – TJ Sokol Ml. Vožice
18.32023 15:00 hod. hřiště Miřetice

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

odp. redaktor: Mgr. Větrovský 
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e-mail: starosta@mu-vozice.cz

Fotbalový oddíl
TJ Sokol Mladá Vožice pořádá

nábor kluků i děvčat 2018 a
starších.

Každé úterý a čtvrtek od 16
hodin v areálu

fotbalového hřiště v ulici
Souhradí.

Kontaktní osoba:
Karel Vrba  tel.776 307 749
Petr Kukla  tel.734 369 709

DĚTSKÝ
KARNEVAL

11. 2. 2023
od 14:00 hodin
v sále Hotelu

Záložna 

Poděkování
Rodina Maredova upřímně

děkuje všem příbuzným a
známým, kteří se přišli

rozloučit 
s panem Otou Maredou.

Zárověň děkujeme za tichou
vzpomínku a květinové dary. 

Manželka s rodinou.









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) Stále ještě zbývá pár sad popelnic o
objemu 240 litrů na separovaný odpad
žlutá PLAST/modrá PAPÍR/hnědá
BIOODPAD, které si mohou přijít objed-
nat trvale žijící občané pro svoji domác-
nost. Sepíšeme s nimi smlouvu o výpůjčce
nádob a ty jim dovezeme až domů.

3) Pokud firma COMPAG Votice s.r.o.
při výsypu popelnici zničí či jim popel-
nice spadne dokonce do popelářského
vozu, což se poslední dobou stalo, je třeba
to neprodleně nahlásit technikovi Milanu
Andreasovi ml. na mobil 603 442 251
nebo obchodnímu zástupci Davidu
Sloupovi na mobil 725 573 230 a do-
hadovat se o náhradě. 

4) Jinak děkujeme všem, kteří poctivě
třídí svůj odpad do zapůjčených sad
popelnic a přemýšlejí o životním
prostředí, které necháme příštím 
generacím. Jsou ale i tací, kteří si sady
vyzvedli, ale vůbec je nepoužívají 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 vyhlášky
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) A NYNÍ DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ OD
SVOZOVÉ FIRMY COMPAG VOTICE
S.R.O.: žádají všechny vlastníky bytů
v bytovkách, aby vyndavali své popelnice
z přístřešků tak, aby v den svozu
směsného komunálního odpadu (1x za 14
dní) byly přistaveny na viditelném místě
k odvozu. Pokud nebudou popelnice
z přístřešku vyndány, nebudou vyvezeny. 

6) S probíhajícím obdobím vegetačního
klidu upozorňujeme také vlastníky
nemovitostí, aby nenechávali své dřeviny
zarůstat nad městské chodníky a komu-
nikace, brání údržbě i průchodu. Je
nejvhodnější doba k jejich průklestu, ořezu
či pokácení. Ing. Blanka Malinová 
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Životní prostředí
informuje…
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Jubilanti
leden 2023

70 let
František Kopřiva

Mladá Vožice
75 let

Václav Mašát
Mladá Vožice

František Kafka
Mladá Vožice

Jaroslava Slunečková
Pavlov
80 let

Karel Mareš
Noskov

Anežka Cihelnová
Mladá Vožice

Helena Chotětická
Mladá Vožice

Jindřiška Cimbůrková
Mladá Vožice

85 let 
Marie Římalová

Blanice
88 let

Jarmila Dvořáková
Noskov
90 let

Marie Dvořáková
Mladá Vožice

92 let
Marie Maredová

Mladá Vožice

Vážení přátelé 
divadla a Voživotu
zvlášť!

Prosinec a leden byl
u nás hlavně ve zna-
mení zkoušek.
Rozhodli jsme se, že
v repertoáru
p o n e c h á m e
Uklízečku, proto
jsme jí oprášili a ob-

novili. A začíná to být pestřejší,
minimálně na zapamatování textů tedy
rozhodně. A chcete-li nás vidět opět
v akci, máte možnost na těchto místech: 7.
února hrajeme v Milevsku Hračku, 9.
března v Pacově Uklízečku, 18. března
v Třešti Uklízečku a 31. března v Ševětíně
Hračku. Některá další představení jsou za-
tím v jednání a přibydou, proto sledujte i
náš Facebook a www stránky. A protože
jsme se z důvodu nemocí nestihli sejít
v prosinci na vánočním večírku, udělali
jsme si lednový, novoroční. Přijela i naše
režisérka Kačka z Chebu, bývalí členové,
kamarádi ze spřáteleného souboru
Křižžáci z Hluboké nad Vltavou, Gábinka
dortička a povídalo se, zpívalo, dobře
bylo. A bylo to velmi plodné setkání, pro-

tože nám Kačka nastínila možné téma
nové hry, domluvili jsme se, že v létě
vyrazíme s divadelníky na vodu a mimo
jiné, a to je další dobrá zpráva… opět se
nám soubor rozroste o jednu členku.
Jmenuje se Tereza. A je mladá, veselá a
fajn a zbytek vám prozradím zase příště.
A někteří určitě zaregistrovali, kdo nám
přijede zahrát na Vokule!? Vystudovaný
inženýr ekonomie, multiinstrumentalista,
zpěvák, bavič, textař, skladatel, kreslíř,
kapelník a frontman populární kapely
Banjo Band, a opravdu, je to Ivan Mládek.
Zatím slyším jen pozitivní ohlasy, tak
doufám, že se na jeho koncertu 21. 7.
2023 v Zámecké zahradě sejdeme v co
největím počtu a vytvoříme velký sbor.
Troufám si říct, že jeho písně nás provází
všechny, od kolébky po stáří a jsou nám
notoricky známé. 

A i nadále platí nabídka přidat se k nám,
ať už jako herec či herečka nebo jako
technik. Zájemci, kteří chcete rozšířit naše
řady, přinést svěží vítr i případné nápady a
hrát si… pište na vozivoti@seznam.cz. 

Za Voživoťáky Pavla

Drbník
HLEDÁME NOVÉ
ZAMĚSTNANCE

Firma IDSC, spol. s r. o.
přijme nové pracovníky na

pozice:

• Operátor výroby
• Seřizovač
• Údržbář

• Uklízečka

Pro více informací prosím
volejte pí Bendovou, 

tel. 381 207 170 
nebo 727 839 058.


