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Zasedání rady
Rada města na 79. zasedání
(14. září) mimo jiné projednala:
- Schválila poskytnutí příspěvku ve
výši 3.000 Kč na organizaci soutěže
Talent roku (účast i vožických dětí).
- Vzala na vědomí rekapitulaci příjmů
a výdajů města k 30. 8. 2017, kdy
příjmy rozpočtu jsou plněny na 79 %,
výdaje na 31 %.
- Schválila kupní smlouvu mezi
městem a Milanem Králem – pořízení
nového automobilu pro potřeby
pečovatelské služby.
- Schválila navýšení kapacity Školní
jídelny při ZŠ na 550 jídel.

Z klubu seniorů
Mladá Vožice

V pátek 13. října jedeme do divadla Pod
Palmovkou na představení "Nora".
Odjezd od zámku bude v 8.00 hod.
Začátek představení je v 10.00 hod. a po
divadle jedeme hned domů. Cena je 220
Kč. Pokud někdo z přihlášených se nebude moci zájezdu zúčastnit, ať to včas
oznámí nebo za sebe sežene náhradu.
Prosím volat na tel. 381 215 189.
Ve středu 6.9. jsme byli na výletě na
zámku Červená Lhota. Počasí nám přálo
a byl to v letošním roce poslední výlet za
krásami naší země. Budeme se těšit na
jaro.
V sobotu 11.11. bude v kině koncert k
nedožitým stým narozeninám Jaroslava
Ježka. Začátek je ve 14.0 hod. a účinkují
naši známi z Prahy, kteří u nás účinkují
každý rok.
Na setkání klubu 19.9. přišel exhejtman p. Zahradník spolu s exstarostou
Tábora p. Dědičem i podnikatelkou z
Budějovic pí. Procházkovou. Zrovna
jsme plnili panenky a tak si to také p.
Zahradník zkusil a ocenil naši pomoc
dětem v nemocnicí. I návštěva dostala
jako upomínku panenky.
za klub H. Trejbalová

P O U Č E N Í

A

Z Á B AV U

Město Mladá Vožice informuje:
- Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se konají v pátek 20. 10.
2017 a v sobotu 21. 10. 2017. Všechny
3 volební okrsky budou již tradičně mít
své sídlo v zasedací místnosti MěÚ. V
pátek mohou voliči volit od 14.00 do
22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00
hodin
- Dvě zásadní investiční akce dospěly
v září do svého zdárného konce v
Janově. Za dotační spoluúčasti
Ministerstva zemědělství jsme opravili
požární nádrž na návsi a také ohradní
zeď na hřbitově. Myslíme si, že v obou
případech se akce velmi povedly a jde o
mistrnou řemeslnou práci
- Na přelomu září a října také finišují
práce na dokončení oprav tribuny na
fotbalovém hřišti. Akce je financována
za finanční spoluúčasti dotace z
Jihočeského kraje. Tribuna byla posledním neopraveným reliktem na jinak
velmi pěkném a zrenovovaném
sportovním areálu v našem městě
- Stavební činnost také pokračuje na
komplexní rekonstrukci domku zahradníka v zámecké zahradě, kde vznikne
nový startovací byt za spoluúčasti
dotace z Jihočeského kraje. Na zasedání

městského zastupitelstva byl vznesen
dotaz, proč město zachraňuje takovou
„barabiznu“. Objekt je památkově
chráněn, ke každé činnosti se tedy
vyjadřují dotčené orgány památkové
péče, není tedy v žádném případě
možno ho zdemolovat bez náhrady
- I na opravě Voračického předměstí
se práce rozjely. Probíhá obnova
vodovodu a kanalizace, oprava opěrné
zdi mezi hlavní silnicí a přístupem na
chodník ke hřbitovu
- Po počátečním rozpačitém rozjezdu
se snad i činnosti na realizaci nového
autobusového terminálu na Husově
náměstí řádně rozproudily. Obnoven je
vodovodní a kanalizační řad, do svého
závěru směřují také zemní práce a pokládání konstrukčních vrstev pro budoucí komunikace, parkoviště a vlastní
terminál
- S využitím dotace z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje město mohlo
opravit střechu na objektu sálu v Noskově.
Akce velmi úspěšně proběhla v září
- 17. 11. 2017 v době 9.00 – 11.00
hodin se uskuteční očkování psů proti
vzteklině v praxi pana MVDr. Ladislava
Pavlíka v ulici V Suchdolci

Obnova vodovodu a kanalizace ve Voračickém předměstí.
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Program kina
Ř Í JEN
1.10. 16.30,19.30
ZTRACENÉ MĚSTO Z
Dobrodružné,historické, životopisné
drama USA v českém znění
7.10. 16.30,19.30
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Animovaná dobrodružná rodinná
komedie v českém znění
8.10, 16.30,19.30
KŘIŽÁČEK
Česká historická roadmovie
14.10. 16.30,19.30
TEHDY SPOLU
Český poetický historický film
15.10. 19.30
ČTVEREC
Drama Francie, Švédska,SRN a Dánska
s titulky
21.10. 16.30,19.30
BÁBA Z LEDU
Nová česká romantická komedie
22.10. 16.30,19.30
VETŘELEC : COVENANT
Sci-fi thriller USA,Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu
28.10. 16.30,19.30
MASARYK
Životopisné česko-slovenské historické
drama
29.10. 16.30
MUMIE
Akční dobrodružný fantazy film USA v
českém znění
12.10. 9.15.h.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
KOUZENÝ DĚDEČEK
KOUZELNÝ DĚDEČEK
MATYLDA S NÁHRADNÍ HLAVOU
NEBUĎTE MANUTY
VLÁČEK KOLEJÁČEK
PRINCEZNA,KTERÁ VŠECHNO
VIDĚLA
JONÁŠ A VELRYBA
JÁ A BLEDĚMODRÁ

Se zármutkem
V září nás opustila dlouholetá členka
MO STP i členka výboru Věra
Graciasová. Chceme takto poděkovat za
její dlouholetou práci pro organisaci, i za
práci ve Sdružení na záchranu Kaple i v
klubu důchodců. Bude nám moc scházet
její přítomnost i poutavé vyprávění z
jejího života. Dokázala každému. kdo
potřeboval, pomoci a za to jí patří velký
dík. Nezapomeneme.
výbor MO STP
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

Dobrovolní hasiči Vyšší brod uspořádali 9. září oslavy založení svého sboru na
kterém mimo jiné představili svou techniku, včetně nového přírustku v podobě nové
cisterny CAS 20 Tatra Terrno. K oslavám i lidové veselici byli přizváni i zástupci
spřáteleného sboru mladovožického, kteří do rukou velitele Richarda Hurdy ml.
předali upomínkové předměty a zároveň se ztotožnili s heslem vyššebrodských:
“Bližnímu ku pomoci, sobě ku cti”.

Napsali nám...

Dopis paní hejtmanky Stráské
Poděkování
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Usnesení Zastupitelstva města Mladá Vožice
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice, konaného dne 4. 9.
2017 v zasedací místnosti města Mladá
Vožice
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na
základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:
Usnesením č. 54/2017 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá
Vožice od 19. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice
Usnesením č. 55/2017 schvaluje:
zveřejnění záměru vzájemné darování
pozemků:
dílu „c“ o výměře 39 m2, dílu „d“ o
výměře 53 m2, dílu „f“ o výměře 72 m2 a
dílu „a“ o výměře 43 m2, oddělených na
základě geometrického plánu č. 1227 –
229/2016 ze dne 7. 2. 2017 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1221, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 106 pro
obec a k. ú. Mladá Vožice v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za díl „e“ o
výměře 13 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1227 – 229/2016 ze
dne 7. 2. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1012/1, ostatní plocha,
zeleň, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.
ú. Mladá Vožice a díl „b“ o výměře 33 m2,
oddělený na základě geometrického plánu
č. 1227 – 229/2016 ze dne 7. 2. 2017 z
pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1023/5, ostatní plocha, zeleň, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mladá
Vožice v dosavadním vlastnictví Města
Mladá Vožice, IČO 252557, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu
uhradilo Město Mladá Vožice v rámci své
investiční akce a poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do

katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně
Usnesením č. 56/2017 schvaluje:
smlouvu č.1030038676/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch budoucí oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 – spočívající v
realizaci stavby „Dolní Kouty Bartůněk
přípojka NN“ na budoucím zatíženém
pozemku p. č. v KN 460/1 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice a obci Mladá
Vožice ve vlastnictví budoucího
povinného Města Mladá Vožice, IČ
00252557, v rozsahu, jak je vyznačeno na
situačním snímku umístění distribuční
soustavy, který je nedílnou součástí
smlouvy. Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč bez
DPH (k této částce bude připočtena platná
sazba DPH).
Usnesením č. 57/2017 schvaluje:
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti ve prospěch budoucí
oprávněné České telekomunikační infrastruktury a.s., IČ 04084063, Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 –
spočívající v realizaci stavby „11010071803 RVDSL1830_C_C-MLOV30MLOV1HR_OK“, kterou bude na budoucích obtížených pozemcích p. č. v KN
392/1, 392/2 a 6/1 v k. ú. Blanice u Mladé
Vožice a obci Mladá Vožice ve vlastnictví
budoucího obtíženého Města Mladá
Vožice, IČ 00252557, položeno podzemní
komunikační vedení v rozsahu, jak je
vyznačeno na snímku polohopisné
situace, stupeň DPS, č. výkresu 1, který je
nedílnou součástí smlouvy.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 1 500,- Kč bez
DPH (k této částce bude připočtena platná
sazba DPH).
Usnesením č. 58/2017 schvaluje:
koupi pozemků parc. č. st. 116 o výměře
216 m2, parc. č. st. 117/1 o výměře 67 m2,
parc. č. st. 117/2 o výměře 94 m2 – vše za
cenu 230.000 Kč (cena nezahrnuje
poplatky za vklad do katastru nemovitostí
ani daň z nabytí nemovitostí)
Usnesením č. 59/2017 schvaluje:

a) koupi id. ½ pozemku parcely č. v KN
st. 15/1 o výměře 740 m2 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Janov u Mladé
Vožice za kupní cenu a náklady na řízení
insolvenčního správce celkem 46 500,Kč (sepsání kupní smlouvy zajistí realitní
kancelář RE/MAX One, správní poplatek
za vklad do KN hradí kupující a poplatníkem a plátcem daně z nabytí nemovité
věci je kupující)
b) dohodu o složení blokovacího depozita mezi Reality ONE s.r.o., IČ 26108372,
U Bechyňské dráhy 790, 390 02 Tábor a
Městem Mladá Vožice, IČ 00252557 o
zprostředkování kupní smlouvy mezi
kupujícím Městem Mladá Vožice a vlastníkem v insolvenci id.1/2 pozemku
parcely č. st. 15/1 v k. ú. Janov u Mladé
Vožice
Usnesením č. 60/2017 bere na vědomí:
Zprávu starosty o probíhajících,
dokončených
a
připravovaných
investičních akcí dle předloženého návrhu
Usnesením č. 61/2017 schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o
regulaci provozování hazardních her dle
předloženého návrhu
Usnesením č. 62/2017 schvaluje:
a) poskytnutí finanční darů jako
ohodnocení volnočasových aktivit pro
občany města následovně:
- JK Mladá Vožice
- 49.000 Kč
- CK Mladá Vožice
- 49.000 Kč
- Divadelní soubor Voživot - 20.000 Kč
b) dotaci poskytnutou TJ Sokol Mladá
Vožice - skutečné náklady spojené s
provozem všech mládežnických družstev
hrající v pravidelné soutěži + 49.000 Kč
Usnesením č. 63/2017 schvaluje:
Přijtetí daru ve výši 2.503 Kč o Nadace
Na Záchranu Nanebevzetí Kaple Panny
Marie Na Hradě
Usnesením č. 64/2017 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 4 dle
předloženého návrhu
V Mladé Vožici dne 4. září 2017
starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
místostarosta Václav Slabý

REMA odveze baterie zdarma
Město Mladá Vožice rozšiřuje ve
spolupráci se společností REMA svým
občanům službu o sběr baterií,
monočlánků a drobných elektrospotřebičů. Společnost REMA poskytla
bezplatně nádoby na sběr. Jsou nově
umístěny v městské knihovně v ulici
Aloise Mareše čp. 397 – zelený plastový
kontejner, v obou domech s pečovatelskou
službou v ulici Plaňková čp. 111 a na
Husově náměstí čp. 640 a v Infocentru na
Žižkově náměstí čp. 80 – papírové boxy.

Vždy po naplnění nádob je společnost
REMA bezplatně odveze a zajistí ekologickou likvidaci odpadu.
Nádoby jsou určeny pro všechny typy
baterií a monočlánků – mimo klasických
též z mobilů, notebooků, fotoaparátů,
apod. Do kontejneru v městské knihovně
lze ukládat též vysloužilé malé
elektrospotřebiče, např. mobily, kalkulačky, fény, klávesnice, holicí strojky,
apod.
Město tímto rozšířilo místa sběru těchto

odpadů do dalších veřejných prostor a
vstříc našim důchodcům v pečovatelských
domech.
Tradičně jsou už umístěny sběrné nádoby na elektrospotřebiče a baterie na
radnici, ve sběrném dvoře města, v
prodejnách JEDNOTY a FLOP diskont.
Baterie a monočlánky a vysloužilé
elektrospotřebiče v žádném případě
NEPATŘÍ do domovních popelnic na sm
ěsný komunální odpad.
Ing. Blanka Malinová
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Jezdecké závody v Mladé Vožici
Jak je již v Mladé Vožici tradicí i letos
probíhaly poslední prázdninovou sobotu
na louce před Koh-i-noor jezdecké závody
pořádané místním Jezdeckým klubem.
Tentokrát už tomu bylo po desáté.
Díky příznivému počasí, mohl sbor
rozhodčích přesně o desáté hodině, bez
problémů odstartovat první soutěž. Tou
byla soutěž Hobby na limitovaný čas s
výškou překážek do 70cm, jejímž sponzorem bylo Kovoobrábění František
Svatek, Mladá Vožice. Představilo se zde
15 startujících dvojic. Nejlépe se dařilo
dvěma domácím jezdkyním. Zvítězila
Anne – Marie Ustrnulová s klisnou
Majdigou. Jako druhá skončila Aneta
Tomášková s Askonou, která měla ve
stejné soutěži ještě poníka Ronyho. Na
třetí příčce dojela Christine Rejlková s
Jessy z JK Statek Měšice. Z domácích se
zde představila ještě Eva Adamová rovněž
se dvěma poníky Kantje´s Carijou a
Keulse Hoeve Timem.
Následovala druhá Hobby soutěž ,,O
cenu Vétoquinol s.r.o.“ s výškou překážek
80-90cm. Z 19 startujících se jako první
umístila Christine Rejlková s Jessy z JK

Statek Měšice. Druhá byla Eva Adamová
s Keulse Hoeve Timem, která v této
soutěži rovněž jela i na svém druhém
poníkovi. Na třetím místě se umístila Jana
Štěpánková s Tequilou z JK Neveklov. Z
domácích jsme viděli jízdu Terezy
Průšové s Akarou a opět se představila i
Aneta Tomášková s Askonou.
Třetí soutěží dne byla ukázka pro děti
,,O cenu Flop Mladá Vožice“. Starovat
mohli i ti nejmenší, ať už na ponícíh nebo
velkých koních, s vodičem nebo bez
vodiče. Startujících bylo celkem 14. Mezi
nejúspěšnější patřili: Anne – Marie Ustrnulová s Majdigou, Markéta Sziekliková s
Lady z JK Louňovice a Eliška Hulíková
se Siwekem z JK Nová Cerekev.
Program oficiálních závodů byl zahájen
Skokovou soutěží stupně “Z“ ,,O cenu
Agrospol Mladá Vožice a.s.“. Výška
překážek tedy činila 100cm. Zvítězil
Karel Jirásek s Duncanem z JK Valdun,
druhý byl Vladimír Šimoník s Hérou z JK
Žabovřesky a třetí Linda Pádivá s Diorou
z JK Louňovice. Z domácích v této
soutěži startovaly dvě dvojice, Aneta
Monhartová s Desert Monarch a Simona

Beseda pro pečující v domácím
prostředí
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.

Sůvová s Waynem.
Následovala předposlední soutěž stupně
“ZL“ ,,O cenu Koh-i-noor Mladá
Vožice“. Překážky byly na výšce 110cm.
Z nejpočetnějšího startovního pole dne,
což bylo 27 dvojic se vítězkou stala
Radka Dvořáková s koněm Ghalia da Orlan z JK Cavalier Rynárec, na druhém
místě byl Roman Šafrata s Quite Easy z
JK Louňovice, třetí umístěnou se stala
Klára Voříšková se Salinou z JK EquiTrek-Praha.
Vyvrcholením dne byla nejvyšší soutěž
stupně “L“ ,,O cenu města Mladá Vožice“.
To znamená, že překážky dosahovaly
výšky 120cm. V této nejtěžší soutěži se
předvedlo 14 startujících. Nejlépe se vedlo Romanu Šafratovi s Leonem z JK
Louňovice, který obsadil i druhou příčku
se svým druhým koněm Quite Easy. Třetí
místo patřilo Kláře Voříškové s Cassablancou z JK Equi-Trek-Praha.
Všechny soutěže byly bohatě dotované
místními sponzory. Ti nejlepší si odnášeli
jak finanční, tak věcné ceny, za což všem
sponzorům patří veliké poděkování.
JK Mladá Vožice z.s. MASTER’S 2017

Nabídka
sady tašek na třídění odpadů v domacnostech - Obalová společnost EKO-KOM a. s.
nabídla městu ke koupi sady barevných tašek
– žluté, zelené a modré – o objemu 20 litrů
nebo 40 litrů – na třídění plastů, skla a papíru
přímo v domácnostech. Město jich několik
desítek sad na zkoušku zájmu občanů zakoupilo a nabízí je občanům, kteří o ně projeví
zájem, zdarma. Každá domácnost má nárok
na 1 sadu tašek o velikosti dle počtu členů
domácnosti. Sady tašek budou od 10. 10.
2017 k odběru na stavebním úřadu MěU Mladá
Vožice u Ing. Blanky Malinové, e-mail: zivotni@mu-vozice.cz, mobil 606 611 022, telefon
381 201 913.
Ing. Blanka Malinová
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Plzeňská restaurace

„U Zvonice“
pro vás připravuje
12. 10. - 14. 10.
Řízkové hody
19. 10. - 21. 10.
Rybí hody
9. 11. - 11. 11.
Svatomartinské husy
14. 12. - 16. 12.
Zvěřinové hody
Přijďte ochutnat.
Těšíme se na Vás!
Rezervace na tel: 601 117 433
FB: Plzeňská restaurace
U Zvonice

Výročí

Bývalý domek zahradníka prochází velkou opravou.

září
70 let
Karel Bílý
Blanice

75 let
Stanislava Burešová
Mladá Vožice

80 let

Bohumil Zimmel
Mladá Vožice
Marie Antonyová
Mladá Vožice

91 let
František Čermák
Mladá Vožice

Centrum Sluneční spirála
Přijďte si k nám zacvičit, zrelaxovat, pobavit se a
poučit…….
Pondělí – 17.30 rhb cvičení, 18.40 posilovací cvičení (core)
Úterý – 17.30 SM cvičení
Středa – 17.30 cvičení dětí 5-9 let, 19.00 – míče
Čtvrtek – 17.30 míče, 18.40 míče
Pátek – 18.30 cardio
přes týden dopoledne herna pro děti a maminky, tvoření
s dětmi
Masáže – krční, hrudní, bederní páteř, lávové kameny,
baňky, reflexní terapie,meridiánové masáže
Kurz – jóga pro hormonální rovnováhu – 21.10. 2017
bližší informace:

Věra Adamová, tel: 603 827 210
Voračického předměstí, Mladá Vožice

STRANA 6
Milí příznivci
divadla a hlavně
Voživotu!
Hodně, hodně
dlouho
jsem
přemýšlel, o čem
vlastně mám psát.
Máme
zářijové
volno, polovina
souboru je na dovolených,
druhá
polovina se vzpamatovává
z
p r á z d n i n ,
takže...okurkovka.
Tak alespoň o tom, že 15 října budeme
hrát naše veleúspěšné představení Krysí
dům na celonárodní přehlídce ve Vysokém
nad Jizerou. Teď zrovna jsem se podíval
na předprodej vstupenek...a světe div se,
na nás už není ani jedna volná k prodeji.
Tak to je ale hromsky zavazující. Takže
nám držte palce, ať Vožici a hlavně naše
úsilí se ctí obhájíme.
Sem tam potkávám kamarády a známé a
ti mi říkají, že Drbník jde trochu stranou,
že to není už takové to drbající
počteníčko, kde se dozvíte o chybičkách,
nedostatcích a vůbec o věcech…..někoho
jiného. A já, protože jsem opravdu
nevěděl, o čem bych tak mohl psát,
demokraticky jsem rozhodl, že ke každému kolegovi, ať už aktivnímu nebo zrovna
odpočívajícímu, napíšu krátký verš nebo
sousloví. Není to nic osobního,
no….ačkoliv….u pár kolegů ano. Tak,
protože jste si jistě všimli na Vokulích
nebo i ve Vožici, že trochu kulhám, další

CK MLADÁ
VOŽICE
pořádá k ukončení sezony 14.
října 2017 v Zámecké zahradě 14.
ročník závodu pro veřejnost.
Start: 13:00 Akce v zámecké
zahradě je určena pro všechny
věkové kategorie, na startu budou
vítání všichni cyklisté, děti,
sporťáci i příchozí. Rozhodně
nepůjde o medaile ani body.
Cílem je sranda, dobrá nálada a
příjemně prožité
odpoledne s
partou kamarádů. Proto je
připravena trasa pouze v prostorách Zámecké zahrady. Její délka je cca 2 km s minimálním
převýšením. Startuje se v minutových
intervalech.
Každý
účastník absolvuje soutěž na
vlastní nebezpečí a s nasazenou
ochrannou přilbou.

VOŽIČAN

Drbník
deformace mé postavy bude jistě vyvěrat z
konzultace a následné inzultace mé osoby,
po přečtení těchto řádků. Čili...jdeme na to.
Káča
Nejdřív je nahoře, potom dole.
Co je to?
Herečka - vypadla z role. (Ty vole!)
Veru
Moje oči vidí rám
obrázku s tvým úsměvem;
přijeď, pár svých pus mě vem - citově Tě vydírám.
Ondra
Vůbec se netěším na léto,
to bude zase řečí,
neboť mám příliš malé to
co ostatní mívají větší.
Janča
Láska je hluboká strž,
tak sebou nemel a drž
Vlasta
Vlasto!! Za sto??
Verča
Nečum už do té placaté bedničky
a všímej si radši Věrči.
Nejsou jen nuly a jedničky,
jsou taky dvojky a trojky a čtverky.
Pepa
Přijely k nám z dálky
intelektuálky.
Já měl dvě a Pepa tři,
ale to sem nepatří…
Vítek – pro rodiče
Neživí mne, nešatí,
šediví a plešatí!
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Marwin
Koukám na svůj obličej,
co dnes lidi nezničej.
Řezanka
Jsi jen jedna z mnoha Jan,
s kterou jsem šel do hajan.
Pusinka
Malý ženský, taky ženský,
zdraví vás pan Opočenský.
Jarda
Plnou hlavu velkýho třesku
a na hajzlu nezvednou desku.
Pavla
Dětem, které zlobily,
rozdupeme mobily.
Marcela
Pozoruju telescopem
jedno krásný tele s copem.
Olda
Po dlouhé milostné předehře
nikdo se zbytečně nepředře.
Drahuška
Že jsem z vyšší kasty? Příště budeš zas
Ty!
Vlaďka
Dnes mi vyjel po Vlaďce, můj daňový
poradce.
Takže to je v říjnu vše, bavte se, mějte se
rádi a za měsíc s úsměvem opět u Drbníku.
Vožifrk:
Paní učitelka napíše Karlíkovi do
žákovské knížky: Smrdí!! Umýt! Otec
odepíše: Učit!! Nečuchat!
Motto na konec:
Přijdete-li o práci, novou snáze najdete v
lese na pasece, nežli na pracovním úřadě.
Voživoti přejí babí léto.

