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číslo 5/roč. 15 1. května 2018

Práce na parkovišti v Doudlebské ulici.

- po dlouhých peripetiích byla dokončena
komplexní oprava Voračického předměstí.
V rámci velmi rozsáhlé akce došlo k
obnově vodohospodářské infrastruktury a
také k položení nových konstrukčních
vrstev po komunikaci spolu s novým asfal-
tovým koberce. S kvalitou asfaltérských
prací není město – investor akce – 
spokojeno. Dokonce, vyjádřilo zásadní 
nespokojenost. Dílo jsme nepřebrali a
požadujeme odfrézování nového asfaltu v
plném rozsahu a položení nového, již bez
chyb, povrchu místní komunikace 

- další akcí, kde dlouhodobě vyjadřujeme
nespokojenost s tempem a organizací prací
je zateplení městských bytových domů čp.
379, 380 a 111. Zejména postup prací na
Domě s pečovatelskou službou je tragický,
až skandální. Město bude uplatňovat 
veškeré smluvní pokuty, které uzavřená a
platná smlouva o dílo umožňuje 

- naopak, nové parkoviště v Doudlebské
ulici se začíná položeným obrubníky rýso-

vat. Ano, víme, že po dobu výstavby je
parkování v lokalitě obtížné, ale zkrátka
bez jistých omezení nové věci vybudovat
asi nelze. Proto prosíme o pochopení,
výsledek, slušné parkování na zpevněných
plochách snad bude stát za chvilková
omezení

- 2. května, odfrézováním starého asfal-
tového koberce, začala další větší
investiční akce. Jde o obnovu
vodohospodářské infrastruktury, následné
položení nových obrubníků a položení
nového povrchu komunikace v ulici 
28. října. Zájmovým územím pro stavbu bude
křižovatka ulice 28. října s ulicí Janovskou, 
ke křižovatce s ulicí Obětí nacismu 

- naplno se buduje v okolí kostela v
Mladé Vožici. Zde vzniká nový chodník z
kamenné dlažby, který přinese podstatně
lepší komfort, nejen pro návštěvníky, této
dominanty města 

- z dotačního programu Jihočeského 
kraje získalo město dotační prostředky na

opravu křížů a kapličky v Táborské ulici.
Akce je plně připravena k realizaci, podep-
sána smlouva o dílo, po dokončení chod-
níku okolo kostela budou stavební práce
spuštěny 

- z Operačního programu Životní
prostředí získalo město, majitel objektu,
velmi významnou dotaci na zateplení a
výměnu oken společenského sálu Záložna.
Druhou akcí, která bude v rámci celkové
rekonstrukce realizována, bude pořízení
rekuperační jednotky do sálu.
Předpokládáme, že stavební činnost na sále
začne v letních měsících. Je jasné, že dobu
stavebních prací bude provoz zařízení 
zastaven 

- velmi slušně postupují práce na opravě
hřbitovní zdi v Mladé Vožici. Zde je nutno
velmi pochvalně zmínit vzorný pořádek na
staveništi, což je i vzhledem i pietnímu
místu velmi pozitivní fakt. Na akci je
čerpána dotace z Programu záchrany
nemovitých kulturních památek 

Město Mladá Vožice informuje:
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Program kina
DUBEN

- vzala na vědomí výsledek
dotačního řízení z Operačního progra-
mu Životní prostředí „MŠ Mladá
Vožice – nucené větrání“, projekt vy-
brán k podpoře 

- vzala na vědomí výsledek
dotačního řízení z Grantového
programu Jihočeského kraje, Sociální
zařízení ve zdravotním středisku –
projekt vybrán k podpoře 

- schválila cenovou nabídku na
rozšíření veřejného osvětlení v rámci
akce Voračické předměstí 

- schválila Smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a Ateliérem
SIS, projektová dokumentace
„Stavební úpravy Morávkova náměstí
v Mladé Vožici“

- schválila Smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a RE In s. r. o.,
realizace díla „Snížení energetické
náročnosti společenského sálu Zálož-
na – objekt zateplení“

- schválila Smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a RE In s. r. o.,
realizace díla „Hasičská zbrojnice Kr-
chova Lomná“

- schválila Smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a RECTA s. r.
o., realizace díla „Obnova vodovod-
ního a kanalizačního řadu, včetně
opravy ulice 28. října“

- schválila Smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a Hora s. r. o.,
realizace díla „Snížení energetické
náročnosti společenského sálu Zálož-
na – rekuperace“

- schválila Smlouvu o dílo mezi
městem Mladá Vožice a Základní
organizací Českého svazu ochránců
přírody Vlašim, sadové úpravy ve
městě 

- schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Mladá Vožice za 1. čtvrtletí roku
2018

Rada města na 92. zasedání 
(6. dubna), 93. zasedání 

(11. dubna) a 94. zasedání 
(18. dubna 2018) mimo jiné 

projednala:

5.5. 16.30,19.30
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Česká romantická komedie
6.5. 16.30,19.30
ZTRATILI  JSME  STALINA
Komedie Francie a Velké Británie v
českém znění
8.5. 16.30,19.30
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Akční dobrodružné sci-fi fantazy  USA v
českém znění
12.5. 16.30,19.30
ČERTOVINY
Nová česká pohádka
13.5. 16.30,19.30
NÁDECH PRO LÁSKU
Životopisné romantické  drama Velké
Británie v českém unění
19.5. 16.30,19.30
HASTRMAN
Nový český romantický thriller
20.5. 16.30,19.30
JUMANJI:VÍTEJTE V DŽUNGLI
Akční dobrodružná fantasy komedie
USA v českém znění
26.5. 16.30,19.30
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI
Nová česká rodinná  komedie 
27.5. 16.30,19.30
FERDINAND
Animovaný rodinný film USA

Stejně jako každý rok poskytuje Město
Mladá Vožice svým členům službu ve
formě rozmístění velkoobjemových
kontejnerů po městě i v místních
částech. Kontejnery jsou určeny pouze
pro objemný odpad patřící na skládku a
odpad, který se nevejde do jejich do-
movních popelnic a nelze jej dál
vytřídit. 

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO do nich 
ukládat: 

- NEBEZPEČNÉ ODPADY A ELEK-
TROODPADY (patří do sběrného dvora
v ul. Táborská v Mladé Vožici – otevřeno
St 13-17 hod, Pá 14-17 hod, So 8-11 hod)
a 4 kontejnerů ELEKTROWIN ve městě 

- VĚTVE ZE ZELENÉ (patří na poze-
mek za sádkami směrem na Běleč, je zde
zakázáno ukládat pařezy a jiné byť

dřevěné odpady, např. dveře, nábytek
apod.)

- PAPÍR, PLASTY, SKLO, NÁPO-
JOVÉ KARTONY (patří do barevných
separačních nádob rozmístěných v ulicích
města a v místních částech města,
kartonové krabice sešlapávat)

- STARÉ ŠATSTVO, TEXTILIE a
OBUV (patří do 3 bílých kontejnerů
umístěných u sběrného dvora v Mladé
Vožici)

- KOVY + PAPÍR (vykupuje výkupna
Sběrných surovin v Ml. Vožici, ul.
Poplužní, otevřeno Po, St, Pá 11-16 hod,
So 9-12 hod)

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJ-
NERY budou rozmístěny dle tohoto 
harmonogramu: 

Čt 12. 4. – Pá 27. 4. 2018: MLADÁ
VOŽICE: Náměstí obětí nacismu, ul.
Mincovní, ul. V Suchdolci, ul. Jana Jeníka
z Bratřic 

Pá 27. 4. – Pá 11. 5. 2018: Stará Vožice,
Radvanov, Noskov, Chocov, Staniměřice

Pá 11. 5. – Pá 25. 5. 2018: Blanice,
Dolní Kouty, Horní Kouty, Bendovo
Záhoří, Krchova Lomná

Celoročně jsou velkoobjemové
kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v
Mladé Vožici a u hřbitova v Janově.

SVOZY POPELNIC V KVĚTNU 2018

O KVĚTNOVÝCH STÁTNÍCH
SVÁTCÍCH V ÚTERÝ 1. 5. 2018 A
ÚTERÝ 8. 5. 2018 PROBĚHNOU
SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
(POPELNIC) BEZE ZMĚN.  

JARNÍ ÚKLID 2018
rozmístění velkoobjemových kontejnerů
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z 24. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 18. 4. 2018
v zasedací místnosti města Mladá
Vožice

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na
základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:

Usnesením č. 12/2018 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 23. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice 

Usnesením č. 13/2018 schvaluje: 
realizaci a financování akce Snížení 

energetické náročnosti společenského sálu
Záložna – objekt zateplení, na základě
Smlouvy o dílo mezi městem Mladá
Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a RE In s. r.
o., Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor, IČ –
48109338, Snížení energetické náročnosti
společenského sálu Záložna – objekt za-
teplení, 3,872.096,- Kč bez DPH, dotace z
Operačního programu Životní prostředí
(dle Rozhodnutí o přidělení dotace), z
rozpočtu města Mladá Vožice spolufinan-
cování 

Usnesením č. 14/2018 schvaluje:
realizaci a financování akce Snížení 

energetické náročnosti společenského sálu
Záložna – objekt rekuperace na základě
Smlouvy o dílo mezi městem Mladá
Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a HORA s.
r. o., Tržní 274/2, 390 02 Tábor, IČ –
26015889, Snížení energetické náročnosti
společenského sálu Záložna – objekt reku-
perace, 2,822.977 Kč včetně DPH, dotace
z Operačního programu Životní prostředí
(dle Rozhodnutí o přidělení dotace), z
rozpočtu města Mladá Vožice spolufinan-
cování 

Usnesením č. 15/2018 schvaluje: 
realizaci a financování akce Hasičská

zbrojnice Krchova Lomná na základě Sm-
louvy o dílo mezi městem Mladá Vožice,
Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá
Vožice, IČ – 00252557 a RE In s. r. o.,
Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor, IČ –
48109338, Hasičská zbrojnice Krchova
Lomná, 499.197,61 Kč bez DPH, finan-
cování z rozpočtu města Mladá Vožice 

Usnesením č. 16/2018 schvaluje: 

realizaci a financování akce Obnova
vodovodního a kanalizačního řadu, včetně
opravy komunikace ulice 28. Října na
základě Smlouvy o dílo mezi městem
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391
43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a REC-
TA s. r. o., Na Podolí 157, 257 08
Načeradec, IČ – 47539372, Obnova
vodovodního a kanalizačního řadu, včetně
opravy komunikace ulice 28. října,
3,990.625,58 Kč bez DPH, financování –
objekty vodovod a kanalizace z Fondu ob-
novy vodohospodářského majetku, objekt
komunikace z rozpočtu města Mladá
Vožice 

Usnesením č. 17/2018 schvaluje: 
realizaci a financování akce Ronovská

ulice na základě Smlouvy o dílo mezi
městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí
80, 391 43 Mladá Vožice, IČ – 00252557
a Zvánovec a. s., Rudolfovská 597, 370 01
České Budějovice, IČ – 26026279,
Ronovská ulice – 1,823.337 Kč bez DPH,
financování z Fondu obnovy
vodohospodářského majetku 

Usnesením č. 18/2018 schvaluje: 
a) zveřejnění záměru prodat pozemek

parcelu č. 1091/2 ostatní plocha-zeleň o
výměře 138 m2  a  parcelu č. 1091/2 díl
„b“ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1
m2 oba v k. ú. Stará Vožice a obci Mladá
Vožice oddělené dle Geometrického plánu
č. 130-75/2017 ze dne 1. 11. 2017 vyho-
toveného Geodetickou kanceláří s. r. o. Tá-
bor od pozemku parcely č. v KN 1091/2 o
výměře 316 m2 v k. ú. Stará Vožice

b) zrušení usnesení č. 92/2017 z 22.
zasedání ZM ze dne 11. 12. 2017

Usnesením č. 19/2018 schvaluje: 
zveřejnění záměru směnit pozemek

parcelu č. 1686/1 lesní pozemek o výměře
280 m2 ve vlastnictví města Mladá Vožice
za pozemek parcelu č. 530 lesní pozemek
o výměře 379 m2 ve vlastnictví obce
Běleč oba v k. ú. Běleč u Mladé Vožice a
obci Běleč 

Usnesením č. 20/2018 schvaluje:
zveřejnění záměru darovat pozemky

parcelu č. 427/10 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 75 m2 a parcelu č.
1654/2 trvalý travní porost o výměře 5 m2
oba v k. ú. Běleč u Mladé Vožice a obci
Běleč do vlastnictví obce Běleč   

Usnesením č. 21/2018 schvaluje:
prodej pozemku parcely č. 1091/18 os-

tatní plocha-zeleň o výměře 92 m2 v k. ú.
Stará Vožice a obci Mladá Vožice dle Geo-
metrického plánu č. 130-75/2017 ze dne
1. 11. 2017 Mgr. Zuzaně Višínové, V
Horní Stromce 2354/12, Vinohrady,
13000 Praha 3 za kupní cenu 9 320,- Kč
dle znaleckého posudku č. 11/2018 Ing.
Michala Svatoně (sepsání kupní smlouvy
hradí prodávající; znalecký posudek,
správní poplatek za vklad do KN a daň z
nabytí nemovité věci hradí kupující) 

Usnesením č. 22/2018 schvaluje: 
a) souhlas vlastníka pozemku s výměnou

sloupů, venkovního vedení VN, obnovou
uzemnění a demontáží stávajících sloupů
– na pozemcích města Mladá Vožice
parcele č. 671/1 v k. ú. Mladá Vožice a
pozemku p. č. 1078/35 v k. ú. Stará Vožice
a zároveň se vstupem a vjezdem na tyto
pozemky (akce: VN Vožice-Chotoviny,
rek KL, č. stavby 1040010521)

b) požadavek na uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí na výměnu sloupů za
příhradové stožáry a vyplacení náhrady

Usnesením č. 23/2018 schvaluje: 
smlouvu  č.TA-014330045772/001 o

zřízení věcného břemene ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Mladá Vožice Pod Baštou rek. NN“ na
zatížených pozemcích p. č. 280/3, 1174/2,
1174/3 a 1252/1 v k. ú. a obci Mladá
Vožice ve vlastnictví povinného Města
Mladá Vožice, IČ 00252557 v rozsahu, jak
je vyznačeno v geometrickém plánu č.
1248-1418/2017 ze dne 26. 2. 2018, který
je nedílnou součástí smlouvy. Věcné
břemeno se zřídí za jednorázovou náhradu
ve výši 5800,- Kč bez DPH (k této částce
bude připočtena platná sazba DPH) 

Usnesením č. 24/2018 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 6 dle

předloženého návrhu 

V Mladé Vožici dne 18. dubna 2018
starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

místostarosta Václav Slabý

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice

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
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Opět přešel rok a stolní tenisté mají za sebou další velmi dobrou sezónu.
,,A" týmu se v okresním přeboru po loňském 5 místě dařilo už od začátku sezóny

držet na předních příčkách. Až na prohry se suverénním vítězem soutěže Sokolem Tá-
bor ,,A" jsme dokázali velmi přesvědčivě vítězit s ostatními soupeři. Bohužel dvě
těsné prohry v neúplné sestavě nás  připravili o 2.místo a postup do krajské soutěže. I
tak je pro nás 3.místo s bilancí 16-0-4 a 52.body velkým úspěchem. A je možné, že
kraj ještě není ztracen. Pokud se nabídka postupu objeví, jsme připraveni ji přijmout a
krajskou soutěž zkusit.

,,B" tým neměl začátek okresní soutěže nejlepší, ale postupně, hlavně na jaře přišly
velmi dobré  výkony a družstvo na konci soutěže bojovalo o přední příčky. Nakonec
skončilo s bilancí13-1-8 a 49 body opět těsně na čtvrtém místě, což se stalo už pátou
sezónu za sebou. No, škoda. V příštím roce se toto ale už opakovat nebude, neboť ,,B"
tým využil možnosti postupu a spolu s vítězem soutěže Choustníkem ,,A" míří za
novými zkušenostmi do přeboru.

Věříme, že v příštím roce se bude hráčům dařit minimálně jako letos, kdy výkonnost
většiny tenistů šla opravdu nahoru, což se dá určitě přičítat i velmi dobré tréninkové
morálce. A jelikož se nám objevili někteří noví hráči rozhodli jsme se založit nový tým
,,C" jež bude hrát nejnižší soutěž.

Pokud by někdo chtěl začít hrát tuto krásnou hru rádi ho mezi námi přivítáme. 
Na závěr ještě úspěšnost hráčů. Více na www.pinec.info.
A.družstvo B.družstvo
J.Krieger 76,92% R.Babor 72,94%
M.Mikuláš 73,73% J.Zápotocký 59,26%
M.Pudil 71,01% J.Dvořák 57,58%
P.Melichar 42,31% V.Kolomazník 57,14%

M.Vondrák 43,33%
Za oddíl Milan Pudil.

Úspěšná sezóna stolních tenistů Sdělení MO STP
Na členské schůzi MO STP v březnu,

bylo rozhodnuto, že organizace ukončí
do konce roku svoji  činnost.  Z tohoto
důvodu byla členům, kteří se po dobu 3
let nezúčastňovali členských schůzí ať
již ze zdravotních důvodů nebo
jakýchkoliv,  bylo ukončeno členství.
Jednalo se asi o 25 členů. O přesném
ukončení organizace, budete včas in-
formováni.Výbor MO STP Mladá
Vožice

Pro velký zájem o divadlo "Edith a
Marlen" jsme se rozhodli, že v říjnu
nebo v listopadu pojedeme do divadla
znovu. Bude třeba zjistit, kdy se
představení bude konat. Včas bude
podána zpráva, nejspíš to bude v prázd-
ninovém Vožičanu. Kdo by měl zájem,
máme ještě pár volných míst, ať se
přihlásí začátkem května nebo až v
červnu na tel. 381215189. To bychom
již měli mít potřebné informace. 

V září bychom pořádali zájezd do
Žďáru nad Sázavou na Zelenou Horu.
Zájemci ať se rovněž přihlásí během
června na výše uvedeném telefonu. 

za klub důchodců Hana Trejbalová

Členové CK vyráží za zvelebováním okolí našeho města.

V sobotu 24. března 2018 uspořádal
Cyklistický klub Mladá Vožice první
společný výlet. Sraz účastníků byl ve 14.
00 hodin před benzinovou pumpou. Zde
proběhlo představení historických kol a
několik dobových doplňků a oděvů ze
sbírek mladovožických cyklistů. Po
pořízení pamětních fotografií se
účastníci vydali na nenáročný okruh
kolem našeho města. Upřesnění trasy
přímo na místě se odvíjelo od aktuálních
povětrnostních podmínek. Trasa byla
svým profilem vhodná i pro děti. K
odpočinku posloužily dvě kratičké

přestávky, u areálu Agrospolu a v
Janově. 

Další akcí, opět zařazenou do celorepub-
likové akce „Ukliďme Česko“, byl
dubnový úklid příkopů kolem silnic v
okolí našeho města. Každoročně se
dobrovolníkům z řad členů cyklistického
klubu a jejich rodinných příslušníků,
podaří sebrat z příkopů nejen kolem
Mladé Vožice, ale i okolních obcí, tzn.
Staré Vožice, Blanice, Radvanova,
Janova, Staniměřic, Noskova, rovněž
Bělče, Šebířova a Zhoře, neuvěřitelné
množství nepořádku. Přestože byl úklid

letos organizován již po jedenácté,
můžeme pouze smutně konstatovat, že
úklid bojkotují různá občanská sdružení,
která mají ve svém názvu Zelená, Za
krásnější, Za čistší apod. Jasně tak
dokazují, jak jim leží na srdci stav
životního prostředí. Nikdo z jejich
pořádkumilovných členů se do úklidu za-
tím nezapojil. Jejich doménou se stalo
psaní různých petic, stížností a slovní ex-
hibice na sociálních sítích. To je jistě
snadnější než skutečná práce. Není to
velice smutné zjištění?

Václav Slabý ml.

Cyklistické přivítali jaro
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Každé město, každá vesnice čas od času
řeší otázku zeleně ve svém obvodu
působnosti. Prakticky vždy se střetávají 2
protichůdné názory. Jedni brání každý
strom, každý keř, každé zelené zákoutí
před likvidací. Druzí spíše upřednostňují
pohodlnější způsob života, a stojí-li mu v
cestě třeba vzrostlý strom, dokážou ho,
možná s těžkým srdcem, obětovat. Občas
se však objeví i někdo třetí a ten, pro něho
asi z důležitého důvodu, pro jiného zcela
nepochopitelně, zlikviduje zeleň vadící jen
jemu. To příroda jen zavzdychne a
vyčítavě jako by říkala, člověče, co to
děláš, vždyť beze mě bys nebyl...

Třeba nebude na škodu si připomenout,
jak se k přírodě chovali naši předkové, jak
to se zelení v Mladé Vožici vypadalo před
mnoha lety na počátku 20.století, tedy ještě
za vlády císaře Františka Josefa I.. Byla to
doba, kdy vožickým starostou byl pan
Prokop Dušek, kdy stála jen
jednoposchoďová budova obecné školy
(dnešního I.stupně) a kdy pro vodu do
školy se chodilo na náměstí ke kašně.

V Mladé Vožici tehdy existoval tzv.
"Okrašlovací spolek". Ten se mimo jiné
snažil prostředí Vožice a okolí vylepšit a
zkrášlit výsadbou stromů. Naši předkové
tuto výsadbu výstižně nazývali
"Stromkové slavnosti".   

Poprvé to podle amerických zvyklostí a
podle příkladu mnohých škol v Čechách
zkusili 21. dubna 1906 a společně se žáky
obecné a měšťanské školy vysadili podél
silnice ke hřbitovu 40 lipových stromků. O
rok později 10. dubna 1907 děti všech tříd
vysadily podél blanické silnice dokonce
100 višňových stromků. 

O třetí z nich, která se konala před 110
lety - 15. dubna 1908, nechme promluvit

jejího očitého svědka, tehdejšího  ředitele
obecné a měšťanské školy, pana Jana
Berana: "Potřetí se opakující slavnost tato
nabyla letošního roku zvláštního významu,
konalať se na oslavu 60tiletého jubilea
panování císaře Pána. Za pěkné pohody a
za četné účasti občanstva vyšlo žactvo
všech tříd obecné a měšťanské školy
vedeno svými učiteli na novou silnici ke
hřbitovu. Žákyně V.třídy Kášková
přednesla vhodný proslov, po němž děti
zapěly píseň "Vlastenecké hory". Po zpěvu
vylíčil ředitel školy význam slavnosti té a
vyzval, aby děti provolaly třikráte sláva
císaři Pánu a zapěly 1.sloku císařské hym-
ny. Pak provolána sláva památce českých
zasloužilých mužů Františka Palackého,
Svatopluka Čecha, Karla Havlíčka a 
Kajetána Tyla a zapěna národní hymna
"Kde domov můj?". Na to přikročeno k
vysazování. Zasazeno podél silnice nové
60 lip císařských, pak javor uprostřed 
ozdobného trojúhelníku památce 
Fr. Palackého, v rozích trojúhelníku lípy
Sv. Čecha, K. Havlíčka a K. Tyla. Tím
slavnost skončila a dítky ubíraly se za
veselého zpěvu vlasteneckých písní ku
školní budově".

Možná, že jsou mezi námi pamětníci,
kteří z vyprávění svých prarodičů o těchto
stromkových slavnostech něco slyšeli,
možná, že některé stromy, tehdy vysázené,
mlčky sledují naše dnešní hemžení a
počínání... Spíš však ty stromy už asi odvál
čas, ale byly tu a našim předkům dělaly
radost. Třeba i o tom bychom měli
přemýšlet, když uvažujeme o zeleni kolem
nás... Třeba i na to bychom měli myslet,
jak na nás za dalších 110 let budou
vzpomínat naši potomci...

Stanislav Balík st.

Jubilanti
duben 2018

70 let
Josef Novotný

Radvanov
František Čeněk

Mladá Vožice
Jaroslav Vybíra

Mladá Vožice
Jaroslav Uhlíř

Radvanov
Květoslava Houfová

Mladá Vožice
Marie Bartáková

Mladá Vožice

75 let
Eva Marešová
Mladá Vožice

80 let
Jiřina Hrdinková

Mladá Vožice

85 let
Božena Bednářová

Radvanov

86 let
Jaroslava Mašková

Noskov

87 let
Marie Hašková

Mladá Vožice

88 let
Marie Kolaříková

Mladá Vožice

89 let
Věra Jechová

Radvanov

90 let 
Čestmír Gracias

Mladá Vožice
Marie Jůzová
Mladá Vožice

O zeleni trochu jinak

Škoda, že někteří bezohlední kazí životní prostředí a městský majetek.
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H y n k u ,
Viléme, Jarmilo,
příznivci divadla
a hlavně Voživo-
tu!

Zdravím vás
všechny v měsíci
lásky a
o s v o b o z e n í .
Nějak se minulý
měsíc zadařilo,
že se nezdařilo
mezi vás poslat
dubnový Drbník.

Takže použiji některé pasáže, které jsou
aktuální a zvesela pokračujeme dál v
květnu.

Byli jsme, jako každoročně, na
festivalové přehlídce v Třešti s naším
kabaretem Jak se nezbláznit. Pár nás tam
jelo už den předem, abychom nasáli at-
mosféru festivalu, což se povedlo, nasá-
vali jsme ale nejen tu. Bylo to takové
setkání s přáteli z dalších divadel, takže
pohodička, plkání a poznávání. Samotné
představení se mimořádně vyvedlo, o
čemž svědčí to, že jsme dostali tu NEJ
cenu, a to cenu diváka za nejúspěšnější
hru celého festivalu. Prostě jsme se ze
všech divadel líbili nejvíc. A naše
režisérka Káča si odvezla ještě další
ocenění, za texty k písničkám. Čili..opět
megaúspěch. 

Týden na to jsme odehráli Krysí dům
také u nás, ve Vožici. Opět se ke mně
dostaly ohlasy, jak to bylo super. My jsme

byli ale trošičku rozčarovaní...prostě,
vždycky se za celou éru jedné hry stane,
že se pokazí, co může. No a nám se to
doufám stalo teď. Samozřejmě, divák nic
nesmí poznat, to by byla ostuda, ale my
sami o tom dobře víme, co se nám
nepovedlo nebo co nefungovalo. Tohle
píšu jen proto, abych také ukázal, že jsme
jen lidé, a ti někdy chybují. 

V měsíci dubnu jsme měli pěkný di-
vadelní maraton. Každý týden jsme někde
hráli.  Tady bych chtěl veřejně opravdu
moc poděkovat všem kolegům z divadla,
že ač všichni máme svoje problémy a
povinnosti, oni se Voživotu dokázali
obětovat a všechna představení se
odehrála. Fakt díky moc, jste skvělí!!

Ale největší pecka a určitě zatím vrchol
celého našeho snažení bude 4. května. To
jedeme s Krysím domem hrát přímo do
matičky stověžaté, do profesionálního di-
vadla. Bude to v Činoherním klubu v
19.30. Takže bych zde chtěl požádat naše
milé příznivce, všichni máme v Praze
nějaké příbuzné, známé, spolužáky,
kamarády, pozvěte je na naše vystoupení a
uděláme si všichni příjemný večer.

Také bych chtěl popřát členům
Voživotu, kteří slavili krásné kulatiny, jen
vše nejlepší, dobrou náladu a trpělivost s
divadlem, které děláte zdarma, ve svém
volném čase. Jste skvělí. Jsou to Vítek,
Pavla, Řezanka a Vlaďka. Věk prozrazo-
vat nebudu, mám pud sebezáchovy.

No a teď už aktuálně.  Probíhají přípravy
na Vokule, takže pro vás mám další infor-
mace. Již teď můžete v Autopotřebách za-
koupit permanentku na celý festival, jako
loni je přenosná a opravňuje vás k úplně
všemu, haha. Bude tam minimálně deset
vystoupení. Její cena je 650 korun a potom
v létě, na místě bude stát vstup na jedno
představení 110 korun, takže se permice
hustě vyplatí. Letos nás svou přítomností
poctí tyto vynikající soubory: Dokola,
Kapota, Bezchibi,Duha, Neratovice,
samozřejmě Voživot, v pátek večer vás
čeká písničkový večer s kytarou a v sobotu
večer klasická voživoťácká diskotéka. A o
další zajímovosti a překvapení nebude
samozřejmě nouze. O celém programu a
dění na Vokulích budete samozřejmě včas
informováni, budou plakáty, letáky, bil-
board, FB, naše stránky, ústní
informace…..prostě všechno.

No, a tím jsem se pro tento měsíc
vyčerpal, užívejte si všichni konečně
teplíčka a zamilovaného měsíce a za
měsíc opět u Drbníku!

Vožifrk:
Pokud muži vyprávějí o sexu ženám, tak

je to sexuální obtěžování. Pokud
vyprávějí o sexu ženy mužům, tak je to 90
korun za minutu!

Motto na konec:
Hodně domácností má dnes paní na

úklid. A většina také pána na bordel.

Voživoti přejí úžasné květnové dny. 

Drbník


