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Sloupek starosty
Vážení Vožičané a obyvatelé místních

částí, první měsíc roku 2017 uplynul
jako voda a život již opět jede na plné
pecky. Spousta z nás již opustila svá
novoroční předsevzetí a zajeli jsme již
zažité stereotypy, z nichž vždy o svátcích
rádi vystupujeme. Žijeme ve velmi
rychlé době, kdy nemáme mnohdy ani
čas uvědomit si drobné radosti a
libůstky, které okolo nás jsou. Vždyť i v
lednu se stala spousta fajn věcí. Já
osobně jsem prožil krásné chvilky při
lyžování v krásné zimní scenérii
Polánky. Letošní leden byl po letech pro
vyznavače úzkých prkýnek velmi
příznivý. Velkou radost mi udělaly
zprávy z Centra regionálního rozvoje,
který administruje dotace z 
Integrovaného regionálního operačního
programu. Vždyť úspěch v dotačních
řízeních na realizaci dopravního 
terminálu v Husově náměstí a zateplení
bytových domů ve vlastnictví města není
samozřejmý. Srdce mi plesalo radostí,
když jsem slyšel zprávy o běžkování dětí
z naší „základky“ na Polánce. Zkrátka
drobných i větších radostí byla spousta,
proto s optimismem hledím do dalších
měsíců a těším se na naši další společnou
práci pro město. Závěrem děkuji všem,
kteří jste mi asi posílali hlasy (bez mého
sebemenšího tuchu) do soutěže celostát-
ního portálu CZ REGION, kde jsem
tedy díky vám získal první místo
starosty Čech a Moravy 2016, kategorie
města. Výsledky v podobných soutěžích
rozhodně nepřeceňuji, ale jde o další
drobnou radost. Tak si tu radost a opti-
mismus, jak se nyní moderně říká,
užívejme, všichni i v dalších měsících.

Starosta

- Město má potvrzeno kladné
stanovisko k přidělení dotace z 
Integrovaného regionálního operačního
programu na komplexní řešení prostoru
Husova náměstí – Dopravní terminál
Husovo náměstí. 

- Další pozitivně vyřízenou žádostí o
dotaci, rovněž z Integrovaného
regionálního operačního programu, je
příspěvek na zateplení městských
obytných domů čp. 379 a 380 v Souhradí
a čp. 111 – Dům s pečovatelskou
službou. 

- V důsledku pravého zimního počasí
utichla v lednu ve městě stavební činnost.
Rozestavěný chodník k IDSC se dočká
pokračování ihned, jakmile to dovolí
povětrnostní podmínky.

- V souvislosti s odchodem dlouholeté
vedoucí Finančního odboru Městského
úřadu v Mladé Vožici Ing. Jaroslavy Je-
choutkové do důchodu, došlo k
personálním změnám na zmíněném
odboru. Na základě konkurzního řízení
se novou vedoucí odboru stala stávající
pracovnice odboru paní Jana Rašková, na

pozici referentky odboru nastoupí paní
Iva Matoušková. Ing. Jaroslavě
Jechoutkové patří za dlouholeté služby
městu velké poděkování a uznání. 

- Město aktuálně realizuje výběrové
řízení na dodavatele stavby Oprava ulice
Matěje z Janova. Připraveny jsou také
výzvy k podání nabídek na dodavatele
akcí Oprava Voračického předměstí, 
Dopravní terminál Husovo námětí a
samozřejmě také zateplení bytových
domů, na které město získalo dotaci (viz.
výše).

- Připravena je také výzva k podání
nabídek na dodávku dopravního automo-
bilu pro SDH Mladá Vožice, jenž bude
sloužit pro evakuaci osob v krizových
situacích.

- Všechny výzvy k podávání nabídek
můžete vidět na profilu zadavatele –
www.stavebnionline.cz. 

Jednání Zastupitelstva města Mladá
Vožice je plánováno ve druhé polovině
měsíce února. Přesný termín a program
bude zveřejněn na úřední desce a 
webových stránkách města.

Město Mladá Vožice informuje:

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

Letošní zima opravdu čarovala. 
Ústějovská kaplička v kouzelné zimě je úchvatná. 
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- vzala na vědomí žádost Pohody Mladá
Vožice s. r. o., Souhradí 414, 391 43
Mladá Vožice – odsouhlasení stavebního
záměru – vybudování bydlení pro seniory
v objektu čp. 414 v Souhradí  a schválila
vyžádání podrobného popsání projektu a
budoucího provozu, přesné popsání
cílové skupiny – pro možné posuzování
žádosti

- schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo mezi městem Mladá Vožice a
POLANSKÝ GROUP a. s., Rekultivace
skládky inertního odpadu Pavlov, termín
dokončení 15. 5. 2017

- schválila podání žádostí o dotace z
Grantových programů Jihočeského kraje:

a) z programu Rozvoj hospodářsky
slabých oblastí Jihočeského kraje – opra-
va domku zahradníka v Poplužní ulici –

startovací byt 
b) z programu Podpora práce s dětmi a

mládeží (mimo oblast sportu) – klubovna
ze společenského sálu v Noskově

c) z programu Podpora sportu – Rekon-
strukce a oprava zázemí sportovišť –
oprava tribuny na fotbalovém hřišti 

- schválila podání žádosti o dotaci z
podprogramu Ministerstva zemědělství –
oprava hřbitovní zdi v Janově

- schválila Výzvy k předložení nabídek
na stavební práce na akce – Oprava ulice
Matěje z Janova, Voračického předměstí 

- neschválila žádosti Babyboxu, ručně
malovaných map, Domácího hospicu
Jordán a Jihočeského centra pro
zdravotně postižené a seniory o. p. s o
finanční příspěvky na činnost

Rada města na 60. zasedání 
(29. prosince), 61. zasedání (13. ledna)

mimo jiné projednala:4.2. 16.30,19.30
OSTRAVAK OSTRAVSKI
Česká komedie

5.2. 16.30,19.30
MONTENEGRO
Česká komedie 

11.2. 16.30,19.30
STAR TREK:DO NEZNÁMA
Dobrodružné, akční sci-fi USA v českém

znění

12.2. 16.30,19.30
STRAŠIDLA
Česká pohádková komedie

18.2. 16.30,19.30
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Česká romantická komedie

19.2. 16.30,19.30
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Romantická komedie Velké Británie,

Francie a USA  v českém znění

25.2. 16.30,19.30
JÁ, DANIEL BLAKE
Drama Velké Británie a Francie s titulky

26.2. 16.30,19.30
V SEDMNÁCTI
Francouzské romantické drama s titulky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
16.2. 9.15 h.
pásmo pohádek
KRÁL A SKŘÍTEK
Oběť pro kamaráda
Král a skřítek
Nazdar kedlubny
Překvapení v Hrusicích
Jak Žofka pořádala maškarní bál
Krtek a tranzistor
Tulácká pohádka
Dorotka a hodiny
Krtek a paraplíčko
Mach a Šebestová jeli na prázdniny

Z klubu
V sobotu 25. 2. v 13.00 hod. odjíždíme

do divadla na hru "Sen noci svatojánské".
Vstupenka stojí 360 Kč. Odjezd je  od
zámku. Bližší informace na tel.: 381 215
189. Kdo z přihlášených by se nemohl
zúčastnit, ať to včas oznámí na výše uve-
dený telefon, nebo si za sebe sežene
náhradu a oznámí to. Vstupenky je možné
zaplatit 7. 2. při setkání klubu a ještě 21.
2. také při klubu.

Za klub H. Trejbalová
Památník Mladovožicka, Fotografická

výstava, František Malotín – Z ateliéru
přírody. Zahájení 3. 2. v 18.00 hodin

Město se snaží průběžně udržovat a
obnovovat městský, chcete-li, veřejný
majetek. Jako příklad poslouží opravené
chodníky, komunikace, ale také upravená
veřejná prostranství. Velkou radost jsme
společně měli z nového vjezdu do našeho
města od Tábora, ze zálivů, které zlepšují
bezpečnost cestujících, ale také z celkově
upraveného prostoru. Od stavební zho-
tovitelské firmy jsme převzali perfektně
upravený terén v okolí zálivů, uhrabaný,
zplanýrovaný. Prvním šokem, už jsme o
něm psali, se staly vyjeté koleje od auto-
mobilu v plochách vedle zastávky
směrem na Tábor. Umělec, který do up-
ravených míst vjel se ještě musel pro
jistotu otáčet. Druhý šokující moment
nastal 27. 12. 2016, kdy majitel černého

audi (SPZ známe) v projíždění se up-
ravenou plochou pokračoval na druhé
straně hlavní silnice. Po těchto pilotech
tedy na jaře budou muset jít pracovníci
technické skupiny města rigoly zavést a
následně znovu osít travou. 

V úvodu jsme také zmiňovali opravené
chodníky. Ty jsou určeny pro chůzi lidí,
pro zajištění bezpečnosti chodců. Působí
poměrně bezohledně stojící či stále parku-
jící automobil na chodníku, máma s
kočárkem se musí v lepším případě vyhý-
bat, v horším objíždět po silnici. Trvale
odstavená auta na veřejných plochách,
která ztěžují údržbu zmiňujeme na jiném
místě listu. Jsme přesvědčeni, že naprosto
mizivá skupina lidí nedodržujících
pravidla, nemůže kazit majetek nás všech.

Nenechme si ničit náš společný majetek 

Z prostředků, které obdrží město od Nadace za záchranu Kaple Na Hradě, 
chystá město nasvícení této dominanty města."



Centrum Sluneční spirála

vás zve na kurzy:

11.2. Jarní detoxikace pomocí dechu

11.3. Jóga pro hormonální

rovnováhu

podrobnosti:

na tel: 603827210 nebo ve vitríně

restaurace U Zvonice

Tato trvale odstavená auta komplikují nejen zimní údržbu, ale čistění ulic 
zametacím vozem. Žádáme jejich majitele, aby neprodleně zajistili jejich
přeparkování na místa k tomu určená.

Upozornění majitelům
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Milí
příznivci divadla a
hlavně Voživotu!

V těchto mrazivých,
lednových  dnech, kdy
by ven nikdo ani
zákonitou manželku
nevyhnal, usedám ke
klávesnici a pokusím se
sepsat únorový Drbník. 

Po Novém roce jsme
hráli jedno představení
Krysího domu, a to na
naší stálé štaci v Chotovinách. Jako vždy
jsme byli přijati s otevřenou náručí, i po
výměně personálu. Je vidět, že renomé už
máme, bylo s námi jednáno v
rukavičkách, každé, i nevyslovené přání
bylo splněno a proto i tady se sluší
poděkovat. Jen jedna věc trochu divákům
hatila požitek z představení, a to ta, že
přesně se začátkem detektivky skončil v
přilehlé hale fotbalový turnaj a sportovci
se jako velká voda nahrnuli do místní
osvěžovny a svým specifickým
způsobem, plným emocí a prožitých
sportovních zážitků, si sdělovali, jaké to
bylo. No, a protože nás od nich dělily
pouze jedny dveře, sem tam jsme jak my,
tak diváci slyšeli, co bylo. Uvedu jen
jeden příklad, kdy jsme se opravdu málem
smíchy neudrželi. 

Kdo jste detektivku viděl, víte, o co se
tam jedná. U stolu sedí pět vdov, mají
mezi sebou vybrat jednu, která zdědí
velký majetek, a nastává napjatá situace.
A teď už se pokusím přesně citovat a pop-
sat situaci. Vlastička, jako Uršula říká: No
a co teda budeme dělat. To budeme sedět
a čekat na to, která z nás zaútočí jako
první? U krys je to tak, že útočí ta, která se
cejtí nejvíc ohrožena. Následuje dramat-
ická pauza, kdy se dámy po sobě dívají,
no a přesně v té chvíli, kdy bylo slyšet
upadnout špendlík, se od fotbalistů ozva-
lo:  Nám je to jedno, nám je to jedno, my
peníze nemáme!! 

Takže si dovedete představit, co násle-
dovalo na jevišti. Všech pět hlaviček
našich divadelních vdoviček šlo dolů, což
se dalo brát, jako že hluboce přemýšlí,
která tedy začne vraždit, do toho vchází
advokát se svou sekretářkou, kteří zase
naopak vypadali, že se v zákulisí dobře

bavili, protože měli oči plné slz smíchu a
ústa roztažená, jako rozšláplý pomeranč.
Takže to jen tak na okraj, abyste i vy, naši
milovaní diváci a příznivci věděli, že
někdy je to opravdu dost náročné. 

Teď si tady budu chvilku sypat popel na
svou hlavu šedivou, zapomnětlivou. Stalo
se, že při výčtu sponzorů představení mi
úplně, ale úplně vypadl jeden z
nejdůležitějších, a to hostinec U Kachlíka.
Přitom, nebýt provozovatelů této oblíbené
hospůdky, neměli bychom: Jak na zájezdy
stěhovat kulisy, kostýmy, techniku a
rekvizity,(Olda), jistotu, že se neztratíme v
textu a milé svačinky, které se úplně samy
objevují jak na zkouškách, tak i na zá-
jezdech,(Drahuška), a ve finále i milé
zázemí, na různé divadelní akce, ať se
jedná o výroční schůzku až po oslavy
narozenin a jubileí,(Štěpán). Takže
přijměte prosím tuto veřejnou omluvu, už
se to nebude opakovat, bylo nějaké
zatemnění nebo prostě stáří,(Marian).

Od 18 února, tedy přesně měsíc před,
začne v Autopotřebách vedle Jednoty,
opět předprodej našeho představení Krysí
dům. Stejně, jako na premiéře, budou
stoly i sedadla očíslovány, bude připraven
i plánek, takže kdo dřív přijde, má
možnost širokého výběru. Takže si zapa-
matujte – 18. 3. 2017 v sále Záložny, v 19
hodin, repríza detektivky. 

Opět proběhly v souboru personální ko-
rekce, aby naše autorka Káča věděla, pro
koho má psát novou hru. Ta by se měla
začít zkoušet od března, a jestli všechno
půjde podle plánu….no, spíš podle
zbožného přání, do konce roku bychom
měli mít další kus v repertoáru. Detaily

možná prozradím v příštím Drbníku, ale
změny budou docela zajímavé.

A také, a to už se blížíme ke konci,
začali jsme využívat naši novou klubovnu
v přístavku za sálem Záložny, je to
naprostá bomba, konečně máme odpoví-
dající zázemí a nemusíme se na začátky
zkoušek a různých jiných divadelních
akciček scházet po bytech kolegů, no, on
to byl vlastně jen jediný byt. Takže
Vlaďko, už máš od nás klid, haha.

A jestli se to ještě vejde, pokusím se za-
ložit novou rubriku, a to: My a čas. A bu-
dou to naše staré fotky.

Báseň J.C.
Uhlířské Janovice
Miloval jsem děvče krásné, 
měla oči tuze krásné,
vlasy měla jako len, na políčku plela len.
Naše staré hodiny, bijí čtyři hodiny.
Sotva jsem s ní pohovořil, řekla, 
abych pohovořil,
zda mi staří dají dcerku, již jsem 
viděl venku, dcerku.
Naše staré hodiny, bijí čtyři hodiny.
A tak dohodla se svatba, a brzičko 
byla svatba,
bydlíme teď na statku, rodiče 
též na statku.
Naše staré hodiny, bijí čtyři hodiny.
Vožifrk:
Soudce se ptá obžalovaného: Je pravda,

že jste tady poškozeného bodl třikrát
nožem?

To je slavný soude falešné obvinění.
Píchl jsem ho jen jednou…….ale vidlemi!

Motto: 
Uvažujete-li nad tím, že si pořídíte

milenku, uvědomte si, že to znamená 
dvojnásobné vydání.

Krásný únor přejí Voživoti.

Drbník
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Výročí
leden 2017

70 let
František Pistulka

Janov
Anežka Pohanová

Mladá Vožice
Věra Tomšů
Mladá Vožice

Jana Králíková
Mladá Vožice

75 let
Jiří Krch

Bendovo Záhoří

86 let
Marie Maredová

Mladá Vožice
Anežka Smetanová

Janov

87 let
Vlasta Beránková

Mladá Vožice

92 let
Marie Kadlecová

Mladá Vožice

Slavnostní ukončení zimního semestru
v KS Mladá Vožice 

Dne 26. 1. 2017 proběhlo v našem konzultačním středisku
Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) slavnostní
ukončení zimního semestru, při kterém všichni absolventi
obdrželi z rukou starosty města a senátora Mgr. Jaroslava
Větrovského Pamětní list za aktivní účast v semestrální kurzu
Genealogie – Hledáme své předky. Součástí programu byla i
tématicky zaměřená návštěva  matriky zdejšího městského
úřadu, Památníku Mladovožicka a Farního úřadu. Za
uspořádání  těchto exkurzí velice děkujeme paní matrikářce
Aleně Šoulové, vedoucí památníku paní Janě Wagnerové a
paní Ing. Janě Káškové z farního úřadu.

Již 2. února 2017 od 13.30 hod. začínáme letní semestr
kurzem Cestování – co jste možná nevěděli. Nové zájemce 
o studium vítáme, mohou se přihlásit Bc. Evě Novotné, 
tel. 381 201 918 nebo přijít rovnou na první přednášku.

Na závěr sezóny
na Polánce

padesátka???
S letošní relativně úspěšnou běžkařskou

sezónou na Polánce bychom se rádi
rozloučili důstojně – závodem v běhu na
lyžích na vzdálenost 50 km (muži) nebo
30 km (ženy) v sobotu 11. 2. od 9:00.  V
ideálním případě bude závod veden z
Chýnova přes Pojbuky do Smilových Hor
a zpět. Jaká bude výsledná podoba závo-
du a jestli vůbec bude možné jej
uskutečnit, oznámíme včas na našich we-
bových stránkách www.ospolanka.cz.

Užívejte si běžkování na Polánce, kdo
ví, co přinese zima příští.

Ludmila Dvořáková, Polánka, z. s.
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