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Výsledky voleb
Výsledky voleb prezidenta republiky

v Mladé Vožici – www.volby.cz
1. kolo – účast 61,48 %
1) Topolánek Mirek  - 57 hlasů, 4,39 %
2) Horáček Michal - 122 hlasů, 9,41 %
3) Fischer Pavel - 124 hlasů, 9,56 %
4) Hynek Jiří - 15 hlasů, 1,15 %
5) Hannig Petr - 7 hlasů, 0,54 %
6) Kulhánek Vratislav - 11 hlasů, 0,84 %
7) Zeman Miloš - 479 hlasů, 36,95 %
8) Hilšer Marek - 128 hlasů, 9,87 %
9) Drahoš Jiří - 353 hlasů, 27,23 %

2. kolo – účast 65,97 %
1) Miloš Zeman - 753 hlasů, 53,21 %
2) Drahoš Jiří - 662 hlasů, 46,78 %

Město Mladá Vožice informuje:
- Velmi pozvolna pokračují práce na zateplení městských objektů čp. 379, 380 a 111.

Termín dokončení dávno uplynul, ke slovu nepochybně přijde řešení prodlení z ter-
mínu zhotovení dle uzavřených smluv o dílo 

- Od začátku února probíhá zkušební provoz na Husově náměstí. Dle našich postřehů
je naprosto zřejmé, že pokud se dodržuje režim krátkodobého stání na parkovacích
místech, těchto míst je dostatek a budou dále rozšířena o nové parkoviště na křižovatce
Táborské ulice a ulice Milady Jungmanové (naproti „Kulvajťáku) 

- Rovněž na Voračickém předměstí pokračují stavební aktivity. Stavební firma
připravuje především pláň pro novou komunikaci. Rovněž probíhá kabelizace elek-
trického vedení v lokalitě 

- Zemními práce byly zahájeny činnosti na vybudování nového parkoviště v
Doudlebské ulici 

na splatnost místních poplatků
Upozorňujeme naše občany na termín

splatnosti poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a poplatku ze psů, který je 31. 3.
2018. (Protože tento den připadá na
sobotu, posledním dnem pro řádné
uhrazení poplatků je v r. 2018 3.4.)

Poplatky můžete uhradit v pokladně
MěÚ Mladá Vožice, převodem na č.účtu
1422301/0100, na vyžádání Vám může být
zaslána složenka. Výše poplatku je stejná,
jako v minulém roce -700 Kč za osobu s tr-
valým pobytem v Mladé Vožici, 700 Kč za
nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalé-
mu pobytu, 650 Kč za osobu s trvalým
pobytem v místních částech. Variabilní
symboly se nemění, na vyžádání Vám 
jej sdělí pracovnice finančního 
odboru, e- mail: financni@mu-vozice.cz, 
pokladna@mu-vozice.cz, tel.: 381 201 915.

Tyto místní poplatky stanovují obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním
poplatku ze psů a OZV 2/2017 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů – aktuální pro r.2018. Tyto i ostatní
vyhlášky jsou k nahlédnutí na internetových
stránkách města: http://new.mu-vozice.cz v
sekci vyhlášky a nařízení.

Upozornění

Výsledky
výběrových řízení
Snížení energetické náročnosti

společenského sálu čp. 332 Mladá
Vožice (sál Záložna) – část rekuperace:

1) Hora - 2,333.039 Kč
2) EUbuilding - 3,009.144,42 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Snížení energetické náročnosti
společenského sálu čp. 332 Mladá
Vožice (sál Záložna) – část stavební:

- Doručena pouze nabídky firmy EU-
buildng – výběrové řízení zrušeno 

Oprava hřbitovní zdi Mladá Vožice:
1) Re In - 1,343.050 Kč
2) Hora - 2,416.271 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Dobrovolní hasiči
informují …

Kolektiv mladých hasičů se zúčastnil
soutěže v Bechyni – Bechyňský sedmiboj
v sobotu 10. února 2018 a to v disci-
plínách uzlová štafeta,  opičí dráha, Ki-
mova hra, hasičská poznávačka, hadicové
kolo, hadicová štafeta a zdravověda.
Soutěžila tříčlenná družstva, v kategorii
mladší byla tři družstva a ta se umístila na
13. místě Mimoni, Lajdáci na 20.místě a
na 28. místě Prťouskové.  V kategorii
starší dvě družstva a ta byla na 20. místě
No name a  na 26. místě Sněhuláci.

Dále se mladí hasiči připravují na jarní
soutěž Táboře, kterou pořádá SDH Tábor.

V loňském roce jednotka Sboru dobro-
volných hasičů v Mladé Vožici převzala
nové automobily a to dopravní automobil
VW Transportér DA-L2Z a cisternovou
automobilovou stříkačku TATRA 815-7
CAS 30/9000/540-S3VH pro velkoobje-
mové hašení. Tyto automobily byly
pořízeny z dotací IROP a z 10% účastí
Města Mladá Vožice. 

Karel ADAM – SDH Mladá Vožice

Poděkování 
Děkuji všem přátelům

známým a kamarádům, kteří se
přišli rozloučit a doprovodit na
poslední cestu mého manžela
Zdeňka. Poděkování patří všem
členům SDH, kde byl manžel
dlouholetým členem za důstojné
rozloučení a za pomoc. Děkuji
za zaslané kondolence

Marie Sturzová

Pozvánka
MO ZTP zve své členy ve středu 14.

března od 14.00 hod. na výroční členskou
schůzi. Účast členů nutná. Schůze se
koná v zasedací místnosti MÚ Mladá
Vožice, srdečně zve výbor MO ZTP.
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Program kina
BŘEZEN

- schválila podání žádosti o dotaci z
programu Jihočeského kraje na opravu
sociálního zařízení ve zdravotním
středisku 

- schválila cenovou nabídku firmy
Daich – dokončení oprav chodníků v
ulici E. K. Rosola a podél parkoviště u
zdravotního střediska ze strany od
Husova náměstí 

- pravidelně se na únorových jed-
náních zabývala úhradami vodného a
stočného na základě vyúčtování roku
2017

- uložila starostovi města jednat s 
vedením Obvodního oddělení Policie
ČR o aktivním přístupu ke kontrolám
regulovaného parkování v centru města 

- schválila zapojení města do projektu
Veřejné služby pro rok 2018

- neschválila připojení města k akci
„Vlajka pro Tibet“

- schválila Smlouvu o dílo mezi
městem a Ing. Jiřím Lagnerem – projek-
tová dokumentace parkoviště v ulici Mi-
lady Jungmanové (na křižovatce s
Táborskou ulicí)

- schválila jako vítěze výběrového
řízení na akci Oprava ohradní zdi
hřbitova Mladá Vožice firmu RE In –
1,109.959 Kč bez DPH

- schválila zrušení výběrového řízení na
stavební práce na zateplení sálu Záložna
a opětovné vypsání této zakázky 

- schválila vypsání výběrových 
řízení na akce – obnova vodovodu 
a kanalizace, komunikace v ulici 
28. října, oprava sociálního zařízení ve
zdravotním středisku, hasičská 
zbrojnice Krchova Lomná

- schválila návrh zlepšení dopravní
situace před budovou ZŠ na Morávkově
náměstí 

Rada města na 87. zasedání (26. ledna),
88. zasedání (9. února) a 89. zasedání 

(22. února) 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

3.3. 16.30,19.30
KINGSMAN : ZLATÝ KRUH
Akční dobrodružná komedie USA a
Velké británie v českém znění
4.3. 16.30,19.30
HORA MEZI NÁMI
Dobrodružný romantický thriller v
českém znění
10.3. 16.30,19.30 ČÁRA
Nové krimi drama Slovensko, Česko a
Ukrajina v českém znění
11.3. 16.30,19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Animovaná,dobrodružná, rodinná
komedie Ruska  v českém znění
17.3. 16.30,19.30
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Kriminální drama USA, Francie,
Nového Zélandu  v českém znění
18.3. 16.30,19.30 ESA Z PRALESA
Francouzský animovaný dobrodružný
rodinný film  v českém znění
24.3. 16.30,19.30 HMYZ
Nová komedie Česka a Slovenska
25.3. 16.30,19.30
ABSENCE BLÍZKOSTI
Nové české drama
31.3. 16.30,19.30 LAJKA
Český loutkový animovaný muzikál

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
28.3. 8.00,10.00 h.

ZAHRADNICTVÍ:
RODINNÝ PŘÍTEL
Nové české drama

Z klubu
V úterý 30. 1. jsme byli na divadelním

představení "Edith a Marlen". S
představením jsme byli moc spokojeni a
podle vyjádření účastníků se jednalo o
nejhezčí divadlo, které jsme kdy
navštívili. Zněly krásné písničky z reper-
toáru Edith a ta nejkrásnější na konec
"Ničeho nelituj" a to už i ukápla nejedna
slzička. Poslali jsme do divadla
poděkování pro představitelky.

V sobotu 10. 3. jedeme opět do divadla
"Pod Palmovkou" na hru "Zamilovaný
Shakespeare". Divadlo začíná v 14.00
hod. a odjezd je od zámku v 11.45 hod.
Věříme, že budeme i s tímto
představením spokojeni.

za klub H. Trejbalová

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost
podat daňové přiznání za rok 2017
nejpozději 3. dubna 2018. Tento den je
zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu
daně.

Finanční správa připravila pro letošní rok
opět řadu opatření, která vycházejí vstříc
poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. 

Pracovníci Finančního úřadu pro
Jihočeský kraj, Územního pracoviště v
Táboře budou vybírat daňová přiznání a
poskytovat relevantní informace potřebné
pro jejich vyplnění v zasedací místnosti
Městského úřadu v Mladé Vožici ve dnech
14. 3. 2018 (středa) a 21. 3. 2018 (středa)
od 13.00 do 16.30 hodin. Tiskopisy
daňových přiznání k daním z příjmů a
letáky jsou na Městském úřadu v Mladé
Vožici k dispozici. Připomínáme, že zde
nebude možné daň zaplatit v hotovosti,
ale platbu lze provést na pobočkách České
pošty poštovní poukázkou nebo bez
transakčního poplatku tzv. „daňovou
složenkou“, v hotovosti na vybraných
územních pracovištích nebo
bezhotovostním převodem na účet
správce daně č. 721-77627231/0710, vari-
abilní symbol rodné číslo poplatníka.

Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání
daňového přiznání na Finančním úřadě
pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti v

Táboře, mohou využít rozšířené úřední
hodiny. Územní pracoviště bude plně
otevřeno pro veřejnost:

• od 19. března 2018 do 23. března 2018
-  pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin a pátek
8:00 - 14:00 hodin,

• ve dnech 26. března 2018 až 29. března
2018 od 8:00 do 17:00 hodin,

• v úterý 3. dubna 2018 od 8:00 do 18:00
hodin.

V případě, že poplatníci upřednostní in-
ternet, podání daňového přiznání (včetně
jeho příloh) lze učinit buď
prostřednictvím aplikace Elektronická
podání pro Finanční správu na www.da-
neelektronicky.cz, kde poplatníci najdou
veškeré informace potřebné k vyplnění a
podání daňového přiznání, nebo přes da-
tovou schránku. Podání je možné elek-
tronicky odeslat kdykoliv bez ohledu na
úřední hodiny. 

Finanční správa upozorňuje, že pokud
má daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo
zákonem uloženou povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, je povinen
podat daňové přiznání pouze elektronicky. 

Více informací najdete na 
internetových stránkách Finanční správy
(www.financnisprava.cz).

Informace
k podání daňového přiznání

k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017
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Ve Vožičanu z 1.2.2018 ve Sloupku
starosty jsem si přečetl: "Velice mě
potěšila zpráva inspektorů z České škol-
ní inspekce, kteří provedli v našem inte-
grovaném školském zařízení kontrolu.
Za výsledky této kontroly stoji každo-
denní práce všech pracovníků v základ-
ní škole, mateřské škole i všech dalších
částech školského zařízení. Dovolte mi
velice upřímně poděkovat všem
kantorům, kantorkám, ale i nepedagog-
ickým 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..."

Krásná a zasloužená slova chvály
vožických učitelů, s chutí bych se pod
ně podepsal, slovy básníka bych řekl
"Škola zalitá sluncem". Ta slova mě
motivovala k tomu, abych si znovu
inspekční zprávu přečetl. Na webu škol-
ní inspekce csicr.cz jsem si ji bleskově
našel. Skutečně, učitelé si pochvalu za-
slouží, pracují dobře a obětavě. Každá
kontrola však musí něco najít, jinak, jak
se říká, nedělá svou práci dobře. Tak i
inspektoři ve zprávě píší o asi 20 ne-
dostatcích, od podle mě drobných (jako
např. organizace vzdělávání po dílčích
úpravách v průběhu inspekce je v
souladu se školským  zákonem) po
závažnější (podle testů ČŠI
podprůměrné výsledky z chemie a
českého jazyka) až po hodné k za-
mýšlení (škola neanalyzuje výsledky
vzdělávání v oblasti cizích jazyků a
nepřijímá opatření ke zlepšení stavu).

Dlouho mi vrtalo hlavou, proč se pan
starosta, který je zároveň i předsedou
školské rady, o těchto nedostatcích ve
svém Sloupku nezmínil, vždyť kdo je
bez chyby?  Pak mi došlo, udělal to pro
klid v rodině. Jeho paní, zástupkyně
ředitelky školy, by se na něho asi moc
neusmívala. Zachoval se jako většina z
nás, manželů. Já např. doma myji ná-
dobí a ani luxovat mi nevadí, jen na

vaření jsem levý. Sluší se ještě doplnit,
že podle Vožičanu i Rada města
vyslovila spokojenost se závěry
inspekční zprávy (tedy spokojenost
např. s využíváním rozmanité formy a
metody aktivního učení, včetně didak-
tických her,  nebo spokojenost např. s
dlouhodobě slabými výsledky výuky
anglického jazyka podle inspekčního
testování).

Někdo si možná řekne, píše, píše a
píše, ale jak to bylo za jeho ředitelování,
taky byla škola zalitá sluncem?, a co in-
spekce a testy?, o tom mlčí... Tenkrát
(mám na mysli poslední roky mého
ředitelování 2009-12) bylo střídavě
oblačno, někdy polojasno, někdy
zataženo, jednou se nad školou přehnal
i černý mrak, ale zase se vyčasilo. Škol-
ní inspekce naši školu navštívila ke
konci roku 2010, na webu ČŠI najdeme
i inspekční zprávu z prosince toho roku.
Znova jsem si ji oživil a našel v ní asi 6
snad drobných nedostatků např. neúplné
vybavení některých odborných učeben,
drobné problémy s dodržováním
pravidel práce a komunikace, chybí
jazyková učebna (chybí i v roce 2018).
Inspektoři pro sebe tenkrát také školu
oznámkovali. Školy známkovali
opačně, než jak je zvykem v běžné
škole - od 4 (nejlepší známka) pro školy
"zázrak" s mezinárodní spoluprací po 1
(nejhorší známka) pro školy na výmaz.
Naši školu hodnotili známkou 3 s
některými trendy k vynikajícímu
hodnocení např. řízení školy. Toto
známkování není součástí inspekční
zprávy, ale moc rád jsem si ho tenkrát
zapsal.

A jak to bylo s testováním žáků? Testy
společností Cermat, Scio a dalších psali
žáci pravidelně každým rokem. Velmi
mi záleželo porovnat si jejich znalosti
se znalostmi žáků jiných škol. No, z
počátku jsem moc nejásal, ale postupem
doby jsme byli stále lepší a lepší. V
dubnu 2010 jsme v testech Scio Stonož-

ka dosáhli v 3.třídách v českém jazyce i
matematice nadprůměrný výsledek, v
anglickém jazyce výsledek špičkový.
Rada města ve svém usnesení
č.131/2010  ze 17.6.2010 napsala:
"Rada města bere na vědomí informace
ředitele ZŠ Mladá Vožice o testování
žáků 3.tříd ZŠ Mladá Vožice v projektu
Stonožka - Výsledky školy jsou
špičkové. Škola patří mezi 10%
nejúspěšnějších škol v testování." Rada
ani starosta sice učitelům nepoděkovali,
to bylo tenkrát normální, ale já byl rád,
že tento úspěch školy vzali aspoň na
vědomí. Společnost Scio nám zaslala
ocenění pro žákyni, která dosáhla v
testech výborného výsledku. Ocenění
dodnes zdobí hlavní stránku webu
školy, stačí jen kliknout a přečíst si ho.
9.třídy psaly testy Scio v listopadu
2010, v českém, anglickém i německém
jazyce dosáhli nadprůměrných
výsledků, jen v matematice jsme byli
průměrní. V červnu 2012 psaly 5. a
9.třídy testy ČŠI z českého jazyka
(nadprůměrný výsledek), z matematiky
a z anglického jazyka (průměrný
výsledek).

A při tom vzpomínání mě tak nějak
přepadla nostalgická nálada, a tak jsem
se raději vrátil ke svému oblíbenému
Vožičanu a ke Sloupku starosty. Doslo-
va jsem zjihl při starostově citovém
vyznání "Také jsem si při čtení
inspekční zprávy uvědomil, že je třeba
si vážit toho, co máme doma. Možná, že
se na to občas zapomíná..." a dojetím se
mi slzy draly do očí, když jsem si
připomněl, jak toto jeho vyznání platilo
vůči učitelům do roku 2012 a jak platí
ve vztahu ke mně dodnes.

Březen už přebírá vládu do svých ruk-
ou, zima se sice nevzdává, ale jaru se
neubrání. Také já se těším na jaro, těším
se ale i na další čísla Vožičanu, na další
poučení i na další inspiraci pro mé
možné příspěvky do tohoto měsíčníku. 

Stanislav Balík st.

Škola zalitá sluncemNapsali nám:

Protože škola je srdeční i profesní
záležitostí mého života, musím reagovat
na příspěvek pana Mgr. Stanislava Balí-
ka, a to pouze ke kritické připomínce k
Inspekční zprávě. Osobní rovinu
příspěvku záměrně vynechávám. 

Zmíněný přesný text inspekční zprávy:
„Škola neprokázala, že by analyzovala
výsledky vzdělávání v oblasti cizích
jazyků a následně přijímala opatření ke
zlepšení stavu v této oblasti.“ Úryvek v
článku je vytržený z kontextu.

Vysvětlení: Od roku 2012 byli přijati

tři aprobovaní učitelé anglického jazyka,
většina disponibilních hodin byla
věnována od 6. třídy na konverzaci v an-
glickém jazyce, kroužky anglického
jazyka mají možnost navštěvovat děti od
mateřské školy. Samozřejmostí je
pravidelná účast v okresním kole
olympiády v anglickém jazyce. Letošní
skvělý výsledek, a to 3. místo žákyně
Ivety Marešové, byl jen pokračováním
výborných umístění z let minulých,
které jsme rozšířili také o anglickou
recitaci. Inovativní je i tandemová forma
vyučování a blendet learning. Velice
motivační jsou výjezdy žáků do Londý-
na s výukou v místní jazykové škole.

Samozřejmě se naši žáci účastní
testování společností Scio a ČŠI, jehož
výsledky jsou pro nás důležitým
porovnáním.  Ale škola, to nejsou pouze
statistická čísla, je to živý organismus
lidských vztahů, jejichž kvalitu
prověřujeme nejen při denní práci, ale i
při pravidelných setkáních s kolegy,
kteří budovali historii této školy.
Dovolte mi poděkovat všem
zaměstnancům našeho školského
zařízení za výbornou práci, které si
velice vážím, a také za to, že naše škola
je zalitá sluncem srdečnosti, a ne ironie. 

Mgr. Hana Váchová, ředitelka školy

Reakce
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Z 86. schůze Rady města
Mladá Vožice, konané dne 11.
ledna 2018 v kanceláři
starosty.

Rada města Mladá Vožice po projednání
všech předložených zpráv a návrhů
přijímá následující usnesení:

Usnesení č. 5/2018
Rada města:
a) Bere na vědomí Inspekční zprávu

České školní inspekce Jihočeského
inspektorátu č. j. ČŠIC – 731/17-C, kon-
trola ZŠ a MŠ Mladá Vožice ve dnech 20.
11. 2017 – 23. 11. 2017

b) Konstatuje spokojenost se závěry

Inspekční zprávy č. j. ČŠIC – 731/17-C a
vyjadřuje poděkování vedení školského
zařízení za odvedenou práci 

c) Ukládá místostarostovi pozvat na
příští jednání Rady města Mladá Vožice
ředitelku ZŠ a MŠ Mladá Vožice Mgr.
Hanu Váchovou za účelem debaty ke
zlepšení výsledků vzdělávání v anglickém
jazyce 

Přítomno 5 členů městské rady –
hlasování 5 pro návrh usnesení 

Z 89. schůze Rady města
Mladá Vožice, konané dne 22.
února 2018 v kanceláři
starosty.

Usnesení č. 67/2018
Rada města bere na vědomí informace

ředitelky ZŠ a MŠ Mladá Vožice Mgr.
Hany Váchové k Inspekční zprávě č. j.
ČŠIC – 731/17-C, informace ke zlepšení
výsledků vzdělávání v anglickém jazyce
(aprobovanost učitelů, inovativní výuka,
disponibilní hodiny, výjezdy žáků).

Přítomno 5 členů městské rady a dva
hosté (Mgr. Hana Váchová, Ing. Michaela
Růžičková)  - hlasování 5 pro návrh usne-
sení 

O Inspekční zprávě č. j. ČŠIC – 731/17-
C jednala rovněž Školská rady při ZŠ a
MŠ Mladá Vožice dne 29. 1. 2018 –
přítomno všech 6 členů rady, host – Mgr.
Hana Váchová

Rada města – výpis z usnesení - pokračování ze strany 3

Sbor dobrovolných hasičů
Petrovice u Miličína

vás srdečně zve na

Setkání heligonkářů, dne 24. 3. 2018 ve
14.00 

v Kulturním sále v Petrovicích. 
Vstup 100 Kč
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Milí příznivci

divadla a hlavně

Voživotu!

Panská láska,
ženská chuť a
březnové počasí
není stálé. Touto
březnovou pra-
nostikou vás
všechny vítám u
našeho pravidel-
ného povídání o
Voživotu a diva-
dle u nás ve Voži-

ci a i jinde.
Minulý měsíc byl na událostě celkem

bohatý, takže se na ně hned vrhneme.
Hráli jsme dvakrát. V Bechyni, na
přehlídce Perlení detektivku Krysí dům a
opět s velkým úspěchem. Odvezli jsme si

odsud, dle poroty a diváků, cenu za
nejlepší představení celého festivalu. Sice
nám to bylo řečeno pouze ústně, ale i tak
to velmi potěší. A ještě přesvědčivější
důkaz byl ten, že jedna z divaček a
následně diskutujících nás okamžitě
pozvala k sobě do dalšího kulturního
domu, abychom tam Krysák zahráli.
Proběhlo to totiž takto. Když po
představení byla volná diskuse, ona
divačka si vzala slovo a povídá: Tak já
vám tedy něco řeknu. Protože jsem včera
dlouho ponocovala a dnes viděla všechna
představení, sotva jste začali, já usnula.
Před koncem první poloviny jsem opět
začala vnímat a s údivem zjistila, že tato
hra je vlastně vynikající a druhou půlku už
jsem vás jen hltala. Takže bych vás ráda
pozvala k nám, protože jste skvělí a také
proto, abych se konečně dozvěděla, proč
je tam tolik mrtvol… Lepší kritiku a hod-
nocení si jen těžko můžeme přát.

Následného večírku s kolegy z ostatních
divadel jsme se zúčastnili jen dva, a to Jar-
da a Marian, ostatní měli povinnosti, ale
my je zastoupili dost kvalitně, až nás žá-

dali, abychom už šli také spát, že venku
začíná pomalu svítat. A pro fajnšmekry a
znalce knih a filmů se pokusím celou naši
bechyňskou anabázi od začátku do konce
zmapovat netradičním způsobem, doufám
ale, že srozumitelným.

Sraz ve Vožici – Blízká setkání třetího
druhu, cesta do Bechyně – Mission Im-
possible, Bechyně – Neználek ve
Slunečním městě, příprava na představení
– Poprask na laguně, představení – Rychle
a zběsile, seminář – Chvála bláznovství,
Voživoti na občerstvení – Postřižiny,
odjezd většiny – Cesta z města, Jarda a
Marian – Hospoda, po půlnoci – Blbý a
blbější, k ránu – Temno, krátký spánek –
Už hořela, když jsem si do ní lehal,
snídaně – Okno do dvora, cesta do Vožice
– Jeden hot a druhý čehý, vykládání scény
– Samotáři a konečně domov – Všechny

řitě světa i ta má.
A dalším představením byl za týden

kabaret Jak se nezbláznit v Chotovinách.
Naposledy jsme ho hráli na Vokulích,
takže panovaly obavy, že po třičtvrtě roce

to bude masakr. A byl. Ne snad, že by
divák něco poznal, naopak, od začátku do
konce byli nadšeni, tleskali a smáli se
skoro pořád, ale my si naše drobné chyby
uvědomovali, a kdo náhodou ne, objevila
se na představení jako blesk z čistého nebe
režisérka a autorka Káča, a ta je
nekompromisní.  Čili, to byl únor.

A teď březen. 3.3. hrajeme poprvé za své
trvání ve Votickém kině a to Krysák.
Čtrnáct dní nato jedeme s kabaretem, jako
již tradičně, do Třeště, na postupovou
divadelní přehlídku. Loni jsme ji s Krysím
domem vyhráli a postoupili na celonárod-
ní do Vysokého nad Jizerou, tak se
budeme snažit udržet laťku kvality
vysoko.

A nejlepší zpráva nakonec. Konečně je
volný termín i ve Vožici, všichni můžeme,
takže vás chceme pozvat 24. března v 19
hodin do sálu Záložna, kde odehrajeme po
velmi dlouhé době opět doma náš Krysí
dům. Předprodej již probíhá v
Autopotřebách, sedadla budou číslována,
čili jako vždy, kdo dřív koupí, lépe sedí.

No a aby toho nebylo na tento večer
málo, po představení se přesuneme do
znovuotevřené hospůdky vedle sálu, která
ponese vylepšený název – Plzeňská for-
manka, kde budeme slavit obdobu irského
svátku sv. Patrika a to sv. Mariana. Ta
zkratka před jménem ale neznamená jako
u Páti svatý, ale …….. si to doplňte sami.
Takže přijďte na nejlepčejší točenou
plzničku.

Pro březen finýto a šmytec.
Vožifrk:
Na náhrobku, pod nímž odpočívá zes-

nulá manželka je od vdovce vytesáno:
Moje slzy Tě nevzbudí – proto pláči.

Motto na konec:
Velkým dárkům pro úředníky se říká –

malá pozornost.

Voživoti přejí pohodový březen.

Drbník

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a
slepičky Green Shell-typu Arakauna. 

Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 -195 Kč/ks.
Prodej:  26. března  2018  

Mladá Vožice – na náměstí u kostela - 12.55 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

Informace : Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. 
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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Jubilanti
únor 2018 

70 let
Marcela Zíková

Mladá Vožice

75 let
Josef Duda
Radvanov

80 let
Dagmar Procházková

Mladá Vožice

85 let
Ladislav Mrázek

Mladá Vožice

89 let
Věra Pavlíková

Mladá Vožice

92 let
Anežka Heřmánková

Mladá Vožice


