
- Na přelomu června a července proběhne
dokončení velmi rozsáhlé komplexní opravy
Židovské ulice. Obnoven je již vodovodní a
kanalizační řad včetně přípojek. Jako finále
celé akce bude realizace nového asfaltového
koberce. Obnova vodovodu a kanalizace
byla hrazena z inkasa vodného a stočného,
obnova silničního tělesa z rozpočtu 
města Mladá Vožice (dotaci z MMR jsme 
neobdrželi).

- Dokončeno je rovněž posílení vodních
zdrojů pro město. Nyní „dolaďujeme“ do-
datek k provoznímu řádu vodovodu a další
nezbytná povolení tak, aby mohl být
spuštěn zkušební provoz. 

- Dotace ze Státního fondu dopravní infra-
struktury nám byla přiznána na přesun auto-
busových zastávek v Táborské ulici. Zde
budou vybudovány zálivy mimo komu-
nikaci pro bezpečné zastavení autobusů.
Dotace činí 85 % z celkových nákladů akce,
stavební práce začnou v červenci a potrvají
přes prázdniny.

- V červenci rovněž začne realizace hřiště
ve dvoře ZŠ. Nákladem cca 1,1 mil Kč zde
vyroste nové hřiště pro potřeby školy, akce
bude plně hrazena z rozpočtu města Mladá
Vožice, protože naše žádosti o dotace ať z
Jihočeského kraje nebo Nadace ČEZ nebyly
vyřešeny v náš prospěch. 

- V prázdninových měsících rovněž budou
pokračovat práce na rekultivaci skládky na
Pavlově. Zde je již krásně upraven tok
Koutenského potoka, na plné obrátky
technika přesunuje zeminu pro konzervaci
skládky.

- Nový, velmi smysluplný, dotační titul
vyhlásilo Ministerstvo zemědělství na
opravy kapliček, které nejsou zapsány mezi
nemovité kulturní památky. O dotaci jsme
se ucházeli na opravy kapliček v Noskově,
Bendově Záhoří a Krchově Lomné, všechny
naše žádosti byly pozitivně vyřešeny. 
Nákladem cca 1 mil Kč, kdy dotace činí 
70 %, tedy budou opraveny uvedené domi-
nanty našich místních částí. 

- Z dotačního titulu Jihočeského kraje
jsme obdrželi dotaci ve výši 900.000 Kč na
akci „Centrum služeb Mladá Vožice“. V
rámci této akce dojde ke kompletní opravě
přístavku za sálem Záložna, kde vznikne
šest nebytových prostor pro drobné
podnikání či spolkovou činnost. Celkové
náklady akce představují částku cca 2 mil.
Kč.

- Již jsme informovali o získání dotace ze
Státního fondu životního prostředí na dva
projekty k založení nové zeleně ve městě.
Již je zrealizován první z nich, sadové
úpravy v ulici Obětí nacismu a okolo
kostela. V Souhradí budou sadové úpravy
zrealizovány během prázdnin či září. 

- Abychom i v příštím roce mohli žádat o
dotace a realizovat investiční akce, již v
těchto dnech a týdnech je nutno příslušné
akce připravovat. Tedy připravovat projek-
tovou dokumentaci, debatovat o ní, projít
příslušnými řízeními dle stavebního
zákona. Připravujeme tedy další balíček
oprav místních komunikací – Voračického
předměstí, Zahradní, Poplužní. Dále parko-
vací místa v lokalitě Doudlebská. Rovněž
finišují projektové práce na řešení půdní
vestavby pro odborné učebny na II. stupni
ZŠ. Zároveň se nachází v závěrečné fázi
projektování obnovy požární nádrže v
Janově

- Z Integrovaného regionálního
operačního programu město disponuje již
rozhodnutími o podpoře dvou velkých
projektů pro potřeby požární ochrany.
Jedná se o pořízení velkokapacitní cisterny
pro hašení požárů v případě extrémních
such a nákup dopravního automobilu pro
možnou evakuaci osob v době silného
sněžení a námraz. Dotace na oba projekty
přinese našemu městu bezmála 10 miliónů
korun. 

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

číslo 7-8/roč. 13 1. července 2016

Realizaci sadových úprav v parku v ulici Obětí nacismu a okolo kostela provedla ZO ČSOP Vlašim za
přispění dotace Státního fondu životního prostředí.

Akce a dotace

SVOZ POPELNIC
ČERVENEC 2016
Červencový svoz popelnic, který byl

plánovaný na pondělí 4.7. a úterý 5.7.
2016, bude proveden kvůli státnímu
svátku v jednom dni, a to v PONDĚLÍ 4.
července 2016 v Mladé Vožici i
místních částech. 

Prosíme o ponechání přistavených
popelnic po celý den.     



STRANA 2 1. ČERVENCEVOŽIČAN

Program kina
ČERVENEC

- schválila úhradu nákladů spojených s
koncerty dne 17. 6. 2016 v zámecké
zahradě

- schválila pronajmout městskou část
zámecké zahrady souboru VOŽIVOT  za
účelem pořádání kulturního festivalu
VOKULE ve dnech 29. 7. – 31. 7. 2016

- schválila Smlouvy o právu provést
stavbu pro pokračování příprav stavby –
chodník k IDSC

- schválila Smlouvy o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Hora s. r. o. – oprava
kapliček Noskov a Krchova Lomná

- schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Stavební firmou Ing.
František Kášek – oprava kapličky v
Bendově Záhoří 

- schválila Smlouvu o dílo mezi městem

Mladá Vožice a Hora s. r. o – stavební
úpravy v přístavku Záložna – Centrum
služeb Mladá Vožice 

- schválila Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi městem Mladá Vožice a Jihočeským
krajem – poskytnutí dotace 210.000 Kč
na akci Oprava místních komunikací Dol-
ní Kouty 

- schválila Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi městem Mladá Vožice a Jihočeským
krajem – poskytnutí dotace 900.000 Kč
na akci Centrum služeb Mladá Vožice

- schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo mezi městem Mladá Vožice a firmou
DAICH spol. s. r. o. na akci Posílení
vodních zdrojů – snížení ceny, některé
práce nebylo nutno provádět 

Rada města Mladá Vožice na 44. zasedání
(30. května), 45. zasedání (9. června) a 46.

zasedání (23. června) mimo jiné projednala:
2.7. 16.30,19.30
LÍDA BAAROVÁ
České životopisné romantické drama
v režii Filipa Renče
3.7. 16.30,19.30
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA
ZÁZRAK
Nová česká komedie
9.7. 19.30
DÁNSKÁ DÍVKA
Romantické,životopisné drama Velké
Británie,Belgie v českém znění
10.7. 16.30,19.30
ROBINSON CRUSOE: NA
OSTROVĚ  ZVÍŘÁTEK
Animovaná dobrodružná komedie
Francie a Belgie v českém znění
16.7. 16.30,19.30
ŘACHANDA
Nová česká pohádka
17.7. 16.30,19.30
KRÁLOVÉ HOR
Rakouské drama v českém znění
23.7. 16.30,19.30
DVOJNÍCI
Nová česká komedie
24.7. 19.30
AVE CESAR !
Komedie USA v českém znění
30.7. 16.30,19.30
RODINNÝ FILM
Nové české drama
31.7. 16.30,19.30
ALVIN A
CHIPMUNKOVÉ:ČIPERNÁ JÍZDA
Animovaná rodinná hudební komedie
USA v českém znění

Program kina
SRPEN

5.8. 16.30,19.30
DVOJNÍCI
Nová česká komedie
6.8. 19.30
UČITELKA
Drama Slovenska a Česka
13.8. 16.30,19.30
TEORIE TYGRA
Nová česká komedie
14.8. 19.30
ČARODEJNICE
Horor USA,Kanady a Velké Británie
v českém znění
20.8. 19.30
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Dobrodružný Oscarový thriller USA v
českém znění
21.8. 16.30,19.30
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA
ZÁZRAK
Nová česká komedie
27.8. 16.30,19.30
RODINNÝ FILM
Nové české drama
28.8. 19.30
MARŤAN
Akční dobrodružné sci-fi v českém
zněníÍ

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

Z klubu.
Ve středu 22. 6. jsme jeli s klubem do

Poděbrad. Cesta byla zkomplikovaná
mnohými objížďkami, ale do Poděbrad
jsme dojeli včas. Prohlédli jsme si
Muzeum, kolonádu a pobyt jsme si
zpestřili projížďkou po Labi k soutoku s
Cidlinou. Počasí nám přálo, sice bylo
velké teplo, ale zvládli jsme to.
Poděkování patří řidiči autobusu p.
Kofroňovi za bezpečnou jízdu.

V úterý 28. 6. jsme měli poslední
setkání klubu před prázdninami.
Program jsme měli zpestřený hudbou.
Přijeli muzikanti z Budějovic, které
vede syn p. J. Svatka a vzpomněli jsme
si na to, jak rád chodil do klubu i na
výročí úmrtí.

Ve středu 14. 9. jedeme do divadla Na
Fidlovačce na představení hry Familie,
která bude mít následující den premiéru.
Cena vstupenky je 170 Kč + autobus. S
podrobnostmi odjezdu budou přihlášení
seznámeni v klubu 23. 8. Máme krásná
místa 1-3 řadu a polovinu 4. Je to
veřejná generální zkouška, která je
dopoledne.  Po divadle podle počasí se
ještě podíváme na zajímavá místa v
Praze.

V sobotu 11. 6. bylo odvezeno 211
panenek do nemocnice v Motole a
Královské Vinohrady. Od počátku, kdy
jsme s panenkami začali, je to již více
jak 5.300 panenek. Dík patří všem, kteří
se na této práci podílejí. 

za klub H. Trejbalová







1. ČERVENCE STRANA 3VOŽIČAN

z 13. zasedání Zastupitelstva města

Mladá Vožice, konaného dne 15. 6. 2016 v

zasedací místnosti města Mladá Vožice

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na

základě předložených zpráv, návrhů a

provedených voleb:

Usnesením č. 30/2016 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 12. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice 

Usnesením č. 31/2016 schvaluje:
zprávu o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu

Usnesením č. 32/2016 schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru

ze dne 15. 6. 2016 dle předloženého
návrhu

Usnesením č. 33/2016 schvaluje: 
Závěrečný účet města Mladá Vožice za

rok 2015 s výrokem – bez výhrad
Usnesením č. 34/2016 schvaluje:
Protokol o schválení účetní závěrky

města Mladá Vožice za rok 2015 s výsled-
kem hospodaření v částce: 11,597.029,44
Kč

Usnesením č. 35/2016
a) bere na vědomí:
Petici občanů „Za zachování stávajícího

počtu parkovacích míst v horní části Husova
náměstí – před budovou České pošty“ 

b) schvaluje:
pokračování v projektu „Přestupní ter-

minál Husovo náměstí Mladá Vožice“ dle
předloženého návrhu - celkem je v území
nyní 14 stání (původně 11).

Usnesením č. 36/2016 
a) bere na vědomí: materiál

Aktualizace č. 6 strategie města Mladá
Vožice v projekčních činnostech,
investiční činnosti a dotačních aktivitách
pro rok 2016 dle předloženého návrhu

b) schvaluje: zařazení akcí k realizaci a
financování:

1. Centrum služeb Mladá Vožice –
stavební náklady 2,300.00 Kč, z toho
dotace – 900.000 Kč z Jihočeského kraje,
náklady na TDI – 30.000 Kč bez DPH,
náklady na koordinátora BOZP – 20.000
Kč, náklady na zpracování žádosti o
dotaci – 36.300 Kč, náklady na přípravné
práce pro podání žádosti o dotaci – výkaz
výměr a technická zpráva – 8.470 Kč,
záloha na dotaci v roce 2016 – 630.000
Kč, v roce 2017 bude ex-ante 270.000 Kč

2. IROP - Pořízení techniky pro řešení
situací spojených s námrazami a
sněhovými srážkami SDH Mladá Vožice –
Celkové zdroje – 1,624.809 Kč, Celkem
podpora (příspěvek Unie + národní
veřejné zdroje) – 1,462.328 Kč, vlastní
zdroje financování – 162.480,90 Kč, nák-
lady na zpracování žádosti o dotaci –
70.000 Kč. Předfinancování projektu řešit
úvěrem. 

3. IROP – Pořízení techniky pro řešení

situací spojených s extrémním suchem
SDH Mladá Vožice – Celkové zdroje –
8,275.262 Kč, Celkem podpora (podpora
Unie + národní zdroje) – 7,447.735,80 Kč,
vlastní zdroje financování – 827.526,20
Kč, náklady na zpracování žádosti dotaci
– 70.000 Kč

Předfinancování projektu řešit úvěrem. 
4. Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Mladá

Vožice – hrazeno plně z rozpočtu města
Mladá Vožice, dle nabídky SWIETEL-
SKY stavební s. r. o. – 1,176.343,93 Kč
včetně DPH + vyvolané náklady spojené s
akcí – zpevněné plochy a izolace topného
kanálu – 660.491 Kč včetně DPH,
organizace výběrového řízení – 9.680 Kč,
náklady na zpracování žádosti o dotaci –
Nadace ČEZ – 4.000 Kč

5. Dětské hřiště ve Staré Vožici –
243.000 Kč

Usnesením č. 37/2016 schvaluje: 
zveřejnění záměru směnit pozemek

parcela č. v KN 382/2 trvalý travní porost
o výměře 667 m2 za část pozemku parcela
č. 1276/1 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře cca 200  m2 oba v k. ú. a obci
Mladá Vožice 

Usnesením č. 38/2016 neschvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část pozemku

parcela č. v KN 361/1 vodní plocha-ryb-
ník v k. ú. a obci Mladá Vožice 

Usnesením č. 39/2016 schvaluje: 
přijetí nemovitosti (daru) pozemkové

parcely č. 1227/3 o výměře 204 m2 ostat-
ní plocha-jiná plocha, oddělené na
základě geometrického plánu č. 1205-
153/2015 ze dne 5. 10. 2015 z pozemkové
parcely č. 1227/1 oba v k. ú. a obci Mladá
Vožice od Jihočeského kraje do vlastnictví
Města Mladá Vožice (sepsání kupní sm-
louvy hradí dárce, návrh na vklad do KN
hradí obdarovaný)

Usnesením č. 40/2016 schvaluje: 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení

služebnosti inženýrské sítě  - umístění
kanalizace, právo přístupu k ní a právo
opravy a údržby – na pozemkové parcele
č. KN 1203/1 v k. ú. Mladá Vožice mezi
budoucím oprávněným Městem Mladá
Vožice, IČ 00252557, Žižkovo náměstí 80
a budoucím panujícím Jihočeským kra-
jem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice v rozsahu, jak je
vyznačeno na situaci stavby č. příl. C.2.2.
vypracované Thermoprojektem, projekční
kanceláří Marie Kubešová, Kvapilova
2653, Tábor, která je nedílnou součástí
této smlouvy.

Právo služebnosti inženýrské sítě bude
zřízeno bezúplatně (investorem stavby je
město). 

Usnesením č. 41/2016 schvaluje: 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení

služebnosti inženýrské sítě  - umístění
veřejného osvětlení, právo přístupu k
němu a právo opravy a údržby – na
pozemkové parcele č. KN 1203/1 v k. ú.

Mladá Vožice mezi budoucím
oprávněným Městem Mladá Vožice, IČ
00252557, Žižkovo náměstí 80 a bu-
doucím panujícím Jihočeským krajem, U
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice v rozsahu, jak je vyznačeno
na koordinační situaci č. 1, č. výkresu: C3
vypracované Ing. Jiřím Lagnerem, Na
Ohradě 441/II, Soběslav, která je nedílnou
součástí této smlouvy. Právo služebnosti
inženýrské sítě bude zřízeno bezúplatně
(investorem stavby je město). 

Usnesením č. 42/2016 schvaluje: 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení

služebnosti inženýrské sítě  - umístění
veřejného osvětlení, právo přístupu k
němu a právo opravy a údržby – na
pozemkové parcele č. KN 1202 v k. ú.
Mladá Vožice mezi budoucím
oprávněným Městem Mladá Vožice, IČ
00252557, Žižkovo náměstí 80 a bu-
doucím panujícím Jihočeským krajem, U
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice v rozsahu, jak je vyznačeno
na situaci katastrální, č. výkresu : C3
vypracované Ing. Jiřím Lagnerem, Na
Ohradě 441/II, Soběslav, která je nedílnou
součástí této smlouvy.

Právo služebnosti inženýrské sítě bude
zřízeno bezúplatně (investorem stavby je
město). 

Usnesením č. 43/2016 schvaluje: 
smlouvu o zřízení věcného břemene č.

TA-014330035943/001 ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Noskov Bartůněk přípojka NN“ na za-
tížených pozemcích parc. č. v KN 891/2 a
parc. č. v KN 882/6 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. 1189-229/2016 ze
dne 28. dubna 2016 č. 93/2016 vyho-
toveném GK Ing. Pavel Dvořáček,
Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, 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. 44/2016 schvaluje: 
projednání žádosti Ing. Jany

Kaltounkové, Táborská 464, 391 43 Mladá
Vožice o úpravu v Územním plánu Mladá
Vožice při schvalování jeho změny č. 2  

Usnesením č. 45/2016 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 3 dle

předloženého návrhu 
Usnesením č. 46/2016 schvaluje:
Žádost Základní školy a Mateřské školy

Mladá Vožice – provedení zápisu změn v
rejstříku škola a školských zařízení – zvýšení
kapacity školního klubu na 150 žáků 

V Mladé Vožici dne 15. června 2016.
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
člen městské rady a zastupitelstva

Ing. František Dobeš

Usnesení
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Město Mladá Vožice žádá majitele autovraků v ulici Nad Pilou a
Majora Boháče, aby je odstranili z veřejného prostranství a legálně

ekologicky zlikvidovali, a to pokud možno bezodkladně. 

Svatováclavský výšlap 28. září
Klub českých turistů Tábor a Farnost Mladá Vožice Vás srdečně zvou na 8. ročník 

turistického pochodu Svatováclavský výšlap. Čekají na vás čtyři pěší trasy: 17 km přes
Malý Blaník do Louňovic, 21 km přes Malý a Velký Blaník do Louňovic, 18 km přes
Záříčí, Slupy, Moraveč (s kontrolním místem na rozhledně Kovářka) a Noskov a 10 km
kolem Šelmberku. Na trasách 17 a 21 km se můžete občerstvit na ekofarmě Líza v 
Hrajovicích a kolem 13. hod. si odpočinout na Malém Blaníku při svatováclavském
zamyšlení kněze z farnosti Mladá Vožice, Mgr. Jaroslava Karase. Z Louňovic bude v
16:00 zajištěn odvoz autobusem zpět do Mladé Vožice. Na trase 10 km bude pro děti do
12 let jako každoročně připravena stopařská hra s hledáním pokladu. Všichni ostatní
účastníci si mohou během pochodu ověřit své znalosti historie luštěním svatováclavského
kvízu. Start pochodu je od 8:00 na faře v Mladé Vožici - trasy 21 a 17 km km do 9:00,
trasa 18 km do 11:00, trasa 10 km do 13:00. Cíl pochodu je v místě startu, na faře v Mladé
Vožici, kde můžete u kávy či čaje posedět v příjemných historických prostorách. Kolem
16:30 proběhne losování správných stopařů a luštitelů o drobné ceny, každý účastník
obdrží pamětní list a medaili a malé občerstvení. Ludmila Dvořáková, KČT Tábor

Ve stálé duševní svěžesti se dne 10.
července 2016 dožívá naše drahá paní
učitelka Vlasta Filipová (roz. Kazi-
mourová) požehnaného věku 93 let.

Její osobní i profesní život je příběhem
silné osobnosti, který vždy provázela
pokora, smíření, vyrovnanost a cit pro
potřeby druhých. Máme úžasnou paní
učitelku a velký vzor", tak za nás za
všechny vzpomíná jedna její žákyně z
vesničky Zátiší. 

Paní učitelka Vlasta Filipová v Mladé
Vožici učila a vychovala v letech 1948 -
1981 několik generací. Teď žije od června
2016 v Domově pro seniory v Bechyni.
Stále se ráda vzdělává, čte a sleduje tele-
vizi. Již 10 let si spolu vyměňujeme
dopisy, ve kterých dostává pravidelně náš
Vožičan. Živě se zajímá o vše kolem sebe,
o dění ve světě i u nás v Mladé Vožici. Je

tak stále s námi. Své krásně napsané
dopisy vždy končí slovy: ".... a zdravím
celou Vožici ".

Dovolím si citovat pár myšlenek z jejích
posledních dopisů: 

"Dění ve světě se mi vůbec nelíbí.
Přestávám tomu rozumět. Samé násilí a
války. Není žádná idea, která by lidi spo-
jovala. Je málo tolerance a ochoty
porozumět opozici. Kéž by už lidé dostali
rozum a začali se řídit heslem: Co
nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim!

Milá paní učitelko, často na vás
vzpomínáme. Přejeme vám z celého srdce
další prosluněná léta, hodně Božího
požehnání, zdraví a radost z vnoučat a
pravnoučátek. Máme vás moc rádi.

Za všechny vděčné žáky a žákyně,
zvláště za ročník vyšlý v roce 1953, přeje

Mgr. Zdeňka Zemanová

Blahopřání paní učitelce

Výročí v červenci

70 let
Josef Novotný
Mladá Vožice

Jaroslava Voštová
Mladá Vožice

75 let
Karel Svátek
Mladá Vožice

Jaroslav Kubec
Mladá Vožice

Blažena Mikulandová
Mladá Vožice

80 let
Marta Šopejstalová

Mladá Vožice

Výročí v srpnu

70 let
František Dobeš

Dolní Kouty
Jaroslav Dvořák

Mladá Vožice
Marie Tomášová

Mladá Vožice
Jana Lorencová

Mladá Vožice
Eva Adamová
Mladá Vožice

75 let
Marie Bumbová

Mladá Vožice
Marie Strnadová

Mladá Vožice

87 let
Bohumila Bartošová

Mladá Vožice
Antonie Nedvědová

Chocov
Jiřina Hrušková

Mladá Vožice

88 let
Věra Hladíková

Blanice

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek 

prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominantve  všech barvách. 
Stáří 14- 19 týdnů.  Cena 149-180 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční: 8. srpna 2016
Mladá Vožice - na náměstí u kostela - 12.55 hod.  

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. 

tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840







Milí příznivci
divadla a hlavně
Voživotu!

A je to tady. Dva
měsíce prázdnin pro
školáky, učitele a herce
a také čas na zaslouže-
nou dovolenou.

A Voživot má za se-
bou první šestiletku
trvání. Ono se to totiž v

divadelních kuloárech počítá jako školní
rok. Začátek sezony je většinou v září a
konec v červnu. Ale Voživoti ani o prázd-
ninách neskládají zbraně a už vše finišuje
k Vokulím 4.

V termínu 29. - 30. 7. 2016 se opět 
sejdeme pod stanem na Zámecké zahradě
v Mladé Vožici a celé dva až tři dni si
budeme užívat krásného počasí, krásného
divadla, krásné muziky a krásných lidí. 

V pátek začíná Voživot se svým
kabaretem v 17 hodin celý festival, po
nich nastoupí tři velezkušené herečky z
divadla Na Kopečku s hrou Ach ta něha
našich dam, podařilo se nám sehnat i
kouzelníka, takže kolem 21 hodiny se
přeneseme do světa čar a iluzí a na závěr
prvního dne nás svým uměním potěší
Karel Vrtiška a jeho hbité a šikovné prsty
na klaviatuře piana.

A v sobotu po obědě jsem konečně 
vyslyšel maminky a pozval pro naše 
nejmenší pohádku divadla Malvína O
kouzelné rybce. A potom už to půjde jako
po másle. Ochotníci z Načeradce se svou
Ženitbou, komedie z blázince, zřejmě
jihlavského, Butch Cassidy a Sundance
Kid, divadla De Facto Mimo, táborská
Kapota se svou novotinou I kat má rád a
závěr celého festivalu obstará vynikající
muzikantka a skladatelka Jana Štromská z
Prahy se svými přáteli.

Po celou dobu konání festivalu bude
přímo na místě jako každoročně vynika-
jící možnost občerstvení všeho druhu,
které zavírá až jak se nám všem bude
chtít, budete mít možnost si po každém
představení, pokud tedy chytnete míček,
vybrat herce té hry a pozvat ho na pivo, a
on nesmí odmítnout. Tady bych si dovolil
jen malou odbočku. Rád bych vás
upozornil hlavně na pátek na představení
Voživotu, je tam jeden herec, který by si tu
cenu už konečně taky zasloužil, po celé
roky byl opomíjený a byl stavěn do role
jakéhosi outsidera, takže pokud si
náhodou budete chtít s tímto skromným a
sympatickým mužem popovídat a pozvat
ho, piju Plzeň….nebo rum.

Všechny důležité a i dodatkové informa-
ce se dozvíte přímo na místě, snad ještě,
že tentokrát máme tři druhy vstupného.
Pohádka je pro všechny za 50Kč,
divadelní představení a kouzelník za 70Kč
a muzika za 90Kč. Takže sami čtete, že
jsme cenově zůstali stejní jako loni, i když
se všude tak nějak nenápadně přidává, ale

nám jde hlavně o plný stan a skvělou
zábavu. Čili se na vás všechny budeme
těšit, zanedlouho se po městě objeví
plakáty, na kostelní zdi obvyklý bilboard,
ve schránkách letáky, budeme vás zvát i
na facebooku, na našich divadelních
stránkách, na radiu Blaník a samozřejmě
nejvíc osobně.

Tuto sezonu jsme odehráli 13
představení jak tady u nás ve Vožici, tak 
i na zájezdech, uspořádali tradiční 
divadelní ples a novou akci Vožické 
kulturní jaro. Dva členové souboru 
vstoupili do stavu manželského, tedy ne
spolu, protože jsou to příbuzní. 

A protože je toto Drbník na dva měsíce,
ještě jak to jde s novou hrou? No, masakr.
Jestli přes prázdniny nezapomeneme to,
co po nás rejža, tedy, ona je to ženská,
takže asi rejžovka, chce, bude to luxus.
Detektivka, za kterou by se nemusela
stydět ani slavná Agáta se svým

Herkulem. Ale to si opravdu počkejte na
konec října.
Takže celý Voživot všem přeje pohodové
dva měsíce plné sluníčka, hub, nápojů,
úsměvů a dalších příjemností a jdeme na
báseň Járy Cimrmana.

Báseň J.C.

Kriminál.

Kriminál, kriminál, temná to komora,

voda tam nedobrá, chlebíček okorá.

Vězení, vězení, smutné to stavení,

na pryčně dubové, špatné je ležení.

Vožifrk:
Dva chlapi loví kachny a po několika

hodinách, kdy nemají ani jednu, povídá
jeden: Proč proboha nemůžeme nic
ulovit?

A druhý odpoví: Podle mě, neházíme ty
naše psy dost vysoko!!

Motto: 
Nikdy není možné odskočit si na poštu 

„jen na chvíli”.

Krásné prázdniny přejí Voživoti.
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ZHUBNOUT POMOCÍ DECHU ???
ANO...   JDE TO !!!

Přijďte se přesvědčit na kurz,
který pořádá Sluneční spirála, 

Voračic. předm.275
Mladá Vožice

13. 8. 2016. 14 – 18.hod
cena: 500 Kč

přihlášky a info:
adamovavera@centrum.cz

Hormonální jóga
Speciální cviky pomáhají 

při menstruačních 
problémech, neplodnosti, 
problémech v přechodu
a poruchách štítné žlázy

KDY: 16. 7. 2016
ČAS: 9-18 hod.

KDE: Sluneční spirála
Voračic.předm. 275, 

Mladá Vožice
CENA: 1000 Kč

KONTAKT: 
adamovavera@centrum.cz

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., 
stavební společnost, přijmou do pracovního
poměru na dobu neurčitou několik truhlářů
(tesařů) a zámečníků - vyučení v oboru.
Zvýšené cestovní náhrady, příspěvek na
stravování. Nástup ihned. 

Bližší informace: Aleš Dvořák 
tel.: 724 259 850, 
e-mail: ales.dvorak@pamatkytabor.cz


