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Sloupek starosty
Vážení Vožičané a obyvatelé místních

částí, nový rok se postupně rozjíždí a
my si opětovně osvojujeme zajeté
stereotypy, ze kterých jsme během
svátečních dnů vystoupili. Musím říci,
že jsme na radnici do nového roku
vklouzli poměrně svižně. Nové výzvy k
podání žádostí o dotační prostředky se
rojí jako houby po dešti, a my se na ně
snažíme reagovat, abychom do města
další dotační prostředky získali. 
Přeci, čím více prostředků z
mimorozpočtových zdrojů získáme, 
tím více „městských“ peněz budeme
moci investovat do projektů, na které
dotační prostředky získat nelze. Těším
se, že se v posledním lednovém týdnu
potkáme s největšími zaměstnavateli v
našem městě a vyslechneme si jejich
náměty pro další konstruktivní
spolupráci mezi firmami a městem.
Velmi dobré úrovně spolupráce mezi
největšími zaměstnavateli a městem si
moc považujeme a rádi si jí hýčkáme.
Dva víkendy byly v lednu určeny pro
prezidentskou volbu. V době uzávěrky
únorového Vožičanu je jasné, kdo bude
dalších pět let naší hlavou státu. Velice
mě potěšila zpráva inspektorů z České
školní inspekce, kteří provedli v našem
integrovaném školském zařízení kon-
trolu. Za výsledky této kontroly stojí
každodenní práce všech pracovníků v
základní škole, mateřské škole i všech
dalších částech školského zařízení. Do-
volte mi velice upřímně poděkovat
všem kantorům, kantorkám, ale i
nepedagogickým pracovníkům a vedení
zařízení za jejich každodenní práci.
Jsem moc rád, že inspekční zpráva
potvrdila velmi dobrou a obětavou
práci právě všech pracovníků v
zařízení. I proto s optimismem hledím
do dalších dnů a měsíců. Také jsem si
při čtení inspekční zprávy uvědomil, že
je třeba si vážit toho, co máme doma.
Možná, že se na to občas zapomíná.
Takže všem přeji pohodový nejkratší
měsíc v roce. 

Starosta 

Město Mladá Vožice informuje:
- Provoz na novém autobusovém terminálu, v režimu zkušebního provozu, oficiálně

začne od 5. února 2018. K dokončení zbude pouze budova s čekárnou a sociálním
zařízením 

- V lednu pokračovaly práce na zateplení městských objektů v Souhadí čp. 379 a 380,
dále DPS v Plaňkově ulici čp. 111. Práce nepostupují požadovaným tempem, město,
jakožto investor akcí není spokojeno s průběhem realizace díla 

- Zahájeny byly opět rovněž práce na opravě Voračického předměstí. I zde jsme
počítali s rychlejším dokončením akce, ale po dohodě se zhotovitelem již víme, že v
jarních měsících, ihned po zahájení provozu obaloven, bude dílo dokončeno 

- V první vlně výzev k podání žádostí o dotace z Jihočeského kraje podalo žádost o
dotaci na obnovu křížků a kapličky v Táborské ulici 

- Město bylo úspěšné v dotačním řízení na zateplení sálu Záložna a instalaci
rekuperační jednotky v rámci Operačního programu Životní prostředí. V současné
době firmy zpracovávají nabídky v rámci výběrového řízení, obálky budou otevřeny
6. 2. 2018

- Další akcí, u které probíhá výběrové řízení na dodavatele prací, je oprava hřbitovní
zdi v Mladé Vožici. Dokumenty ke všem výběrovým řízením můžete najít na profilu
zadavatele – www.stavebnionline.cz, nebo www.mu-vozice.cz 

- Dokončeny jsou práce na kompletní opravě bývalého domku zahradníka v zámecké
zahradě. Za finančního přispění Jihočeského kraje byl památkově chráněný objekt
zcela zrekonstruován a brzy bude předán novým nájemníkům k užívání 

- VYFAKTUROVANÉ VODNÉ A STOČNÉ za dobu realizace vlastnického modelu
provozování:

2013 – 4,561,892,04 2014 – 4,812.408,75 2015 – 5,199.588,09
2016 – 5,463.253,30 2017 – 5,311.296,43

Pro návštěvníky pošty a dalších provozů na Husově náměstí jsou určena nová, normám a bezpečnostním
předpisům vyhovující stání. Pokud bude dodržován čas parkování a tedy bude zajištěna migrace na 
parkovacích místech, jistě bude vše řádně fungovat.
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Program kina
ÚNOR

- Schválila smlouvy o dílo mezi městem
a Stavební firmou Ing. František Kášek –
zhotovení kamenného chodníku okolo
kostela v Mladé Vožici a rozšíření vjezdu
do zámecké zahrady. 

- Vzala na vědomí Inspekční zprávu
České školní inspekce z kontroly ZŠ a
MŠ Mladá Vožice konanou ve dnech 20.
11. – 23. 11. 2017 a konstatovala
spokojenost závěry kontroly. 

- Schválila nabídku Ateliéru SIS

silničních a dopravních staveb – studie
dopravního řešení a uspořádání prostoru
Morávkova náměstí. 

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem
a firmou DAICH – zhotovení akce Ko-
munikace a parkoviště Doudlebská. 

- Doporučila Zastupitelstvu města
Mladá Vožice neschválit Místní akční
plán vzdělávání ORP Tábor z důvodu
neodpovídajících výsledků vzhledem k
vynaloženým nákladům. 

Rada města Mladá Vožice na 86. zasedání
(11. ledna) 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

3.2. 16.30,19.30
SPIDER-MAN:HOMECOMING
Akční dobrodružný sci-fi USA v českém
znění 
4.2. 16.30,19.30
BORG / McENROE
Životopisný sportovní film s titulky
10.2. 16.30,19.30
PO STRNIŠTI BOS
Nový český film
11.2. 16.30,19.30
AUTA 3
Animovaná rodinná  komedie USA  v
českém znění
17.2. 16.30,19.30
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Nový český film
18.2. 16.30,19.30
OCHRÁNCI
Akční dobrodružné sci-fi Ruska v
českém znění
24.2. 16.30,19.30
BARRY SEAL: NEBESKÝ
GAUNER
Životopisný krimi thriller USA v českém
znění
25.2. 16.30,19.30
OKLAMANÝ
Historické drama USA v českém znění
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
8.2. 9.15.H.
BRUNDIBÁŘI
TĚŠÍ MNE
O MISTR BASY
KONZERVA
STAVITELÉ PYRAMID
OPOJENI ZVUKEM
ABY BYLO JASNO

Z klubu
V sobotu 10. 3. máme opět zajištěno di-

vadlo v Praze. Jde o hru "Zamilovaný
Shakespeare". Začátek představení je v
14.00 hod., odjezd by byl v 11.45 hod. od
zámku. Vzhledem k tomu, že je uzavřen
Libeňský most, kde je jediný přístup auto-
busem do divadla, budeme vědět více, po
absolvování divadla 30. 1., jak se do di-
vadla dostaneme. Prosím proto zájemce o
představení, aby zavolali na tel. 381 215
189 do 10. 2., nejlépe k večeru, kdy již
budeme vědět, jestli se toto představení
uskuteční. Věřím, že řidič autobusu najde
schůdné řešení, aby nás v pořádku
dopravil na představení. 

za klub H. Trejbalová

...od 01. 09. 2017 je v platnosti nový
zákon č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví
(dále jen „zákon“). Podle tohoto zákona je
Město Mladá Vožice povinno vést
Hřbitovní knihu, do které je třeba zapsat
velikost hrobového místa (šířka, délka). Z
těchto důvodů Vás prosím o nahlášení ve-
likosti hrobového místa buď osobně na
matrice Městského úřad Mladá Vožice,
telefonicky na tel. č. 381 20 19 14 nebo e-
mailem: matrika@mu-vozice.cz. Dále je
povinností nájemce hrobového místa
hlásit každé pohřbení i uložení urny. V
případě dotazů kontaktujte matriční úřad

Městského úřadu Mladá Vožice.
Nevyplacená hrobová místa za rok

2017: hrob č. 69, hrob č. 111, hrob č. 244,
hrob č. 266

Novou nájemní smlouvu sepíše: 
MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE
MATRIKA
Alena Šoulová
Žižkovo náměstí č.p. 80
391 43 Mladá Vožice
Tel: 381 20 19 14
e-mail: matrika@mu-vozice.cz
Děkuji za spolupráci.

Alena Šoulová

Vážení nájemci hrobových míst...

V minulém čísle Vožičanu jsme vás in-
formovali o průběhu a výsledcích kon-
troly Specializovaného finančního
úřadu, jež prověřovala cenotvorbu
vodného a stočného. Zjistila, že výsledná
cena je stanovena správně, nedošlo k
žádným škodám, nikdo nebyl poškozen,
nikdo nebyl ošizen, a přesto jsme ob-
drželi pokutu za naprosto banální for-
mální pochybení. K vysvětlení celé věci
jsme kontaktovali i nejvyšší
představitele Finanční správy
(generálního ředitele Martina Janečka a
náměstka Jana Ronovského) a ministryni
financí Alenu Schillerovou. Jednání se
uskutečnilo 22. 1. 2018. Paní ministryně
si velmi pozorně vyslechla naše poz-
natky z kontroly, velmi korektně dala i
prostor představitelům Finanční správy,
kteří vysvětlovali činnost svých
podřízených – Adolf Černý, Milan
Kovařík, Kristýna Guricová, Iva
Jelínková, Renata Jelínková. Naše pocity
z jednání se dají shrnout do věty. Máte
pravdu, fandíme vám, ale celá věc zašla
příliš daleko a už vám v tuto chvíli
neumíme pomoci, přestože bychom
chtěli, dejte nás k soudu, a vyhrajte. Ano,

k soudu jsme žalobu na Specializovaný
finanční úřad skutečně podali. Nutno
však podotknout, že pachuť v nás
zůstává. Zvláště v kontextu progra-
mového prohlášení vlády ČR -
„Zajistíme, aby občan platil v rámci
vodného a stočného férovou cenu a aby
věděl, komu a za co vlastně platí.
Prosadíme centrálního silného a nezávis-
lého regulátora v oblasti vody hájícího
zájmy spotřebitelů. Podpoříme návrat
vodohospodářského majetku do rukou
obcí, krajů a státu.“ Asi je na místě se
začít ptát, jak pracovníci státní správy –
tedy Specializovaného úřadu – jmenovitě
výše uvedení specialisté, respektují 
program vlády. Na základě všech jednání,
která jsme vedli, si troufáme vyslovit
celkem radikální názor, ale už fakt být
veřejně vysloven musí. Černý, Kovařík,
Guricová, Jelínkové si dělají, co chtějí,
nikdo je neřídí, a oni tvoří novodobou
inkvizici a paralelní vládnoucí ne elitní,
ale elitářskou partu. Rozhodli jsme se, že
se těmto konkrétním lidem postavíme,
již není prostor pro jakékoliv kompro-
misy. O vývoji celé věci vás budeme
pravidelně a otevřeně informovat.

Ještě k cenové kontrole
vodného a stočného 
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Upozornění na nevhodně
odstavené motorové vozidlo

Důrazně žádáme majitele motorového
vozidla Renault Clio odstaveného na
Morávkově náměstí (před ZŠ v Mladé
Vožici), aby své vozidlo neprodleně
odstranil. 

TESLA
Mladá Vožice a.s.

Hledá pro posílení svého týmu uchazeče
o pozice:

Klasický frézař 

Obsluha CNC
soustružnických center

Obsluha CNC frézovacích center

Hledáme uchazeče vyučené, i s praxí.
Ale také ty, kteří mají zájem pracovat v oboru, naučit

se obrábění a získat rekvalifikaci.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo:

226107121 nebo 777035494.

Pronájem
2 nebytové prostory vhodné na kanceláře nebo podnikání 

v 1. patře, E.K. Rosola 186, vchod vedle zdravotního střediska

Bližší informace na tel. č. 724 071 519

Plzeňská restaurace
„U ZVONICE“

Přijme do svého týmu druhého
šikovného,spolehlivého

kuchaře/kuchařku 

dále přijmeme servírku/číšníka

Info na tel. 601 117 433

Pedikúra - Manikúra
Jaroslava Loudinová

Mladá Vožice

• Pedikúra
• Ošetření zarostlých nehtů
• Odstranění kuřích ok
• Modeláž nehtů
• Permanentní francouzská 

manikúra

Několikaletá zkušenost
Dárkové poukazy

objednávky na tel. 725 859 282
vchod vedle zdravotního střediska

Pedikúru možno po dohodě provést 
také u Vás doma.
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„Tento automobil je každodenně odstaven v ulicích města, nejlépe v křižovatce
na výjezdu od zdravotního střediska. Jen škoda, že asi 50 m od křižovatky je
parkoviště s dlouhodobým režimem stání.“

Jubilanti
leden 2018 

75 let
Karel Mareš

Noskov
Anežka Cihelnová

Mladá Vožice
Helena Chotětická

Mladá Vožice
Jindřiška Cimbůrková

Mladá Vožice

80 let
Anežka Kazdová

Stará Vožice
Marie Římalová

Blanice

85 let
Marie Dvořáková

Mladá Vožice

87 let
Marie Maredová

Mladá Vožice
Anežka Smetanová

Janov

88 let
Vlasta Beránková

Mladá Vožice

93 let
Marie Kadlecová

Mladá Vožice



D-TOUR - cestovní kancelář
tř.9.května 2886 (OD DVOŘÁK), 390 02 Tábor, tel. 381 251 725, dtour@dtour.cz, www.dtour.cz

SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
autokarem z Tábora

Velký Meder 
28.4.-5.5.2018 penzion GYÖRY 7 nocí s polopenzí 6990,-
24.5.-27.5.2018 KARMON PARK 3 noci bez stravy 2750,-
28.9.-1.10.2018 hotel THERMÁL 3 noci s polopenzí a vstupy 4850,-
6.10.-10.10.2018 penzion GYÖRY 4 noci s polopenzí 4590,-

Podhájska
12.5.-19.5.2018 penzion QUATRO 7 nocí se snídaní 5350,-
16.6.-23.6.2018 penzion QUATRO 7 nocí se snídaní 5350,-
8.9.-15.9.2018 penzion QUATRO 7 nocí se snídaní 5350,-

Maďarsko – Bükfürdö
11.3.-15.3.2018 hotel RÉPCE GOLD 4 noci s polopenzí a vstupy 6290,-
11.4.-15.4.2018 hotel RÉPCE 4 noci s polopenzí a vstupy 5690,-
24.10.-28.10.2018 hotel DANUBIUS 4 noci s all inclusive a vstupy 7790,-

Odjezdy: Mladá Vožice, Tábor, Planá n.L., Soběslav, Veselí n.L., Č.Budějovice, Třeboň
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Studenti virtuální univerzity třetího věku (VU3V) v konzultačním středisku v Mladé Vožici
úspěšně absolvovali již v pořadí třetí kurz České dějiny a jejich souvislosti. Při závěrečném
semináři, který se konal 25. ledna obdrželi z rukou pana starosty Mgr. Větrovského pamětní
listy. Všem blahopřejeme ke zdárnému ukončení zimního semestru a přejeme mnoho dalších
životních úspěchů. Velmi děkujeme za velmi zajímavou tematickou přednášku týkající se 
života historických osobností z našeho města, kterou nám při této příležitosti připravila paní
Jana Wagnerová z Památníku Mladovožicka. V letním semestru nás čeká nový kurz Barokní
architektura v Čechách, první přednáška se koná 1. února od 13.30 hod. v zasedací místnosti
městského úřadu. Bližší informace o studiu naleznete na www.e-senior.cz

Bc. Eva Novotná, tutor konzultačního střediska, tel. 381 201 918 

Studenti VU3V vstupují již do 4. semestru



Milí příznivci
divadla a hlavně
Voživotu!

Tento způsob
zimy zdá se mi
p o n ě k u d
n e š ť a s t n ý m .
Touto parafrází
na Rozmarné léto
vás vítám u
ú n o r o v é h o  
Drbníku a bez
d l o u h é h o
zdržování se

hned vrhneme do víru informací, pravd,
polopravd a vyložených bludů.

Začneme tím, jak probíhají zkoušky naší
nové hry. Pracovní název je prozatím 
Obvaz prosím, ale to se možná změní 
podle toho, kam se to bude vyvíjet. Tím
myslím směr. Každá zkouška nám totiž
otevírá další a další cestičky, jak
pokračovat jinak, takže je docela dobře
možné, že původního námětu se dotkneme
jen zlehka a vypravíme se jinam.

Minulý měsíc jsem psal, že se chystáme
uskutečnit premiéru na Vokulích, a tady je
ten první vyložený blud, alébrž jsme zjis-
tili, že za prvé se to na Vokule jako 
premiéra nehodí, ta potřebuje slavnostní
prostředí, a za druhé to prostě nemůžeme
stihnout. Takže jsme se společně rozhodli,
že si ale musíme dát termín a ten nám
vyšel….světe div se, na 17tého listopadu
2018. Nebojte se, ještě vám to několikrát
budu připomínat, takže si toto datum 

zatím nemusíte pamatovat.
A tady bych chtěl oslovit vás, naše drahé

a milované příznivce, podívejte se prosím
doma do svých komůrek, půd, sklepů a i
dalších skrýší, jestli se vám tam někde
zbytečně napovalují klasické staré
kolečkové brusle. Velice bychom je
potřebovali právě do tohoto představení.
A pokud byste je náhodou objevili nebo
víte o někom, kdo je má, klidně odchyťte
prvního Voživota, kterého znáte, vražte
mu je do ruky a pošlete ho s nimi za 
Marianem. Nebo mu zavolejte, mailujte,
fejsbukůjte, esemeskujte...prostě újte.
Předem děkujeme. Jo, a bylo by to
samosebou za dva volňásky na premču.

V únoru budeme hrát dvakrát, a to v
Bechyni, třetího na festivalu Bechyňské
perlení a to v 15.45…..Krysí dům a 
devátého v Chotovinách v 19 hodin
kabaret – Jak se nezbláznit. Takže, když
budete mít cestu kolem nebo prostě nevíte
co s volným časem, anebo nás chcete
prostě vidět, budeme se těšit.

Ve Vožici bychom měli hrát Krysí dům v
březnu, a to 23-24. 3. O datu ještě jed-
náme, ale jedno určitě klapne. Předprodej
začne začátkem března v Autopotřebách.

No a už se také pomalu, jako každý rok,
rozjíždějí Vokule 6, obvolávají se soubory,
shání penízky a dotace, prostě všechny
takové ty věci, které jsou třeba k
úspěšnému uskutečnění tohoto již
tradičního divadelního festivalu. Jisté

zatím máme tři vystoupení….vlastně s 
pohádkami již pět. Postupně vás s
účinkujícími budu seznamovat. Ale jedno
prozradit mohu již teď, chystáme se
poprvé v historii udělat slavnostní zahá-
jení, vše je teprve ve fázi nápadu, opět
záleží hlavně na financích, ale pokusíme se
to zdárně vyřešit a měla by to být pecka.

Také jsem psal, že v každém dalším 
Drbníku vás seznámím podrobněji s členy
našeho souboru, formou otázek a
odpovědí. Takže jsem na zkoušce oslovil
dva členy, muže a ženu. Zatímco žena,
nebudu ji samozřejmě jmenovat, mne
hned po první otázce poslala do...dejme
tomu háje, muž byl sdílnější. Tedy vůči
mně. A když už jsem začal alespoň na
jedno oko vidět, po jeho pádné odpovědi,
naznal jsem, že soukromí je třeba 
zachovávat, když už jdou moji drazí
kolegové s kůží na trh přes představení, a
tuto rubriku jsem vzdal. 

A samozřejmě, dál a dál pokračuje akce
náboru k nám, do naší rozverné bandy,
dveře jsou neustále pro vás, odvážné a 
sebejisté budoucí kolegy, otevřeny
dokořán.

A to je pro tento měsíc vše.
Vožifrk:
Muž a žena se potkají na nudistické

pláži: Ahoj, já jsem Zdeněk. Ahoj, já jsem
Martina. Těší mne. To vidím.

Motto na konec:
Manžel přítelkyně vaší ženy je mnohem

šikovnější než vy.
Voživoti přejí snad konečně bílý únor.

Drbník
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