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

číslo 12/roč. 13 1. prosince 2016

V současné době je již komunikace podél řadových garáží směrem ke sportovní hale opravena včetně 

vjezdů do jednotlivých garáží.

Město Mladá Vožice informuje:

Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města 
i místních částí klidné a spokojené prožití vánočních svátků

Čertovské rojení

Tradiční slet čertů,
Mikuláše a anděla se

uskuteční 5. 12. 2016 od
16.00 hodin na Žižkově
náměstí v Mladé Vožici. 

Dárky pro děti i
občerstvení zajištěno

- I přes pokročilé datum pro stavební 
aktivity pokračují v našem městě práce na
dvou poměrně velkých akcích.
Konstrukční vrstvy pod asfaltový koberec
jsou pokládány na komunikaci podél
řadových garáží od Doudlebské ulice
směrem ke sportovní hale 

- Nezbytnými zemními pracemi také
začala výstavba, pro bezpečnost velmi
důležitého, chodníku k IDSC, novému
rodinnému domku a také zahrádkářské

kolonii směrem na Noskov. Na akci jsme
bohužel nemohli požádat o žádnou
dotační subvenci, a to vzhledem k nižší
hustotě dopravy, než jakou požadují
regule příslušných dotačních programů 

- Termín prosincového zasedání
městského zastupitelstva je předběžně
naplánován na pondělí 12. 12. 2016, 16.30
hodin do zasedací místnosti MěÚ Mladá
Vožice. Nejdůležitějším bodem programu
bude schválení rozpočtu města na rok 2017

- Od 12. 12. se budou prodávat ve dvoře
MěÚ Mladá Vožice, jako každoročně,
vánoční stromky 

- Nutno podotknout, že některé věci jsou
fakt nepochopitelné. Nevíme, jak si
vysvětlit stav, kdy do krásně upraveného
terénu u nových zastávek v Táborské ulici
musí vjet nějaký exot (s prominutím) a vy-
jet zde koleje. Stejně tak naproti
benzínové pumpě do plochy vedle silnice
dosypané asfaltovým recyklátem 

SVOZ POPELNIC 
PROSINEC 2016

Prosincový svoz popelnic, který
byl plánovaný na pondělí 26. 12.

2016 
(2. svátek vánoční) bude prove-

den v jednom dni, a to 
v ÚTERÝ 27. prosince 2016 v

Mladé Vožici i místních částech, 
a to i za úterý 27. 12. 2016. 

Prosíme o ponechání přistavených
popelnic po celý den.



STRANA 2 1. PROSINECVOŽIČAN

Program kina
PROSINEC

- schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a HORA s. r. o., Mladá
Vožice – chodník k IDSC, 2,953.251 Kč
včetně DPH

- velmi podrobně projednala návrh
rozpočtu města Mladá Vožice pro rok
2017 a doporučila ho schválit městskému
zastupitelstvu 

- schválila Smlouvu o poskytnutí pod-
pory ze SFŽP ČR mezi městem Mladá
Vožice a Státním fondem životního
prostředí České republiky, 159.804 Kč,
Sadové úpravy na sídlišti Souhradí

- vzala na vědomí Dohodu o rozvázání
pracovního poměru mezi městem Mladá
Vožice a Ing. Jaroslavou Jechoutkovou –
vedoucí Finančního odboru MěÚ Mladá

Vožice, ukončení pracovního poměru k
31. 12. 2016 a schválila vypsání
konkurzního řízení na pracovní místo -
vedoucí Finančního odboru MěÚ Mladá
Vožice dle předloženého návrhu

- neschválila žádost AURITUS, 
Centrum pro lidi ohrožené drogou, 
o finanční příspěvek na činnosti

- neschválila žádost Kočičí útulek na
Vysočině z. s., o finanční příspěvek na
činnost

- schválila žádost Městské knihovny
Mladá Vožice – uzavření knihovny od 
27. 12. do 30. 12. 2016

- neschválila žádost PREVENT
Strakonice, o finanční příspěvek na
protidrogovou činnos 

Rada města na 56. zasedání 
(3. listopadu)a 57. zasedání 

(24. listopadu) 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 Práce na výstavbě chodníku k IDSC začaly zemními pracemi.

3.12. 19.30

DOBA LEDOVÁ:

MAMUTÍ DRCNUTÍ

Animovaná komedie v českém znění

4.12. 19.30

SIERANEVADA

Drama Francie, Rumunska, Chorvatska

a Makedonie s titulky

10.12. 16.30,19.30

NAMASTÉ NEPÁL

Cestopis  Ladislava Bacila

10.12. 17.00,20.00

DEN NEZÁVISLOSTI:

NOVÝ ÚTOK

Sci-fi akční dobrodružný film USA v

českém znění

11.12. 16.30,19.30

AKCE ARKTIDA

Norský rodinný film v českém znění

17.12. 16.30,19.30

JASON BOURNE

Akční thriller USA v českém znění

18.12. 16.30,19.30

SEZNAMKA

Nová česká komedie

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

21.12. 8+10h.

Česká rodinná komedie

22.12. 8+10h.

Česká komedie

Na listopadovém zasedání městských
zastupitelů se, kromě jiného, také
rozhodovalo o ceně vodného a stočného
pro rok 2017. Při stanovování ceny za
vodu zastupitelé mají velmi omezený
manévrovací prostor, protože přijetím
dotace na opravu čistírny odpadních vod
v roce 2010, se město (majitel vodo-
hospodářské infrastruktury) zavázalo k
přijetí tzv. finanční analýzy vývoje
vodného a stočného, která predikuje
meziroční nárůst vody ve výši 5 % do
doby udržitelnosti projektu rekonstrukce
čistírny odpadních vod – v našem
případě do roku 2020. Smlouva o
přidělení dotace ze Státního fondu
životního prostředí říká, že ceny se mají
za uznané, dosahují-li 90 % výše
finanční analýzy po přepočtení na ceny
daného roku (tedy po započtení míry in-
flace). Na níže uvedených číslech
uvidíte, jaké ceny by měly být dle
finanční analýzy, a jaké schválilo
městské zastupitelstvo. Ceny jsou v 

cenové relaci dle smlouvy o přidělení
dotace. 

Výchozí cena dle finanční analýzy:
- Vodné - 30,58 Kč
- Stočné - 21,50 Kč 
Po přepočtení – vodné - 36,14 Kč
Po přepočtení – stočné - 25,41 Kč
Celkem po přepočtení - 61,55 Kč
90 % z FA – tedy uznaná cena - 
61,55 – 6,10 = 55,45, tedy cca 55,50 Kč
Schválená cena – stejná jako v roce 
2016:
Vodné - 34,30 Kč
Stočné - 24,10 Kč
Celkem - 58,40 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Zároveň je třeba zdůraznit, že efektivní

správou a provozováním vodo-
hospodářského majetku vzniká značný
finanční fond, který slouží k obnově
vodovodů, kanalizací, technologických
částí na ČOV – ročně činí tyto prostředky
více než 2 mil Kč z 5ti milionového
inkasa vodného a stočného. 

Cena vody pro rok 2017 se nezvyšuje

Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80,
391 43 Mladá Vožice

p r o n a j m e
nebytové prostory v přízemí domu 

čp. 190 na Žižkové náměstí
v Mladé Vožici 

(bývalá prodejna TELSAT) – 
plocha 50 m2 – prodejní místnost, 

dílna+sklad, chodba, sociální zařízení.
Informace o době nájmu a nájemném 
u místostarosty města Mladá Vožice

Václava Slabého, 
telefon 381 201 912, mobil 602 454 379
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z 15. zasedání Zastupitelstva města

Mladá Vožice, konaného dne 21. 11. 2016

v zasedací místnosti města Mladá Vožice

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

Usnesením č. 57/2016 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 14. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice 

Usnesením č. 58/2016 schvaluje:
cenu vodného a stočného pro rok 2017

následovně:
vodné - 34,30 Kč
stočné - 24,10 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Usnesením č. 59/2016 schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o

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

Usnesení č. 60/2016 neschvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část pozemku

parcela č. v KN 1174/1 ostatní plocha-
ostatní komunikace o výměře cca 5 m2 v
k. ú. a obci Mladá Vožice 

Usnesení č. 61/2016 neschvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část pozemku

parcela č. v KN 1000/12 orná půda o
výměře cca 110 m2 v k. ú. a obci Mladá
Vožice 

Usnesení č. 62/2016 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část pozemku

parcela č. v KN 1091/2 ostatní plocha-
zeleň o výměře cca 305 m2 v k. ú. Stará
Vožice a obci Mladá Vožice 

Usnesení č. 63/2016 schvaluje: 
prodej pozemku parc. č. v KN 895/2

zahrada o výměře 98 m2 a pozemek
parcela č. 895/1 díl „a“ o výměře 24 m2
oddělený Geometrickým plánem č. 193-
87/2016 ze dne 4. 10. 2016 vyhotoveném
Geodetickou kanceláří Tábor s. r. o. oba v
k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice za 
kupní cenu  3 458 Kč dle znaleckého 
posudku Ing. Josefa Koubka do vlastnictví
konkrétní fyzické osoby (sepsání kupní
smlouvy hradí prodávající, geometrický
plán, znalecký posudek a návrh na vklad
do KN hradí kupující, poplatníkem a
plátcem daně z nabytí nemovité věci je
kupující)

Usnesení č. 64/2016 schvaluje: 
prodej pozemku parc. č. v KN 895/3

zahrada o výměře 68 m2 v k. ú. Noskov a
obci Mladá Vožice za kupní cenu 4900 Kč
dle znaleckého posudku Ing. Lenky 
Silvarové do vlastnictví konkrétních 

fyzických osob (sepsání kupní smlouvy
hradí prodávající, znalecký posudek a
návrh na vklad do KN hradí kupující,
poplatníkem a plátcem daně z nabytí
nemovité věci je kupující)

Usnesení č. 65/2016 schvaluje: 
smlouvu o zřízení věcného břemene č.

TA-014330038981/001 ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Mladá Vožice Svatek kabel NN“ na za-
tížených pozemcích parc. č. v KN 1185/2
a 1066 v k. ú. a obci Mladá Vožice ve
vlastnictví povinného Města Mladá
Vožice, IČ 00252557, v rozsahu, jak je
vyznačeno v geometrickém plánu č. 1221-
884/2016 ze dne 29. srpna 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 2000 Kč (k této částce
bude připočtena platná sazba DPH)  

Usnesením č. 66/2016 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 5 dle

předloženého návrhu 

V Mladé Vožici dne 21. listopadu 2016
starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

místostarosta Václav Slabý

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice

Věc: Registrace nových pacientů, 

respektive registrace pacientů od MUDr.

Bílkové

Upozorňujeme pacienty, že z
kapacitních důvodů nejsme schopni
přebrat všechny pacienty po MUDr.
Bílkové (paní doktorka nabírala své pa-
cienty desítky let, my nejsme schopni to-
hoto dosáhnout během několika málo
měsíců).

Při současném stavu jsem schopni nabrat
již pouze pacienty, kteří jsou nahlášeni na
námi vedeném pořadníku. Negarantujeme
však čas, do kdy budou pacienti zareg-
istrováni.

Ze zákona je registrace v zubní ordinaci
podmíněna registrační prohlídkou, na
kterou se dotyčný musí dostavit. Pokud se
nedostaví, není zaregistrován. Zároveň
nám zákon nařizuje naše pacienty sanovat
(=léčit) a proto se čas na jednoho nově
registrovaného pacienta liší dle počtu
výkonů, které je u něho potřeba udělat.

Zároveň nechceme, aby čekací doba na
další návštěvu byla delší než 3 měsíce,
protože poté se již nedá garantovat dos-
tupnost a smysluplnost léčby (např. Při
výskytu 4 kazů, se na 4. kaz dostáváme
cca za rok, tj. čas, kdy už je možné, že kaz
nebude možné řešit a zub bude muset být
extrahován).

Jednoduchou matematikou je možné
dopočítat, že nabrání 300 pacientů prod-
louží objednací dobu o 3 měsíce, tj. že
pokud bychom ihned nabrali všech cca
700, kteří jsou zapsáni k nám do
pořadníků, byla by objednací doba na
ošetření kazu 1 rok. Pokud se budeme
snažit zuby i léčit, ne jen extrahovat, je
toto nemožné akceptovat.

Prosíme, nezlobte se proto na nás, máme
zájem na pokrytí co největšího spektra
pacientů.

Také bychom Vám chtěli sdělit, že
pacientů z Tábora je v našich ordinacích
registrováno minimum, ale také s nimi
nemůžeme jen tak nepočítat. Dle zákona
o poskytování zdravotních služeb a také
dle smluv, které máme uzavřené s
pojišťovnami, jsme nuceni brát 
pacienty nejen z Vožice, ale i odjinud.
Jakmile nahlásíme pojišťovnám nabírání
dalších pacientů, nelze mezi nimi dělat
rozdíly!

Dále oznamujeme pacientům, že jsou
povinni se řídit pravidly naší ordinace, tj.
vnitřním řádem zařízení, který je k
nahlédnutí u nás v ordinaci. Svým pod-
pisem na registrační list, také stvrzují
souhlas s tímto řádem. Proto bychom
také rádi uvedli na pravou míru několik
bodů:

1. pacient se bude řídit navrženým 
terapeutickým plánem, v případě nedo-
držování bude pacient odregistrován.

2. pacient bude docházet na preventivní
prohlídky jednou za 6 měsíců, jinak nebu-
dou poskytovány záruky za provedenou
práci delší než zákonných 6 měsíců

3. pacient je povinen dbát o hygienu
dutiny ústní, jež může být při určitým
druzích výkonů podmíněna CPI, PBI in-
dexem, jinak nemusí být výkon proveden

4. neprovádíme zastaralé non-lege artis
postupy, což může být důvodem odmítnutí
léčby na pojišťovnu, v případě ze by to pa-
cienta mohlo poškodit.

5. registrace pacientů není dle smluv a
zákonů místně ohraničena, registrace
může být odmítnuta na základě zákona
372/2011, paragraf 48 – tj. v případě, že
by další nabírání pacientů ohrozilo
poskytování péče pacientům již zare-
gistrovaným

Dále upozorňujeme pacienty, že je možné,
že nebudou zaregistrováni v dohledné době
a proto doporučujeme zeptat se i jiných
zubních lékařů v blízkém okolí.

Děkujeme za pochopení a prosíme Vás o
slušné chování, křičením a výhrůžkami na
náš personál i na nás svou registraci
neurychlíte a znepříjemníte pouze
prostředí pro ostatní pacienty.

Sdělení pro občany Mladé Vožice 
od MDDr Jakub Kriegera a MDDr. Aleny Kriegerové
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Výročí
v listopadu 

75 let
Marie Rosolová

Mladá Vožice

80 let
Michal Galajda

Chocov

88 let
Karel Novotný

Radvanov

90 let
Vladimír Růžek

Blanice

1) Zastupitelstvo města Mladá Vožice se
na svém 15. zasedání konaném dne 21. 11.
2016 usneslo ponechat sazby za systém
nakládání s komunálním odpadem na
úrovni roku 2016, tedy nezvyšovat cenu. I
dle stávající sazby 700 Kč na 1 trvale ži-
jícího obyvatele doplácí město na 1
poplatníka 246 Kč podle skutečných
nákladů, které platí za systém nakládání s
komunálním odpadem. A to v tomto
výpočtu nejsou započteny náklady na
nakládání se separovaným odpadem. Čím
víc občané třídí odpad (sklo, plasty, 
nápojový karton a papír), tím větší jsou
příspěvky od společnosti EKO-KOM a.s.,
které činí kolem 200 000 Kč ročně. 

Je třeba si uvědomit, že veškerý biolo-
gický odpad – tráva, listí, větve, zbytky 
rostlin – nepatří do domovních popelnic
(tím se prodražuje ukládání na skládku),
ale na kompostárnu. Tu v bývalém lomu
provozuje firma WIFCOM z Miličína,
které město platí měsíční paušál 20 000
Kč (za duben až listopad) za zpracování
bioodpadů. A naopak firma městu platí
nájemné 18 000 Kč ročně za část lomu,
kde kompostování provádí.

Větve se i nadále ukládají na pozemek
za sádkami směrem na Běleč, kde se
štěpkují a štěpky používají do kompostu v
této kompostárně.

Ze separovaných odpadů lze prodat
pouze čisté PET-lahve, které odebírá 
firma RUMPOLD s.r.o. Tábor a Tři pyra-
midy s.r.o. Velké Meziříčí. Zisk z prodeje
činí kolem 50 000 Kč. Další menší příjem

10 000 Kč jsou příspěvky za třídění vys-
loužilých elektrospotřebičů, které mohou
občané ukládat do sběrného dvora v
Táborské ulici nebo do barevných
kovových kontejnerů ELEKTROWINU
rozmístěných po městě. Vytříděné sklo,
nápojový karton a ostatní plasty (mimo
PET-lahví) musí město „likvidovat“ na
své náklady. Odvoz separovaného papíru
a kartonů provádí firma COMPAG Votice
s.r.o. a náklady činí 160 Kč za 1 vývoz 1
kontejneru, což při počtu 53 ks kontejnerů
o objemu 1100 litrů činí kolem 150 000
Kč ročně. Letos v letních měsících se
přistoupilo ke zvýšení četnosti svozů na
1x za 2 týdny ve městě a 1x v měsíci v
místních částech, neboť dosavadní četnost
nepostačovala. Ovšem někdy jen proto, že
občané velké kartonové krabice nesešláp-
nou a hodí je do kontejneru jen tak bez
rozmyslu a ten je hned zaplněn a čeká dva
týdny na vyvezení a ostatní občané jsou
rozčarovaní, že nemají papír kam dávat. A
tím se svoz prodražuje a každoročně se
hustota nádob zvyšuje.  

Též za likvidaci nebezpečných odpadů
(oleje, barvy, znečištěné nádoby, baterie,
zářivky apod.) musí město platit
oprávněné firmě, což činí kolem 30 000
Kč ročně. Ojeté pneumatiky stojí město 
5 000 až 7000 Kč ročně.  

Nepotřebné šatstvo, textil a obuv odváží
bezplatně firma DIMATEX CS spol. s. r. o.,
která platí městu za pronájem 
3 kontejnerů 4500 Kč+DPH/ročně. Od 
srpna 2013, kdy se s tímto sběrem začalo,

množství sebraného šatstva a textilu
neustále roste, což firma velmi oceňuje,
neboť materiál je využíván též k
charitativním účelům.  

Závěrem k odpadovému hospodářství
konstatujeme, že město nyní ve spoluprá-
ci s firmou Odpadová poradenská s.r.o. z
Prahy zpracovává Plán odpadového
hospodářství na roky 2017-2021, jehož
zpracování obcím od určité produkce
odpadů ukládá zákon. Plán by měl být
schválen v únoru 2017.          

2) Jak si jistě obyvatelé města Mladá
Vožice všimli, přibyla ve městě nová
zeleň – byl založen nový parčík na
Náměstí Obětí nacismu a vysazeny nové
lípy a hlohy u kostela sv. Martina jako
náhrada za staré nevyhovující a provozně
nebezpečné stromy. Další akcí bylo nové
ozelenění kolem bytových domů čp. 105 a
čp. 23 v ulici Souhradí po té, co tam byly
vybudovány nové chodníky a parkovací
místa. Na akce ozelenění se městu
podařilo získat dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 80 %.
Každá akce vyšla bezmála na 200 000 Kč. 

Město muselo akce předfinancovat ze
svého rozpočtu a nyní bude probíhat 
financování z SFŽP ČR a do konce března
2017 musí být provedeno závěrečné 
vyhodnocení akce s doložením dalších
dokladů fondu. 

Proto je třeba si nové výsadby vážit,
udržovat si jí a městu přibyde další povin-
nost se o ní starat. 

Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje 

Informace pro čtenáře
Městská knihovna Mladá Vožice oznamuje, že v době 

od 27. do 30. 12. 2016 bude zavřeno.
Všem našim čtenářům přejeme klidné prožití vánočních svátků 

a do nového roku 2017 hodně zdraví a spokojenosti.
Kolektiv knihovny
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Milí příznivci

divadla a hlavně

Voživotu!

A poslední
Drbník roku
2016 je tady!

Z a č n u
samozřejmě tím
nejkrásnějším,
co se stalo, a to
byla naše pre-
miéra hry Krysí
dům.

Jak jsem slíbil,
vstupenky na toto představení byly dány
do předprodeje 1. listopadu a začaly se dít
věci. Každý den jsem dostával skoro 
zoufalé smsky od Evičky z Autopotřeb,
které se hlavně týkaly dvou věcí. Zaprvé
drobné technické detaily, které byly dány
mou lety vypsanou rukou, takže po mně
nemohla přečíst mé rádoby vtipné
poznámky na plánku sálu, jako třeba:
Tady sedí taková ta paní, jak má syna,
který jezdí v červené Oktávce a podobně,
jelikož jsem na jména asi jako alkoholik
na vodu. A za druhé, počet. To jsme tedy
koukali všichni, jak se to rozjelo, denně se
prodávalo a zamlouvalo ve velkém, takže
týden před premiérou bylo 200 vstupenek
pryč. A když už jsem u počtu, a to je velká
pochvala a poděkování pro vás, naše
příznivce a diváky, celkem nás v ten velký
slavnostní den vidělo 246 dychtivých párů
očí. Což tedy je zatím rekord, před více
lidmi Voživot ještě nikdy za pět let svého
působení nehrál.

A i podle toho vypadala situace v
souboru. Všichni jsme byli natěšeni a také
patřičně ztrémovaní. Každou chvilku
někdo nakoukl do sálu a přiběhl z očima
navrch hlavy informovat ostatní, že je
narváno, čímž ještě přilil olej do ohně ner-

vozity, ale hlavně těšení se. 
Před samotným vystoupením byla pro

vás připravena ještě malá vsuvka, dva
členové souboru prohráli sázku, takže
museli před početné publikum předstoupit
a přiznat, že prostě to nezvládli, čehož se
zhostila hlavně naše Veru a mluvila a
mluvila....až domluvila. Jaroušek jen
naprázdno polykal a jak jsem na něj
koukal z boku jeviště, byl asi rád, že tam
nestojí sám.

O představení moc psát nebudu, ti, kteří
ho viděli jistě podají zprávu všem
známým. Naše pocity byly naprosto su-
per, smíchy a potlesky publika nás
nakopávaly k ještě větším a lepším
výkonům, takže o přestávce přiběhla
režisérka do šatny a v humoru, ale i trošku
vážně nás tam sepsula, jak to, že jsme to
takto nehráli na generálce a schovávali si
to až na dnešek.

No a celkově to všechno dopadlo
výborně, všichni umřeli jak měli, nic 
nespadlo ani se neporouchalo, užívali jsme
si na konci potlesku ve stoje a šlo se slavit.

O této popremiérové akci, která se 
konala v Kasínu a na Formance toho moc
psát nebudu, ne snad, že bych nechtěl, ale
proto, že si to moc nepamatuju. Bylo nás
– vás tam hodně a bylo to skvělé. Jedlo se,
pilo, zpívalo a tančilo, z nás spadl stres a
to se to panečku slaví. Příbuzní kolegů
obklopili svoje milované a vynášeli jejich
výkon do nadoblačných výšin, my, jelikož
jsme skromní a plaší jsme jen klopili oči a
tichým hlasem děkovali za přízeň a chválu
a jen jeden z nás, tuším.....že jsem to byl
já, docela bezostyšně proplouval mezi
skupinkami a se stydlivostí mně vlastní,
přijímal gratulace. 

Takže prostě, akce to byla úplně NEJ a
samosebou, nebýt vás, nešlo by to. Takže
děkujeme za přízeň a vytrvejte. A my se

budeme samozřejmě snažit být ještě a
ještě lepší.

Chtěl bych také poděkovat sponzorům a
dárcům představení, nebudu to tady
rozpitvávat, ale bez nich by to prostě neš-
lo. A jsou to: EKO MB – generální
sponzor, město mladá Vožice, disco At-
lanta, obec Rodná, květinářství Renáta
Břendová, cukrárna U Vaňků, vinotéka
Jana Pilátová, dortíky od Gábinky, MT-
TECH, Autopotřeby Mladá Vožice, Spokr
s.r.o., Bára Prokopová a Tomík......a
spousta dalších příznivců. Čili, velký, ale
velký dík!!!

A už se množí dotazy, kdy a kde bude
další představení, takže vězte, že 30.12.
budeme hrát v Pohnání, 13. 1. 2017 v
Chotovinách. A to je zatím vše, co je
naplánováno. U nás ve Vožici to vypadá
buď na únor nebo březen, ale to se ještě
musí domluvit.

A na závěr opět výzva. Kdo z vás by měl
chuť a nepřekonatelné nutkání se k nám
připojit, ať jako herec či herečka, nebo
technický spolupracovník, ozvěte se mi a
rádi vás přivítáme v našich veselých
řadách.

Čímž končím prosincový elaborát, celý
Voživot vám přeje krásný rok 2017 a
těšíme se na další setkání s vámi na našich
akcích.

Vožifrk:Přijde oprávář záchodů na zk-
oušku Voživotu a ptá se: kde je tady ten
hajzl? Jo, vy myslíte Mariana? Tak ten
sedí v hospodě. Ale ne, kde jsou ty dvě
nuly? Jo takhle, Olda a Jarda teď odešli.
Sakra, ptám se, kde se tady dělá hovno?
Jo, tak to musíte na jeviště.

Motto na konec: Patolog je jediný
lékař, který člověku nemůže ublížit.

Voživoti přejí krásné Vánoce a Silvestra!

Drbník
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Z klubu
V sobotu 12.11. jsme prožili velmi příjemné

odpoledne se vzpomínkou na Karla Hašlera. Hrál
nám dobře známý Pražský salonní orchestr. Sešlo se
nás hodně a rádi jsme si i zazpívali. Budeme se těšit
na příští rok, kdy bude vzpomínkové pásmo na
Jaroslava Ježka.  H. Trejbalová

Blahopřání
MO STP a Klub důchodců přejí spoluobčanům

pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku
jen to nejlepší, hlavně zdraví. za MO STP a klub H.

Trejbalová

Vožická majetková s.r.o. 

INFORMUJE
• V prvních 14 dnech měsíce prosince provedou
zaměstnanci společnosti ODEČET VODOMĚRŮ.  
Pokud nebudete v prosinci přítomni, kontaktujte 
P. Tomáška - tel.: 606 913 125.
Kancelář společnosti bude uzavřená od 14. 12. do
31. 12. 2016.
Poslední hotovostní platby se budou přijímat v
pondělí 12. 12. 2016.
• Jakékoliv informace Vám poskytneme i v době
uzavřené kanceláře:  
- e-mail: majetkova@mu-vozice.cz
- tel.: 776 682 266 (L. Blahožová – účetní).


