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

číslo 9/roč. 13 1. září 2016

- Zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice se uskuteční v pondělí 5. 9. 2016 od
16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Zasedání je samozřejmě veřejné. 

- Letošní srpen byl velmi bohatý na
stavební práce. Probíhaly činnosti na
opravách kapliček v Noskově, Bendově
Záhoří a Krchově Lomné. Na zvelebení
těchto dominant v místních částech čerpá
město dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu. 

- Naplno rovněž běží práce na komplexní
rekonstrukci přístavku sálu Záložna. Zde
vznikne několik nebytových prostor pro
pronájmy a spolkovou činnost. Na akci s
názvem Centrum služeb město čerpá dotaci
z Jihočeského kraje ve výši 900.000 Kč.

- Napilno má rovněž zhotovitel na stavbě
Víceúčelové hřiště ve dvoře ZŠ. Zde roste
nákladem cca 1,3 mil Kč (plně hrazeno z
rozpočtu města) moderní hřiště pro míčové
hry s umělým povrchem.

- Za přispění dotace z Jihočeského kraje
je zrealizována obnova objektu Svatého
Jana Nepomuckého na Žižkově náměstí.
Jde o další střípek do mozaiky úprav centra
měst.a 

- Zásadní zlepšení bezpečnosti silničního
provozu přinese přesun zastávek v
Táborské ulici. Nepochybně se také zlepší
estetický dojem vjezdu do města. Akce
probíhá za dotační spoluúčasti Státního
fondu dopravní infrastruktury.

Ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu i chodců nepochybně přispěje přesunutí autobusových zastávek
v Táborské ulici a vybudování obslužných chodníků.

Město Mladá Vožice informuje:

Lípa 
česko-slovinského

přátelství 
Výsadba lípy 

česko-slovinského přátelství se
uskuteční 

v pátek 16. 9. 2016 v 17.00 hodin 
v zahradě ZŠ Mladá Vožice. 

Od 18.00 proběhne 
v Památníku Mladovožicka
vernisáž výstavy fotografií 

„Slovinsko, Evropa v malém“. 
Svou účast potvrdil i zástupce
velvyslanectví Slovinska v ČR. 

Zveme všechny.

Představitelé města pravidelně monitorují
dotační příležitosti pro jeho potřeby a
následně dochází k přípravám žádostí o
dotační prostředky. V současné době
probíhají tato významná dotační řízení:

1) Z Integrovaného regionálního
operačního programu již disponujeme
rozhodnutími o přidělení dotace na
pořízení velkokapacitní cisterny pro
hašení požárů a pořízení dopravního auto-
mobilu pro případnou evakuaci osob v
době extrémních přírodních živlů. V
současné době probíhají výběrová řízení
na dodavatele techniky.

2) Do Integrovaného regionálního
operačního programu velmi intenzívně
připravujeme žádost o dotaci na pořízení
nového automobilu pro potřeby
pečovatelské služby. 

3) Do Integrovaného regionálního
operačního programu bude v prvním
zářijovém týdnu podána žádost o dotaci
na akci, která byla velmi podrobně
popsána a vysvětlena v minulém čísle
Vožičanu, a to komplexní úpravy Husova
náměstí. 

4) Do Operačního programu Životní
prostředí nyní připravujeme žádost o

dotační příspěvek na zateplení kulturního
sálu Záložna.

5) Ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ
Mladá Vožice pracujeme na žádosti do In-
tegrovaného regionálního operačního
programu na zřízení odborných učeben v
půdních prostorech II. stupně ZŠ. 

6) Připraveny jsou již žádosti o dotaci v
Integrovaném regionálním operačním
programu na zateplení městských
obytných domů čp. 379, 380 v Souhradí
a také DPS 111 v Plaňkově ulici. Zde
jsem čekali na výzvu s výhodnějším
poměrem dotace pro město. 

Příprava žádostí o dotace
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Program kina
ZÁŘÍ

- schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Mladá Vožice za 2. čtvrtletní roku 2016

- schválila Smlouvy o dílo mezi městem
a koordinátorem BOZP Ladislavem Ka-
menským – výkon pozice koordinátora
BOZP na stavbách autobusové zastávky v
Táborské ulici a víceúčelové hřiště ve
dvoře ZŠ 

- schválila podání žádosti o schválení
navýšení kapacity školní družiny ze 125
žáků na 153 žáků 

- schválila dar Římskokatolické farnosti
v Mladé Vožici ve výši 20.000 Kč

- schválila záměr pronajmout nově
vzniklé nebytové prostory v přístavku
Záložna – Centrum služeb Mladá Vožice

- schválila záměr podat žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí
– zateplení kulturního domu Záložna 

- schválila zadávací dokumentaci k
výběrovému řízení na dodavatele nové
techniky pro hasiče – nová cisterna a 
dopravní automobil 

- neschválila žádost MAS Krajina srdce
o finanční příspěvek na činnost aparátu
MAS

- schválila příkazní smlouvu mezi
městem a GARANTA CZ – zpracování
žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu na
akci Přestupní terminál Husovo náměstí
Mladá Vožice

- schválila Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi městem a Státním fondem dopravní
infrastruktury – autobusové zastávky v
Táborské ulici 

- schválila zadání výběrového řízení na
zhotovitele stavby – chodník k IDSC

Rada města Mladá Vožice na 47. zasedání 
(15. července), 48. zasedání (29. července), 

49. zasedání (11. srpna) a 50. zasedání
(25. 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 Oprava kapličky v Noskově je v nejlepším.

3. 9. 16.30,19.30

DEADPOOL

Akční dobrodružná sci-fi komedie USA a

Kanady s titulky

4. 9. 16.30,19.30

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 

Nové historické, životopisné drama

Česka, Polska, Francie a Slovenska

10. 9. 16.30,19.30

TEORIE TYGRA

Nová česká komedie

11. 9. 16.30,19.30

ZOOTROPOLIS:MĚSTO ZVÍŘAT

Animovaná dobrodružná rodinná

komedie USA v českém znění

17. 9. 16.30,19.30

NIKDY NEJSME SAMI

Nové české drama

18. 9. 16.30,19.30

KUNG FU PANDA 3

Animovaná dobrodružná rodinná

komedie v českém znění

24. 9. + 25. 9. NEHRAJEME

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

15. 9. 9.15

MRŇOUSKOVÉ ÚDOLÍ ZTRA-

CENÝCH MRAVENCŮ

Animovaná rodinná komedie v českém

znění
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Víceúčelové hřiště ve dvoře ZŠ se již rýsuje.

Jak jsme Vás již informovali v
červnovém Vožičanu, město Mladá
Vožice zřídilo v zasedací místnosti
městského úřadu ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze tzv.
konzultační středisko (místo výuky)
VU3V. Zpřístupnilo tímto tuto formu
výuky i osobám, které nemohou
navštěvovat sídlo vysoké školy či uni-
verzity, tedy i Vám. Více informací
naleznete na https://e-senior.czu.cz/, zde
naleznete i naše konzultační středisko a
harmonogram našich přednášek. První
začíná ve čtvrtek 29. 9. 2016 v 13.30 hod.,
další budou následovat přesně po 14
dnech.

První zájemci o studium si již na
společné schůzce vybrali kurz pro zimní
semestr -  Genealogie. Hledáme své
předky. Tento kurz obsahuje 6 přednášek
(Úvod do genealogie a její dějiny, Jak se
tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě, O
matrikách, Využití archivních materiálů
ke studiu předků, Vývoj našich příjmení.
Genealogie a genetika, Rodové kroniky a
srazy). V letním semestru bude z nabídky
univerzity vybrán další kurz zase na jiné
téma. 

Další zájemce o studium tohoto kurzu
vítáme. Přihlásit se mohou nejen senioři,
ale i důchodci ve III. stupni invalidity bez
rozdílu věku a osoby nezaměstnané starší
50 let, a to na Městském úřadě v Mladé
Vožici u Bc. Evy Novotné (tel. č. 381 201
918) a to nejlépe do termínu první
přednášky. Bc. Eva Novotná

Virtuální univerzita
třetího věku (VU3V) TESLA

Mladá Vožice a.s. 
hledá kandidáta 

na pracovní pozici 

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 
Podmínky nástupu 

budou sděleny při osobním
pohovoru. 

Kontakt: Jitka Mrázková, 
e-mail: 

mrazkova.jitka@teslamv.cz 
tel.: 266 107 123, 

604 291 688

Opět vandalové
Bohužel se stalo to, čeho jsme se obávali.

Naše nové šlapadlo s lavičkou, které město
pořídilo na procvičování dolních končetin
seniorům a umístilo ho v parčíku za
„pečovákem“ u pošty, nepřežilo bez úhony
ani 2 měsíce. Sotva se senioři rozkoukali a
začali cvičit, začala se tam ve večerních 
hodinách scházet mládež a po té, co se
zřejmě posilnila alkoholem zkoušela, co náš
stroj vydrží. Bohužel pravá šlapka nevy-
držela, poškodil se středový mechanismus a
odborná firma musela celou šlapku vyměnit.
Město tímto zbytečně přišlo o 6 507 Kč,
které mohlo vydat na jiné potřebné účely.

Onoho vandala jsme bohužel nezjistili, i
když se nám tam „podepsal“ vyrytím
písmene K. Pokud by byl dopaden, hrozilo
by mu, s ohledem, že výši škody, která
překročila 5 000 Kč, obvinění z trestného
činu poškozování cizí věci.

Prosím, chovejme se jako lidé!
Bc. Eva Novotná

Ve středu 14.9.  je odjezd od zámku do
divadla.  Vzhledem k úpravám na cestě z
Benešova k dálnici je odjezd určen na
7.30 hod.  Pokud nám bude přát počasí,
máme v plánu se podívat na prohlídku do
Břevnovského kláštera. Podrobnosti na
klubu 6.9. nebo v autobuse.

Na listopad plánujeme v kině koncert
Big Bandu z Prahy a bude to pásmo o
R.A.Dvorském. Přesné datum v příštím
Vožičanu.

V pátek 25.11. se tak jako každoročně
zúčastníme plesu seniorů v Pacově.
Bližší informace v říjnovém či
listopadovém Vožičanu.

za klub H. Trejbalová

Z klubu
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Reagujeme na anonymní dopis, došlý
dne 12. 7. 2016. Dopis se záměrně
nečitelným podpisem přetiskujeme v
plném znění.

Pane starosto, 
v každém Vožičanu chválíte změny,

kterým ve Vožici dochází. 
Ne všichni občané to cítí stejně. Ne

všem se líbí „vylepšené“ náměstí, ne
všem se líbí „vylepšené“ Souhradí s
černými asfaltovými plochami místo
zelených trávníků.

My, starší občané, máme též pochyb-
nosti o tom, zda všechny lípy před
kostelem včetně lípy „Vanišovy“ byly v
tak špatném stavu, že musely být po-
raženy. Vedle nich zmizely i dva
kaštany. Proč?

Už vůbec nechápeme a děsí nás zprá-
va o plánovaném budování auto-
busového nádraží. Není to plýtvání
penězi? Pro těch pár autobusů, které z
Mladé Vožice jezdí? Nechceme věřit, že
by měly být zničeny krásné parčíky se
šesti krásným stromy kolem kterých
denně chodíme. V poslední době v
našem městečku těch stromů už zmize-
lo dost. 

Toto jsou názory nás starších.
Podpisy nic neřeší, protože ani petice
se stovkami podpisů nepomohla.

Budeme tedy doufat, že zvítězí rozum
a cit k přírodě. 

reakce:
- Nechť každý sám za sebe posoudí,

co je chválení a co informování o životě
ve městě.

- Anonym si lehce protiřečí, kdy píše
o „vylepšeném“ náměstí a následně se
dovolává ochrany a citu k přírodě.
Vždyť v rámci úprav na Žižkově
náměstí, kromě získání řádu a režimu
provozu, vznikly nové zelené plochy.

- Pokud anonym v Souhradí považo-
val prašné a blátivé plochy za zelené a
travnaté, pak ano. V době zvyšujícího
se množství automobilů se však bez
parkovacích ploch a opětovně režimu
provozu těžko ubráníme. Nové sadové
úpravy budou v nejbližších dnech v
lokalitě zahájeny. 

- Plýtvání penězi pro pár autobusů z
Mladé Vožice – ve všední dny naše 
autobusové nádraží odbaví více než 60
spojů. Za rok 2015 autobusy odjíždějící
z nádraží v Mladé Vožici odvezli 76.938
pasažérů, za období 1. 1. 2016 – 30. 6.
2016 41.484 cestujících. Ano, pro tyto
lidi chceme zvýšit bezpečnost, komfort
a přispět ke kvalitě základní dopravní
obslužnosti našeho města, ale i celého
rozsáhlého okolí.  

- Nedůvěra anonyma ve špatný stav
lip u kostela – citujeme z posudku
znalce v oboru ochrana přírody, se spe-
cializací na dendrologii a posuzování
dřevin:

„Všechny posuzované stromy jsou ve
velmi špatném zdravotním stavu a mají
silně narušenou statiku. Všechny se
také nalézají na frekventovaných
místech, takže jsou velkým
potenciálním nebezpečím, a to nejen za
nepříznivých povětrnostních podmínek.
U všech nebezpečnost vzrůstá zejména
v době vegetace, kdy pravděpodobnost
jejich samovolné destrukce zvyšuje
zátěž plného olistění, plodů a zvýšený
obsah vody ve dřevě. V této době je
zároveň v jejich okolí největší provoz a
pohyb osob. Je třeba se smířit s tím, že
tyto stromy již svou funkci splnily a
nastal čas je nahradit novými“.

Anonymní dopis městu

Kaplička v Krchově Lomné již dostala i novou
střechu.
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Milí příznivci 
divadla a hlavně 
Voživotu!
Nový školní rok i

nová sezona Voživotu
právě začaly. Takže si
hned na začátku
popřejeme úspěch a
hlavně ať nám všem
slouží zdraví a máme
spousty nápadů, in-

vencí a hlavně chuti do kulturních
projektů.

V tomto Drbníku se hlavně ohlédneme
za Vokulemi 4, bude pozvánka na naše
přátele z divadla z Prahy, trochu se
otřeme o naši detektivku a …. Teď sám
nevím, co ještě budu psát.

Vožické Kulturní Léto proběhlo na
přelomu července a srpna a myslím si,
že kdo byl, nemohl litovat. Opět jsme
rozšířili výběr kulturních pořadů, takže
nejen divadlo, ale byl i kouzelník,
vážná i moderní hudba, pohádka, ale
hlavně, pohodová nálada a super
počasí.

Podle ohlasů, které se dostaly nejen ke
mně, ale i ke kolegům, se vám nejvíc lí-
bilo divadlo Na kopečku s hrou Ach ta
něha našich dam. Dále Karel Vrtiška se
svým klavírním recitálem, kouzelník
Tom Gryf a zbylá představení byla hod-
nocena také nadprůměrně. Záměrně se
nezmiňuju o Voživotu…. to je přece
jasné.

Dokonce se nám povedl husarský
kousek, kolegové z Načeradce mi v
sobotu oznámili, že bohužel nemohou
přijet kvůli úrazu představitelky hlavní
role, i to se stává, a tak jsme s naší
režisérkou Káčou u ranní kávy, kolem
poledne, zasedli a vymysleli narychlo
improvizační představení ala Partička.
Velmi nám v něm pomohli kolegové z
Kapoty, nezůstávali za námi vůbec
pozadu, ač hrají divadlo o tři roky méně
než my. Diváci řičeli smíchy, hlavně
když náš Jaroušek ukázal tu partii těla,
kterou obyčejně vídá jen doktor nebo
velmi stará manželka. Takže jsme si
dokázali, že dokážeme diváky zabavit
hodinu a půl i blbovinkama, a o to jde.

A také poprvé proběhl celý festival
pod patronátem člena města, dokonce
pod tím nejvyšším, což jsme rádi,
alebrž jsme měli takový podivný pocit,
že jsme Vožici vlastně šumák, ale tímto
se ukázalo, že je to trochu jinak, s
panem starostou jsme měli sáhodlouhé
hovory o kultuře v našem regionu a
tedy, jestli vše půjde jak má, máme se
všichni na co těšit. Takže pane
Větrovský, vytrvejte v přízni v nás. Jak
se říká: Jak vy k my, tak my k vy.

A teď pozvánka na naše přátele z
Prahy. Název je Divadelní sekce Praha
a dovolil jsem si okopírovat z jejich
stránek, co vše již mají za sebou:

* 2007 – ZÁSKOK
* 2008 – KOŇSKÁ OPERA aneb

LIMONÁDOVÝ JOE (s vlastním
hudebním doprovodem)

* 2009 – NĚKDO TO RÁD HORKÉ
(s vlastním orchestrem)

* 2010 – DLOUHÝ, ŠIROKÝ a
KRÁTKOZRAKÝ napůl s vlastní férií:
co všechno dokážeme: balet, sborový
zpěv, moderní tanec i tanec, absurdní
drama.....

* 2011 – 2012 VESELÉ PANIČKY
WINDSORSKÉ aneb Veřejná generál-
ka.

* 2013 – 2015 BROUK V HLAVĚ
* 2014-2015 SVĚTÁCI (s vlastním

hudebním doprovodem)
* 2016 - PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO

ŠÍLENSTVÍ 
Jsou to pravidelní účastníci Vokulí, a

protože letos nemohli, rozhodli jsme se
je přivézt na sál do Záložny. Takže si
napište do deníčků a tabletů a mobilů a
kam jen můžete : 24.9.2016 v 19
hodin…Příběhy obyčejného šílenství.

Předprodej bude na obvyklém místě v
Autopotřebách vedle Jednoty a vstupné
je 70 korun. A po představení se se-
jdeme na Formance, kterou jsme pro
tuto příležitost zamluvili jen pro nás a
návštěvníky divadla, a protože pražáci
jsou skvělí muzikanti, do rána budeme
békat u kytar a jiných nástrojů. 

Teď sám nevím, co napsat o naší hře,
kterou zkoušíme. Jelikož se Drbník píše
vždy kolem 25 dne předchozího měsíce,
zkouška po prázdninách vlastně
neproběhla. Ale věřím, že to bude vše v
nejlepším pořádku, všichni kolegové se
již naučili texty, a kdybyste je o půlnoci
vzbudili, což nedělejte, budou to ze
sebe sypat jako na orloji. A možná, že i
ten největší průšvihář se to už naučil a
všechny příjemně překvapím!

Toť pro tento měsíc vše, doufám, že v
říjnovém Vožičanu vás všechny pozvu
na premiéru!!

Báseň J.C.
Obchodnice s obchodníky měli 
malý obrat,
dumali, jak zákazníky co nejlépe 
obrat.
Už to mají, to je léčka,
radostí se líbají,
dali krámky na kolečka, 
obchody se hýbají. 

Vožifrk:
Dva Slováci v baru v Praze objedná-

vají whisky. Barman se ptá: Skotskou?
Odpověď: Nie. Bez kocky.

Motto: 
V očích pubertálního potomka jste 

zapšklí, staromilští kreténi.
Krásné září přejí Voživoti

Drbník

Výročí
v září

70 let 

Josef Vrtiška
Mladá Vožice 

80 let 

Zdeněk Vaněk
Mladá Vožice 

Marie Bílková
Mladá Vožice 

88 let 

Věra Graciasová
Mladá Vožice 

90 let

František Čermák
Mladá Vožice

Angličtina pro děti
Od 3 do 15 let

Již třetím rokem budou od poloviny
září 2015 v Mladé Vožici pokračovat
kurzy anglického jazyka pro děti a
otevírat se kurzy nové. Výuka je ná-
zorná, formou her a písniček a je
zaměřená především na mluvení. Pro
děti od 3 do 6 let probíhá výuka v
prostorách Mateřské školy, pro děti od 6
do 15 let v prostorách Základní školy. V
září proběhne pro nové zájemce
ukázková hodina zdarma. Bližší infor-
mace budou vyvěšeny na výše
zmíněných výukových místech.



STRANA 6 1. ČERVENVOŽIČAN

Ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu i chodců nepochybně přispěje přesunutí autobusových zastávek v Táborské ulici a
vybudování obslužných chodníků.


