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

číslo 1/roč. 13 1. ledna 2016

Dotační aktivity
Město Mladá Vožice se snaží být velmi 

aktivní na dotačním poli, protože každá další
koruna nad rámec rozpočtu tvořeného
zejména daňovými a vlastními příjmy města,
znamená zvýšení investičních příležitostí a
tím i rozvoj města. Přelom roků byl na výzvy
k podávání žádostí o dotace velmi bohatý a i
my jsme se činili. Zde přinášíme přehled po-
daných žádostí, nebo i připravených žádostí,
které budou v nejbližších dnech podány:

1. Přesun autobusových zastávek v
Táborské ulici v Mladé Vožice - o dotaci
požádáno ze Státního fondu dopravní infra-
struktury, zlepšování bezpečnosti silničního
provozu

2. Oprava místní komunikace Židovská -
o dotaci požádáno z nově vypsaného
dotačního titulu Ministerstva pro místní
rozvoj, opravy místních komunikací

3. Hřiště ve dvoře ZŠ Mladá Vožice - o
dotaci požádáno z grantového titulu
Jihočeského kraje - Podpora sportu

4. Oprava objektu Svatého Jána na
Žižkově náměstí v Mladé Vožici - o dotaci
požádáno z grantového titulu Jihočeského
kraje - Oprava drobných sakrálních staveb

5. Zateplení bytových domů čp. 379 a 380
- žádost připravena k podání na základě
výzvy Integrovaného regionálního
programu. Zároveň finišuje příprava projek-
tu zateplení domu s pečovatelskou službou
čp. 111 v Plaňkově ulici

6. Oprava místních komunikací Dolní
Kouty - žádost o dotaci podána z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje

Věřím, že na základě uvedeného přehledu
si čtenáři udělají obrázek o skutečnosti, že
volení zástupci města se snaží město nejen
řádně spravovat, ale i rozvíjet, k čemuž mají
vizi a nápady, které realizují i pomocí
dotačních programů, které pravidelně mon-
itorují a vyhodnocují možnosti pro naše
město. O výsledcích v dotačních řízeních
Vás samozřejmě budeme informovat. 

Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města a jeho místních
částí vše nejlepší v novém roce 2016, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů

Rozpočet města pro rok 2016
Stalo se již samozřejmostí, že naše město

vstupuje do nového roku se schváleným
rozpočtem. Ten je základním nástrojem
pro vytýčení mantinelů hospodaření města
v daném roce a zároveň by rozpočet měl
sdělit priority města. Co tedy lze z
rozpočtu města pro rok 2016 vyčíst?

Daňové příjmy jsou naplánovány velmi
konzervativně a nepochybně dojde k jejich
naplnění, ale spíše budou vyšší. V běžných
provozních výdajích pozorní čtenáři zjistí,
že město dále bude provozovat městské
kino, nové knihy budou pořizovány do
městské knihovny, slušná částka včetně
potřeb na běžnou údržbu půjde do
školského zařízení, počítá se s provozem
bazénu i sportovní haly, bude svítit a ob-
novovat se veřejné osvětlení. Zkrátka
běžné provozní výdaje nejsou nijak pod-
vázány, aby kvalita správy a veřejných
služeb nebyla nijak ohrožena, i když počet
úřednických profesí se nezvyšuje.

Přesto se nechá vyčíst jako hlavní sdělení

schváleného rozpočtu, stejně jako v minulých
letech, snaha o investice a obnovu
městského majetku. Za tímto účelem je již
nyní připravena více jak desetimilionová
rezerva, ze které budeme hradit povinná
spolufinancování k získaným dotacím, či
akce, na které dotace nebude možno
získat. K částce více jak 10 mil. Kč je
nutno připočítat již více na 4 mil. Kč, které
jsou v rozpočtu deponovány na dokončení
revitalizace Souhradí a opravu místní ko-
munikace Židovská (spolufinancování k
podané žádosti o dotaci). K cca 15ti mil.
Kč investičních zdrojů z rozpočtu rok
2016 je nutno ještě počítat přebytek
hospodaření z minulých let – ten bude činit
cca 11 mil. Kč, kdy přesná částka bude
známa po definitivním uzavření rok 2015.
Město tedy má pro rok 2016 k dispozici
zatím bez jakýchkoliv dotací cca 26 mil.
investičních prostředků. Věřím, že na
městě a jeho místních částech budou
investiční prostředky vidět.

Konstrukce ceny vodného a stočného pro rok 2016
Základní cenou, ze které se vždy vychází je cena dle finanční analýzy v roce

2009, ta poté musí být přeindexována dle platné inflační hladiny.
Vodné:

2009 29,12 6,30% 1,83 30,95
2010 30,95 1,00% 0,31 31,26
2011 31,26 1,50% 0,47 31,73
2012 31,73 1,90% 0,60 32,34
2013 32,34 3,30% 1,07 33,40
2014 33,40 1,60% 0,53 33,94
2015 33,94 0,70% 0,24 34,18
2016 34,18 0,40% 0,14 34,31

Stočné:
2009 20,48 6,30% 1,29 21,77
2010 21,77 1,00% 0,22 21,99
2011 21,99 1,50% 0,33 22,32
2012 22,32 1,90% 0,42 22,74
2013 22,74 3,30% 0,75 23,49
2014 23,49 1,60% 0,38 23,87
2015 23,87 0,70% 0,17 24,04
2016 24,04 0,40% 0,10 24,13
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Program kina
LEDEN

- schválila podání žádosti o dotaci
Městskou knihovnou Mladá Vožice na
Ministerstvo kultury ČR – změna 
knihovnického systému

- schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Ing. Věrou Slunečkovou,
zpracování projektové dokumentace na
akci „Oprava a odbahnění požární nádrže
v obci Janov u Mladé Vožice“

- schválila cenu za odvoz a uložení ko-
munálního odpadu (vyvezení sběrné ná-
doby o obsahu 110 l) od 1. 1. 2016:

a) fyzické osoby oprávněné k podnikání
a právnické osoby – mající s městem
Mladá Vožice uzavřenu písemnou smlou-
vu o využití systému zvedeného obcí pro
nakládání s komunálním odpadem 

- 2.800 Kč + 21 % DPH/rok
b) organizační složky města 

- 1.750 Kč + 21 % DPH/rok
- schválila Prodloužení smlouvy o

poskytování pečovatelské služby pro
Obec Šebířov do 31. 3. 2016

- schválila vítěze výběrových řízení na
akce – Posílení vodních zdrojů, Přesun
autobusových zastávek, Sanace skládky
Pavlov (o výsledcích řízení informujeme
na jiném místě listu)

Výsledky výběrových řízení:
1. Autobusové zastávky Táborská ulice,

Mladá Vožice  
A) DAICH s. r. o. - 2,048.167,-Kč
B) DŘEVOTVAR – ŘEMESLA 

a STAVBY, s.r.o., Chýnov 
- 2,177.720,11 Kč

C) Lesostavby Třeboň a. s. 
- 2,326.646,-Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a
nabídky doručilo 9 firem.

2. Rekultivace skládky inertního
odpadu Pavlov

A) POLANSKÝ GROUP a.s., 
Říčany - 1,668.447,-Kč  

B) HORA s.r.o. - 1,730.458,-Kč
C) DAICH spol.s r.o. - 1,850.759,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a

nabídky doručilo 14 firem!!!

3. Posílení vodních zdrojů Mladá Vožice
A) DAICH spol. s r. o. - 1,174.800,-Kč
B) HORA s.r.o. - 1,357.037,-Kč
C) Vodní zdroje 
EKOMONITOR spol. s r.o. , Chrudim

- 1,480.000,-Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH (bude

možno uplatnit vratku) a nabídky
doručilo 10 firem! 

Rada města Mladá Vožice na 31. zasedání
(3. prosince) a 32. zasedání (14. prosince)

mimo jiné projednala:9.1. 19.30
SMRT V LABYRINTU
Thriller Velké Británie, Francie a USA v

českém znění

10.1. 19.30
TŘI VZPOMÍNKY
Francouzské drama s titulky

16.1. 16.30,19.30
MISSION IMPOSSIBLE - NÁROD
GRÁZLŮ
Akční dobrodružný thriller USA v

českém znění

17.1. 16.30,19.30
VČELKA MÁJA
Rodinný animovaný film Austrálie a

Německa v českém znění

23.1. 16.30,19.30
ANT - MAN
Akční sci-fi komedie USA v českém znění

24.1. 19.30
VICTORIA
Německé drama s titulky

30.1. 16.30,19.30
GANGSTER KA
Nový český kriminální thriller

31.1. 19.30
IRACIONÁLNÍ  MUŽ
Drama USA s titulky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
20.1. 9.15.h.
VÁNOČNÍ SEN pásmo pohádek
Vánoční sen
Čarovná rybí kostička
Vánoce u zvířátek
Jak se zajíček chtěl klouzat
Ondra a sněžný drak
Půlnoční příhoda
Krtek a sněhulák
Jak postavit sněhuláka
Rézi a Brok objeví poklad  

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

DOBROVOLNÍ
HASIČI …
Sbor dobrovolných hasičů 

Mladá Vožice 
přeje spoluobčanům mladovožicka

do nového roku hodně zdraví, 
spokojenosti a pohody.
Za SDH Mladá Vožice 
Karel Adam, starosta

Město Mladá Vožice informuje:
- i v zimních měsících se stavební ruch v našem městě nezastavil. V prosinci jsme z

bezpečnostních důvodů začali řešit situaci před objekty mateřské školy. Mezi silnicí a
podezdívkou plotu Sokolského hřiště vznikne zpevněná plocha ze zámkové dlažby
pro zaparkování aut rodičů a návštěvníků školky, nikoliv k odstavení a dlouhodobému
stání  

- další zpevněnou plochu jsme začali realizovat mezi sportovní halou a fotbalovým
hřištěm. Jde o komunikaci, kterou budou také využívat návštěvníci bazénu jdoucí se
občerstvit do klubovny v hale. Tuto akci jsme chtěli zrealizovat již před začátkem
sezóny bazénu, z kapacitních důvodů na ní přišla řada nyní

- zhruba v polovině prosince byly přerušeny práce na revitalizaci okolí obytných
domů v Souhradí.  II. etapa bude pokračovat,  jakmile budou vhodné podmínky.
Zároveň také dojde k položení finálních asfaltových vrstev na I. etapě 

- obrovským úspěchem pro nás skončilo dotační řízení na Státním fondu životního
prostředí, kde jsme měli podány dvě žádosti o dotaci na obnovu veřejné zeleně ve
městě. Obě naše žádosti uspěly a jsou tedy schváleny k podpoře. Dojde tedy k obnově
zeleně a nové výsadbě na plochách v Souhradí, u kostela a v parku v ulici Obětí 
nacismu. Ing. Malinová odvedla skvělou práci

- cena za užívání systému odpadového hospodářství pro rok 2016 zůstává stejná.
Město tedy bude dotovat jednoho poplatníka částkou okolo 200 Kč ročně, protože 
systém není samofinancovatelný

Z klubu
Ve středu 26.11. jsme se zúčastnili plesu seniorů v Pacově. Ples se velmi líbil 

a budeme se těšit příští rok na další setkání s příjemnými lidmi.

V úterý 12. ledna 2016 bude první setkání klubu po novém roce. Těšíme se na Vás.
za klub H. Trejbalová
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z 9. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 7. 12.
2015 v zasedací místnosti města Mladá
Vožice

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

Usnesením č. 82/2015 schvaluje:
a) Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 8. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice

b) Protokol z kontroly Finančního
výboru Zastupitelstva města Mladá
Vožice ze dne 7. 12. 2015 dle
předloženého návrhu 

Usnesením č. 83/2015 schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o

místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Usnesením č. 84/2015
a) schvaluje:
rozpočet města Mladá Vožice na rok

2016 jako přebytkový, součástí rozpočtu
je rozpočet sociálního fondu v částce
výdajů 193 844 Kč

b) schvaluje:
příjmy celkem v částce 47,024.900 Kč,
z této částky tvoří:
31,600.000 Kč příjmy daňové
12,930.000 Kč příjmy nedaňové
2,395.900 Kč zařazené transfery
99.000 kapitálové příjmy
c) schvaluje:
výdaje celkem v částce 46,952.000 Kč,
z této částky tvoří:
32,572.325 Kč 
výdaje na provoz a údržbu
4,255.300 Kč 
výdaje na zařazené investice
10,124.375 Kč 
rezerva k rozpuštění do výdajů    
d) schvaluje:
financování v částce: - 72.900 Kč
e) schvaluje:
závazné ukazatele: 4,400.000 Kč

příspěvek na provoz PO Základní škole a
Mateřské škole Mladá Vožice (součástí
jsou odpisy 283.872,- v částce Kč)

f) schvaluje:
delegování pravomocí v provádění

rozpočtových opatření dle § 102 (2) zák.
128/2000 Sb., do 31. 12. 2015 zcela na
Radu města Mladá Vožice s výjimkou 
financování

Usnesením č. 85/2015 schvaluje: 
prodej pozemku parc. č. v KN 893/3

ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 52 m2 v k. ú. Noskov a obci
Mladá Vožice odděleného dle Geomet-
rického plánu č. 180-61/2015 ze dne
7.7.2015 vyhoveného Geodetickou
kanceláří Tábor s.r.o. za kupní cenu dle
znaleckého posudku za kupní cenu
4.130,- Kč

(sepsání kupní smlouvy hradí prodáva-
jící, správní poplatek za vklad do KN a
daň z nabytí nemovité věci vyřizuje a
hradí kupující)

Usnesením č. 86/2015 schvaluje:
prodej pozemků v k. ú. a obci Smilovy

Hory (místní část Obrátice) dle Geo-
metrického plánu č. 177-279/2014 ze
dne 20.  8. 2015 vyhotoveného Geo-
detickou kanceláří Tábor s.r.o. : 

parc. č. v KN 1371/6 
orná půda o výměře 304 m2
parc. č. v KN 1371/10 
orná půda o výměře 1302 m2
parc. č. v KN 1371/15 
orná půda o výměře 760 m2
parc. č. v KN 1371/17 
lesní pozemek o výměře 236 m2
za celkovou kupní cenu 91 070,- Kč. 
(sepsání kupní smlouvy, správní

poplatek za vklad do KN a daň z nabytí
nemovité věci vyřizuje a hradí kupující)

Usnesením č. 87/2015 schvaluje:
smlouvu o výpůjčce části pozemku

mezi půjčitelem Městem Mladá Vožice a
vypůjčitelem Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje parc. č. v KN 1197/3
ostatní plocha o výměře 35 m2v katas-
trálním území Mladá Vožice za účelem
realizace stavby „Mostu ev. č. 125-002
přes potok u Mladé Vožice. Smlouva je
uzavírána na dobu realizace stavby, s
pravděpodobným datem zahájení v roce
2016/2017 a dobou trvání cca 4 měsíce,
nejdéle na 3 roky a předmět výpůjčky
bude užíván bezúplatně

Usnesením č. 88/2015 schvaluje:
smlouvu o zřízení věcného břemene 

č. TA-014330032566/001 ve prospěch
oprávněného E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci 
stavby „Mladá Vožice chaty Souhradí
kNN“ na zatíženém pozemku parc. č. v
KN 1185/4 v k. ú. a obci Mladá Vožice
ve vlastnictví povinného Města Mladá
Vožice, IČ 00252557, v rozsahu, jak je
vyznačeno v geometrickém plánu 
č. 1203-826/2015 ze dne 26. 8. 
2015 č. 125/2015 vyhotoveném 
GEOREAL,s.r.o., Žižkova 2040, 256 01
Benešov, který je nedílnou součástí
smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč
(k této částce bude připočtena platná 
sazba DPH)

Usnesením č. 89/2015 schvaluje: 
smlouvu o zřízení věcného břemene 

č. TA014330024801/002 ve prospěch
oprávněného E.ON Distribuce, a. s. , IČ
28085400 – spočívajícího v realizaci
stavby “Noskov přípojka Kaltounek” na
zatížených pozemcích parc. Č. V KN
895/4, 895/1 a 195/2 v k. ú. Noskov a
obci Mladá Vožice ve vlastnictví
povinného Města Mladá Vožice, IČ
00252557, v rozsahu, jak je vyznačeno v

geometrickém plánu č. 173-36/2014 ze
dne 4.11.2014 č. 139/2014 vyhotoveném
GK Ing. Pavel Dvořáček, Chýnovská 9,
390 02 Tábor, který je nedílnou součástí
smlouvy, Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu 3800,- Kč bez
DPH. K této částce bude připočítána 
platná sazba DPH   

Usnesením č. 90/2015 schvaluje:
na základě sdělení Ministerstva

životního prostředí ČR o zahájení
zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii II, čj. J. 84702/ENV/15,
1591/510/15 - záměr Koh-i-nooru Mladá
Vožice a. s., Mladá Vožice 620, 391 43
Mladá Vožice na realizaci rozvoje areálu
dle předloženého materiálu zpraco-
vaného LI-VI Praha, spol. s. r. o., Jana
Želivského 8, 130 00 Praha 3, IČ –
41189027 – záměr není nutno posuzovat
dále dle zákona

Usnesením č. 91/2015 schvaluje:
Darovací smlouvu mezi městem Mladá

Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a KOH-I-
NOOR Mladá Vožice a. s., Mladá Vožice
620, 391 43 Mladá Vožice, IČ –
60827441, darování částky 20.000 Kč
městu Mladá Vožice 

Usnesením č. 92/2015 schvaluje:
na základě předložených dokladů a 

žádosti o úhradu nákladů na činnost
mládeže TJ Sokol Mladá Vožice
přidělení dotacei na činnost ve výši
61.787 Kč

Usnesením č. 93/2015
a) bere na vědomí:
opětovnou stížnost – žádost manželů

Břendových, Obránců míru, 391 43
Mladá Vožice 

b) neschvaluje:
realizaci chodníku v ulici Obránců

míru podél objektu v majetku FLOS-
MAN a. s. – jednostranný chodník v 
ulici je vybudován a je dostačující pro
frekvenci chodců v lokalitě 

c) schvaluje:
zastupování města v záležitosti

neustálých podnětů manželů
Břendových právnímu zástupci města –
podněty jsou neustále distribuovány po
různých institucích (Jihočeský kraj, 
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro
místní rozvoj), je tedy nutno zajistit
sofistikované reakce

Usnesením č. 94/2015 schvaluje:
Státu fondu financování a obnovy

vodohospodářského majetku města
Mladá Vožice dle předloženého návrhu

Usnesením č. 95/2015 schvaluje:
Převod půjčky MDDr. Jakuba Kriegera

na Stomatologie Vožice s. r. o. s osobním
ručením MDDr. Jakuba Kriegera 

V Mladé Vožici dne 7. prosince 2015
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Václav Slabý

U S N E S E N Í



Výročí v lednu

Zároveň se tímto omlouváme paní Marii Kazdové, která v prosinci oslavila
70. narozeniny. Chybně jsme uvedli její křestní jméno 
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TESLA Mladá Vožice a.s. 
přijme pracovníky na následující 

pracovní pozice:

Kontrolor
Požadujeme:

- kandidáta s technickým myšlením,
schopností naučit se číst strojírenské

výkresy a ovládat měřicí přístroje  
- vzdělání ve strojírenském oboru

výhodou (minimálně vyučen)
- praxe výhodou

Náplň práce: měření prvních kusů,
mezioperační a výstupní kontrola,

tvorba měřících protokolů

Montážník
(2 volná místa)
Požadujeme: 

- manuální zručnost
- předpoklady k osvojení si dovedností
potřebných k montáži mechanických

dílů do sestav pro zákazníky
- schopnost naučit se číst strojírenské

výkresy
- vyučení v oboru mechanik nebo

strojní zámečník výhodou

Elektrikář
Požadujeme:

- vyučen v oboru, 
vyhláška 50 §6; praxe výhodou

Náplň práce: oprava strojů a zařízení,
drobné opravy elektroinstalace, montáž

elektrických sestav pro zákazníky

Pracovník
oddělení technologie 

(technická administrativa)
Požadujeme:

- technické myšlení
- vzdělání ve strojírenském oboru

výhodou 
(minimálně vzdělání s maturitou)

- předpoklady k osvojení problematiky
technologie obrábění

Náplň práce: ve spolupráci s 
technologem rozpis zakázek a příprava

technických podkladů pro výrobu

Technolog
Požadujeme:

- SŠ/VŠ strojní zaměření, znalost 
strojírenských technologií

- znalost výkresové dokumentace,
tvorby postupů a norem 

- středně pokročilá znalost německého
nebo anglického jazyka 

- praxe výhodou 
- znalost práce na PC

Podmínky nástupu budou sděleny 
při osobním pohovoru.

Kontakt: Jitka Mrázková, e-mail:
mrazkova.jitka@teslamv.cz

tel.: 266 107 123,  604 291 688

Milí příznivci divadla
a hlavně Voživotu!

Starý rok za námi,
nový před námi a pořád
dokola. Ale i tak vám i
nám do toho
nadcházejícího přeji za
sebe a i celý Voživot jen
vše NEJ, hlavně klídek a
pohodičku. Tímhle jsem
měl asi končit, ale prostě

se mi nechtělo a tak to bude na začátku.
Když budu trochu bilancovat rok 2015,

bylo to dost dobré. Odehráli jsme 24
představení, uspořádali jeden ples a jeden 
divadelní festival, zúčastnili se tří
divadelních přehlídek, posbírali několik
ocenění… Takže pokračujeme v nastoleném
rytmu a hlavně kvalitě, což není
samochvála, ale reakce vás, diváků a porot
na festivalech.

Konec starého roku jsme oslavili
představením v Textilu a následným
mejdánkem U Kachlíka, kde se sešlo mnoho
známých, příznivců a sponzorů a užívali
jsme si až do pozdních hodin. A zajímavé
bylo, jak se to krásně prolnulo, z herců se
postupem času a vypitého moku stávali 
diváci a z diváků ze stejného důvodu
prvotřídní herci… prostě.. trochu toho 
talentu má každý…no, až na pár vyjímek,
ale ti to zase dohnali konzumací.

A jak jsem psal v minulém Drbníku,
uvolnilo se nám místo generálního sponzora,
takže pokud se najde mezi vámi, budeme
moc rádi, na rukou ho budeme nosit a čeká
ho spousta bonusů a výhod... od návštěv
představení po celou dobu zdarma, až po
propagace na všech našich akcích.

Také se nám pomaličku blíží další divadel-
ní ples, a byl jsem požádán, abych odtajnil
téma, kvůli přípravě masek a kostýmů. Ten-
tokrát je to vymyšleno tak, že to dá opravdu
zabrat. Bude to totiž: DISCOPLES, takže

hodně, ale hodně široký pojem, samozřejmě
podle věku a u pár z nás i podle mizející
paměti. Prostě, vzpomeňte si, jaké to bylo,
doba není jasně určená, pohrabejte se ve
starých, kdysi moderních šatech a 19. února
ve 20 hodin doražte do cafe TEXTIL baru na
originální akci. Samozřejmě na vás bude
čekat pár našich překvapení, nějaká ta
tombolka, ale ta u nás, na rozdíl od jiných
zájmových skupinek, není na prvním místě.
Předprodej s plánem stolů bude od desátého
ledna zahájen klasicky v Autopotřebách 
vedle Coopu, cena je stejná jako každý rok,
tj. 110 Kč. A protože tentokrát budou
dokonce sály dva, ale jen v jednom se bude
tančit a bavit, no, ačkoliv, myslím, že to
změníme celoplošně, čím dřív si lístek, který
bude fungovat i do tomboly, koupíte, tím
budete mít větší možnost výběru.

Na závěr prvního letošního elaborátu, ještě
jak pokračuje zkoušení nové hry? Máte se
opravdu nač těšit. S režisérkou a opět 
autorkou jsme se ale dohodli, že nebudeme
zatím dávat určité datum premiery,
samozřejmě bychom to chtěli stihnout do
velkých prázdnin, ale uvidíme.

Tak, teď by měl přijít ten závěr, který je na
začátku, čili si ho znovu přečtěte  a už jen:

Vožifrk: Na začátku školního roku dělá

paní učitelka prezentaci žáků:

Usain Ibn Abdel Chartům Abů Gosarra? 

Zde.

Chullejo Mobuttu Sessekko Kokukku? 

Zde.

Mich Alves Eli? Ticho. Mich Alves Eli? 

A vzadu se zvedne kluk a povídá: 

To budu asi já, ale čtu se Michal Veselý.

Motto na závěr: Jste-li k ženě milý a 
pozorný, nebudete pro nikdy nic jiného, než
trouba. Jste-li stejně milý a pozorný k cizím
ženám, jste děvkař!

Krásný leden přejí Voživot

Drbník

70 let 
Božena Holajová

Mladá Vožice 
Eva Bílková
Mladá Vožice 

Marie Kazdová
Mladá Vožice

75 let 
Jaroslav Heřmánek

Noskov

80 let 
Anežka Králová

Dolní Kouty
Marie Buřičová

Mladá Vožice

85 let 
Marie Maredová

Mladá Vožice 
Anežka Smetanová, Janov 
Marie Smrčinová, Janov

86 let 
Vlasta Beránková

Mladá Vožice 

91 let 
Marie Kadlecová

Mladá Vožice 

92 let 
Marie Voříšková

Mladá Vožice
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Vánoční dárek – novou sadu dresů, míčů a tašek od společnosti E.ON dostali nejmladší fotbalisté TJ Sokol Mladá Vožice od zástupce 
firmy Miroslava Točína. Dárky převzali zástupci klubu a města.
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