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

číslo 9/roč. 14 1. září 2017

Město Mladá Vožice informuje:
- Zářijové zasedání Zastupitelstva

města Mladá Vožice se uskuteční 4. 9.
2017 od 16.30 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Mladá Vožice.

- Na přelomu června a července byly
ukončeny stavební práce na opravě
ulice Matěje z Janova. V rámci akce
došlo k obnově vodovodního a
kanalizačního řadu, následně se nového
povrchu dočkala i komunikace.

- Na 1. 9. 2017 je naplánováno předání
staveniště, tedy tří bytových domů v
majetku města – čp. 379, 380, 111.
Neprodleně zhotovitel zahájí práce na
zateplení objektů, v domech 379 a 380
na realizaci nového otopného systému a
změně topného zdroje. Akce je dotací
podpořena z Integrovaného
regionálního operačního programu. 

- V prázdninových měsících se velmi
intenzívně pracovalo na opravě domku
pro zahradníka v zámecké zahradě. Za
finančního přispění dotace z
Jihočeského kraje zde vznikne nový
startovací byt, myšlenkou je nabízet ho
např. učiteli či lékaři. 

- V červenci začaly také práce na
dlouho připravované akci, tedy na
výstavbě nového přestupního terminálu

na Husově náměstí. Práce se zatím vel-
mi ztuha rozbíhají a město, jakožto in-
vestor akce prozatím není s tempem
prací spokojeno. 

- I o prázdninách se v Janově budova-
lo o sto šest. Téměř před dokončením
jsou již dvě významné investiční akce.
Jednak kompletní oprava návesního
rybníku, a také celková revitalizace
hřbitovní zdi. Na obě akce město čerpá
dotaci z dotačních programů
Ministerstva zemědělství.

- V červenci jsme také na pomoci
dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje opravili zbytek míst-
ních komunikací ve Staré Vožici.

- Dalším úspěšným dotačním řízením
z Integrovaného regionálního
operačního programu prošel náš projekt
na zakoupení nového automobilu pro
potřeby pečovatelské služby a zároveň
dvou elektrokol, rovněž pro
pečovatelky.

- Po peripetiích s firmou, jež vyhrála
výběrové řízení, také začaly konečně
práce na opravě posledního reliktu ve
sportovním areálu, a to tribuny. Na akci
čerpáme dotaci z Jihočeského kraje.

Vážení Vožičané a obyvatelé
místních částí,

den se krátí, rána začínají být
chladnější, neklamné důkazy o kon-
ci léta a začátku podzimu. Dětičky
se začínají chystat plnit své školní
povinnosti, většina nás, dospělých,
má po zasloužených dovolených.
Říká se, že léto bývá okurkovou
sezónou. Troufnu si však říci, že toto
klišé neplatí pro naše město, ale i
pro další obce v regionu, které mám
možnost v rámci svého senátního
mandátu navštěvovat. Ale k našemu
městu. O investičních akcích
podrobně informujeme na jiném
místě listu. Stavební činnost s kon-
cem léta nepoleví, naopak plno
staveb bude finišovat ke svému
závěru. Život měst a obcí však tvoří
spolková, sportovní, kulturní,
hasičská činnost. A já jsem moc rád,
že i zde naše město tahá za ten
správný konec. Již tradiční divadelní
festival VOKULE mě nadchl, a co je
velmi cenné, má již svou diváckou
klientelu, a to poměrně velkou.
Vožický marathon letos zažil
rekordní účast, ze slov účastníků i
jejich doprovodu byly slyšet jen
samé superlativy. Přelom prázdnin a
školního roku patří v našem městě
již po několik let koníčkům a
parkurovému skákání, akce bývá
každoročně skvěle připravena a zor-
ganizována. Bezvadná byla soutěž
hasičů na Šemberku, ale i další akce,
které všechny nelze vyjmenovat.
Všem organizátorům, kteří nezištně
pro ostatní akce připravují obrovský
dík, uznání a nám ostatním si
dovoluji připojit přání neutucha-
jícího entuziasmu. Opravená požární nádrž v Janově. 

Sloupek starosty
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Program kina
ZÁŘÍ

2.9. 16.30,19.30

ŠMOULOVÉ: 

ZAPOMENUTÁ VESNICE

Animovaná dobrodružná rodinná

komedie v českém znění

3.9. 16.30,19.30

ÚKRYT V ZOO

Historické válečné drama USA, Česka a

VB v českém znění

9.9. 16.30,19.30

ŽIVOT

Sci-fi thriller USA v českém znění

10.9. 16.30,19.30

MIMI ŠÉF

Animovaná rodinná komedie USA v

českém znění

16.9. 16.30,19.30

ZAHRADNICTVÍ: 

RODINNÝ PŘÍTEL

Česko-slovensko drama

17.9. 16.30,19.30

VŠECHNIO NEBO NIC

Nová česká romantická komedie

30.9. 16.30,19.30

RYCHLE A ZBĚSILE 8

Dobrodružný krimi thriller USA, 

Francie a Kanady v českém znění

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

26. 9.  -  8.15.

KYTICE POHÁDEK III.

KRTEK A METRO

PÁNI TVORSTVA

STAVITELÉ PYRAMID

DOROTKA A PLAMÍNEK

KRTEK A HOUBY

CO TO BOUCHLO

LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

JAK ŽOFKA ODHALILA ZLODĚJE

MIKEŠ SE ZTRATIL

- Schválila vítěze výběrových řízení na
zateplení domů čp. 379, 380 a 111 – firma
EU Bulding. 

- Schválila smlouvy o přidělení dotací s
Jihočeským krajem v rámci Programu ob-
novy venkova – dotace na opravu místních
komunikací Stará Vožice a opravy střechy
na sále v Noskově.

- Schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Mladá Vožice za 2. čtvrtletí roku 2017.

- Schválila podobu projektové dokumen-
tace – opravy hráze Žahourova rybníka. 

- Zabývala se přípravou regulace hazardu
ve městě. 

- Schválila smlouvy o dílo mezi městem a
EU Bulding – zateplení bytových domů
379, 380 a 111.

- Schválila zadání veřejné zakázky –
pořízení automobilu pro pečovatelskou
službu Mladá Vožice (podpořeno dotací z

Integrovaného regionálního operačního
programu).

- Schválila podání žádosti o dotaci z
Operačního programu Životní prostředí na
výměnu topení a řešení větrání v prostorech
mateřské školy.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem a
firmou Hora – komplexní oprava
Voračického předměstí. 

- Zabývala se koupí pozemku na
křižovatce Táborské ulice a ulice Milady
Jungmanové.

- Schválila vítěze veřejné zakázky – auto-
mobil pro potřeby pečovatelské služby –
Milan Král a. s., 572.978 Kč včetně DPH

- Schválila příkazní smlouvy mezi
městem a firmou GARANTA a. s., zpraco-
vání žádostí o dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí – tepelná čerpadla a
rekuperace do objektů MŠ Mladá Vožice.

Rada města na 74. zasedání (26. června), 
75. zasedání (13. července), 76. zasedání 
(27. července), 77. zasedání (10. srpna) a 

78. zasedání (24. 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

Z klubu
Ve středu 6. 9. jedeme na zájezd na zámek Červená Lhota. Odjezd od zámku bude v
8.30 hod. Oběd bude zajištěn. Velmi děkuji paní Petříkové i lidem okolo ní, kteří
připravili pro děti v nemocnicích panenky se zavinovačkami. Jsou velmi pěkné a
všem se moc líbili. V klubu budeme opět plnit panenky v září. Panenky v nemoc-
nicích jsou velmi žádané a děti z nich mají radost. Zatím zjišťujeme, kam bychom
mohli jet do divadla. Budete včas informováni

Návštěva divadla
V pátek 13. října pojedeme do divadla Pod Palmovkou na hru od Ibsena "Nora".
Začátek představení je v 10.0 hod. a vstupenka stojí 100 Kč + příspěvek na autobus.
Kdo má zájem, ať se přihlásí na tel. 381 215 189. za klub H. Trejbalová

Pokračující práce na oprave domku zahradníka v zámecké zahradě. 
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Klub českých turistů Tábor a Farnost
Mladá Vožice Vás srdečně zvou na 9.
ročník turistického pochodu Svatová-
clavský výšlap. Letos jsme k loňským
čtyřem trasám (17 km přes Malý Blaník
do Louňovic, 21 km přes Malý a Velký
Blaník do Louňovic, 18 km přes Záříčí,
Slupy a rozhlednu Kovářka v Moravči a
10 km kolem Šelmberku) přidali novou
trasu délky 20 km – přes zlatodůl
Roudný a Libouň do Louňovic. Na této
trase si můžete prohlédnout bývalý
zlatodůl (provede vás jím naučná stez-
ka) a dále můžete nahlédnout do román-
ské rotundy sv. Václava v Libouni – ve

14:00 vás tu bude očekávat pan
Otradovec a provede vás. 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 hra. Start pochodu je od 8:00
na faře v Mladé Vožici - trasy 20, 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 pros-
torách. Každý účastník pochodu obdrží
pamětní list, medaili a malé občerstvení.

Ludmila Dvořáková, KČT Tábor

Svatováclavský výšlap 28. září

Beseda pro pečující v domácím
prostředí

Město Mladá Vožice žádá majitele nepojízdných automobilů, aby
je neprodleně odstranili z městských komunikací: Ford Sierra v
ulici Oty Bubeníčka před čp. 421 a Oktavii v ulici Poplužní.

Výročí
červenec a srpen

70 let
Vladislav Brázda

Mladá Vožice 
Kulvait Josef

Mladá Vožice 
Věra Mrázková

Mladá Vožice 
Zdeňka Němečková

Mladá Vožice 
Marie Macháčková

Mladá Vožice 

75 let
Oldřich Mrva

Mladá Vožice 
Jindřich Střelka

Mladá Vožice 
Miloslava Marešová

Mladá Vožice 
Marie Novotná

Mladá Vožice 
Mária Minjeriková

Mladá Vožice 
Marie Peclinovská

Mladá Vožice 

80 let
Marie Mrázková

Mladá Vožice 

88 let
Emil Budín
Mladá Vožice 

Bohumila Bartošová
Mladá Vožice

Pečujete nebo budete pečovat o svého
blízkého, který trpí chronickým
onemocněním, zdravotním postižením
nebo o osobu na sklonku života? Máte
pochybnosti, zda péči provádíte správně?
Neumíte současně pečovat také o sebe a
předcházet únavě a vyčerpání? Právě pro
Vás je určena bezplatná beseda: Jak dobře
pečovat? s Marií Šedivou a Evou
Špallovou z Domácího hospice Jordán 

Tábor s praktickými informacemi a
zkušenostmi pro pečování v domácím
prostředí. Uskuteční se dne 10. října 2017
od 15.30 do 17.30 hod. v zasedací
místnosti Městského úřadu v Mladé Vožici.

Každý zájemce je vítán, není potřebné se
dopředu přihlašovat. 

Případné bližší informace podá Bc. Eva
Novotná, sociální pracovnice MěÚ Mladá
Vožice, tel. 381 201 918.  

Napsali nám…
Milovník leknínů 
Před lety jsem likvidovala na zahradě

lekníny. Vyvezla jsem je do Pod-
hradského rybníka. Pak přišla povodeň a
všechny spláchla pryč.

K velké radosti pavlováků i mojí se
zřejmě několik kousků uchytilo mezi
kořeny a loňského roku začaly prvně
kvést. Letos to dopracovaly na průměr 9
květů denně. 

Ale někdo je miloval tolik, že jich 
skoro polovinu odcizil. Pokud nechce
tento člověk ztratit úctu sám před sebou,
ať je nahází zpátky. A my ostatní, kteří
jsme obdivovali jejich nevšední krásu, se
budeme snažit uvěřit, že tento „milovník
leknínů“ chtěl pouze zkusit, zda se 
budou i na jeho zahradě tak krásně 
vyjímat, jako na Podhradském rybníku. 

P S. (celé jméno známe a pisatel se pod
svůj text řádně podepsal)
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I když mne 
po prvních větách
zářijového Drbníku
začnou nenávidět
děti, učitelé a herci,
přeci jen ...konečně
je po prázdninách.

Nevím, jak to
máte vy, milí a
šikovní pracující,
ale já vždy
prvního července
propadám lehké
skepsi z toho, že
budu potkávat

cestou do zaměstnání a ze zaměstnání
výše zmíněné, kteří budou veselí, vy-
chechtaní, odpočatí……. A teď už mají
útrum i oni a jsme na tom stejně, a tak to
má být. Ale dost už o tomto, budeme se
chvilku věnovat naší voživoťácké, prázd-
ninové akci, a tou byly...VOKULE 5.

Kde začít? Těch pozitiv a chvály je
moc, pokusím se celou silou své skrom-
nosti to napsat tak, aby to nevypadalo,
jako sebechvála. Takže: Jsme prostě
dobřííííí!!!

Na konci července jste měli možnost zh-
lédnout deset představení, ať to byly po-
hádky, divadlo, hudební produkce nebo al-
ternativní představení. Odhadem všechny
tyto akce shlédlo kolem 700 diváků, což je

naprostá pecka, neustále stoupáme k
vyšším metám. Oprati loňsku o dvě stě
příznivců více!! Je to samozřejmě dáno ne-
jen kvalitou všech produkcí, ale i tím, že
hostující soubory zůstávají po celou dobu
trvání festivalu a rádi se dívají i na svoje
kolegy z jiných divadel, dále samozřejmě
je to hlavně o vás, našich milých příznivců,
kteří nám tímto dokazujete, že děláme do-
brou a kvalitní věc. 

Nebylo samozřejmě vše bez drobných
chybiček, ale to je dobře, že se ukazují, za
rok už nebudou.

Ale největší radost mám z toho, že po
loňském, zkušebním pohádkovém pokusu
jsme zařadili pohádku na každý den, a
bylo úžasné, že se opět děti a hlavně jejich
rodiče naučili na pohádky chodit. Zde
opravdu patří rodičům, babičkám a
dědečkům, tetám….prostě těm, kteří
píďata do stanu vzali, velký dík a obdiv.
My jsme byli po našem pohádkovém
představení s loutkami před pěti lety dost
zklamaní, že ve Vožici, i když má
ohromný dětský potenciál, není o pohádky
zájem, a jsme nadšení, že se to změnilo. 

Když nebudu počítat Voživot, s našimi
dvěma představeními, nejúspěšnější hrou,
podle počtu diváků, byly právě obě po-
hádky. A z dospěláckého vystoupení
zvítězila táborská Kapota. Ale ono je to
celkem jedno, všechna představení byla
kvalitní a našla si své diváky. 

Pro příští rok už máme domluveny opět
tři soubory, které se staly, dá se říct, už
stálicemi festivalu a zbytek po shlédnutí
budeme oslovovat během roku. A již teď
vím, že to bude zase trošku o něčem
jiném, pokusíme se  mou osobnost, aby-
chom také do Vožice dovezli hvězdu,
hvězdičku…..prostě, jak se říká, známý

gesicht. Ale to je vše o penězích.
A tímto jsem se dostal k tomu, abych

poděkoval těm, kteří jak finančně, tak
materiálně rádi pomohli a bez jejich
vstřícnosti by to bylo složitější. A jsou to
tito: Město Mladá Vožice, Disco Atlanta,
Penzion Záložna, Dortíky od Gábinky,
Pohřební služba Wolf, Bistro Drak, Italská
zmrzlina Eva, Petr Kazda, Jarda Novotný,
Hostinec U Kachlíka, a neznámá dárkyně.
A dále kamarádi, kteří nám zdarma
pomáhali stavět, bourat a starali se o
průběh společně s námi. Všem těmto
opravdu velký dík a vytrvejte, přijdu zase!!

No, a kromě Vokulí jsme nedělali nic, dali
jsme si volno, tedy od hraní, ale jinak pracu-
jeme na nové hře, ta je již napsána a teď se
tak pomalu a zvolna začíná tvořit, přemýšlet
o scéně, zvucích, kostýmech….prostě, jako
vždy, divadlo nikdy nekončí.

A na konec ještě malé upřesnění. Na
plakátech i na představení našeho kabare-
tu Jak se nezbláznit je, že to byla derniéra.
Takže ano, ale pouze vožická, toto
úspěšné představení si necháme jako pi-
lota na nové štace, takže kdo bude ještě
chtít, jistě ho uvidí. Vždy napíšu kde a kdy
ho hrajeme.

A rádi bychom mezi sebou uvítali nové 
kolegy a kolegyně, ať již jako herce, nebo i
jako technické pracovníky, takže jestli máte
zájem se proslavit, haha, my vám to
umožníme!! Stačí zavolat na 773 659 097 a
ozve se vám doufám můj příjemný hlas a
domluvíme se. 

Mňo, a tím pro tento měsíc končím,
hezké babí léto a za měsíc…..

Vožifrk:
Víte, proč je těžké najít muže, kteří jsou

milí, pozorní, citliví a pěkní??? Protože
všichni už mají milence!

Motto na konec:
Většina počítačových závad se nejlépe

odstraňuje kladivem.

Drbník

Přání pro paní
učitelku

Konec školního roku a prázdninový čas
nám všem nostalgicky připomíná školní
léta... i to, že 10. červenec je dnem
narozeninovým velmi blízkého člověka,
ke kterému letí naše přáníčko.

Dne 10. července 2017 se v plné
duševní svěžesti dožívá naše drahá paní
učitelka VLASTA FILIPOVÁ, roz. KAZ-
IMOUROVÁ krásných 94 let.

Milá paní učitelko, za všechny vožické
žáky a žákyně od roku 1948 do roku 1978
(a za náš ročník 1953 zvlášť) Vám z
celého srdce přeji vylepšení zdravíčka,
maličko jen bolestí, ale o to víc radostí z
vnoučátek i pravnoučátek a další
prosluněná léta ve stálé duševní pohodě.
Jsme rádi, že Vás , naše třídní pani
učitelko, stále máme, i když už i nám je 79
let. S tím se ale nemůže  pochlubit každý.
Vážíme si Vás a posíláme velké objetí.

Obracím se na Vás, všichni moji mladší
i starší spolužáci, s velkou prosbou.
Prosím, z pochopitelných důvodů, re-
spektujte klid a soukromí paní učitelky.
Osobní návštěvy ponechte pouze její
rodině. Váš zájem paní učitelku těší, ale
raději by uvítala od vás jen dopis. Pokud
jí to zdravotní stav dovolí, ráda si ho
přečte ( jak píše ve svém dopise ).

Děkuji za pochopení a přeji hezké léto
všem. Mgr. Zdeňka Zemanová


