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Obnova vodovodu a kanalizace v ulici 28. října

- Město Mladá Vožice se aktivně podíle-
lo na velmi rozsáhlé opravě komunikace
Běleč – Staniměřice. Tuto komunikaci se
podařilo opravit v rámci řešení objízdných
tras, které budou aktuální při opravě hráze
Žahourova rybníka. Na opravě silnice
Běleč – Staniměřice se ukázal příklad
meziobecní spolupráce v praxi, 1/3
přispěla Obec Běleč, 1/3 Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje a 1/3 město
Mladá Vožice.

- Zatím bezproblémově probíhá stavba
nového parkoviště v Doudlebské ulici.
Položeny jsou již konstrukční vrstvy pod
novými parkovacími stáními. 

- Rovněž velmi dobře lze hodnotit průběh
stavebních prací na novém chodníku okolo
kostela. Vzniká zde nová zpevněná plocha
z kamenné dlažby, chodci již tedy nebudou
nuceni chodit v prachu či bahně.

- Velmi pozitivně lze rovněž hodnotit
realizaci chodníků v centru města.
Položením nové zámkové dlažby se
výrazně zlepšil nejen komfort chodců v
centru města, ale rovněž centrum
nepochybně získalo další kamínek do
mozaiky „městského centra“.

- V podstatě hotov je přestupní terminál
na Husově náměstí. V současné době se
čeká na vyjádření orgánů státní správy k
objektu čekárny, poté bude poslední ob-
jekt také zprovozněn. Jinak vlastní 
terminál, tedy autobusové zastávky,
parkoviště již několik týdnů naprosto
bezproblémově fungují. 

- Obnovou vodovodního a kanalizačního
řadu začaly práce na komplexní opravě
ulice 28. října. Jinak se akce postupně
rozbíhá. 

- Vedení města nikdy nijak nezakrývalo

ani nesdělovalo, že všechny investiční
akce probíhají naprosto bez problémů.
Nebyla by to pravda a ani není nutné
malovat na růžovo něco, co zdaleka
růžové není. O dvou problémových
stavbách velmi podrobně a otevřeně infor-
mujeme na jiném místě listu.

- Na přelomu května a června začne
další velmi důležitá akce, zvýšení kapaci-
ty kanalizace v Ronovské ulici. Realizace
této akce je zásadní pro svedení
dešťových vod ze zpevněných ploch
parkoviště v Doudlebské ulici.

- Dalšími připravenými a dotačně
podpořenými akcemi, které budou během
června spuštěny, jsou zateplení a
rekuperační jednotka v sále Záložna,
změna topení a nucené větrání v mateřské
škole. Obě akce jsou podpořeny z
Operačního programu Životní prostředí.

Město Mladá Vožice informuje:
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Program kina
ČERVEN

- Zabývala se problémy s výběrovým
řízením na akci Ronovská ulice. Na
základě informací od účastníků řízení,
kteří postupně před podpisem smlou-
vy o dílo odstupovali, schválila
uzavřít smlouvu o dílo s firmou Daich. 

- Schválila smlouvu o poskytnutí
dotace s Jihočeským krajem – oprava
souboru křížů a božích muk v Mladé
Vožici.

- Schválila opětovné vypsání

výběrového řízení na opravu
sociálního zařízení ve zdravotním
středisku. 

- Schválila vypovězení smlouvy o
dílo mezi městem Mladá Vožice a EU-
building a. s., Na Výsluní 201/13, 100
00 Praha 10 – Strašnice, IČ –
24179879, Snížení energetické
náročnosti bytového domu čp. 111 v
Mladé Vožici (podrobně na jiném
místě listu). 

Rada města na 95. zasedání 
(3. května) a 96. zasedání 

(16. května) mimo jiné projednala:2.6. 16.30,19.30 ČERTOVINY
Nová česká pohádka

3.6. 16.30,19.30
NEJTEMNĚJŠÍ  HODINA
Oscarové historické válečné drama USA

a V. Británie v českém znění

9.6. 16.30,19.30
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Nová česká komedie

10.6. 16.30,19.30
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Akční dobrodružné sci-fi fantazy USA v

českém znění

16.6. 16.30,19.30 NA  KRÁTKO
Nové české drama

17.6. 16.30,19.30
TŘI BILLBOARDY KOUSEK   ZA
EBBINGEM
Oscarové kriminální drama USA a Velké

británie v českém znění

23.6. 16.30,19.30 KVARTETO
Nová česká komedie

24.6. 16.30,19.30 PRAČLOVĚK
Animovaná  rodinná komedie Velké

Británie v českém znění

30.6. NEHRAJEME

14.6. 9.15 h.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY
KRAKONOŠ A MISTR JEHLIČKA
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
ČAROVNÁ RYBÍ KOSTIČKA
KOCOUREK MŇOUK
JÁ BĚLOVOUS ZRZUNDA 
25.6.,27.6. 8+10h.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠPINDL ČESKÁ KOMEDIE
ČERTOVINY ČESKÁ POHÁDKA

Město Mladá Vožice uzavřelo v
uplynulém měsíci smlouvu s kolektivním
systémem EKOLAMP, který je zaměřen na
zpětný odběr osvětlovacích zařízení. Jedná
se o úsporné kompaktní zářivky, výbojky a
lineární zářivky a LED světelné zdroje.

Tyto se i doposud odevzdávali pouze na
sběrném dvoře v ulici Táborská v Mladé
Vožici. Nyní přibyla schránka na tyto
odpady (mimo lineárních) i v přízemí rad-
nice na Žižkově náměstí čp. 80 v Mladé
Vožici. Žádáme občany i podnikatele, aby
tyto upotřebené světelné zdroje nevhazo-
vali do popelnic se směsným komunálním
odpadem, ale odevzdávali je na tato 2
sběrná místa : sběrný dvůr nebo radnici. 

Dále upozorňujeme, že na těchto dvou
místech lze odevzdat i veškeré ostatní
vysloužilé elektrospotřebiče, včetně bater-
ií a též upotřebený rostlinný olej (na dvoře
radnice je zelený označený kontejner, kam
lze vložit olej v uzavřené plastové – ne
skleněné !!! lahvi).  Upotřebený rostlinný
olej v žádném případě nelijte do odpadů a

WC – nepatří do veřejné kanalizace,
kterou ničí a ucpává, ani na čistírnu
odpadních vod.

Kontejnery na malé vysloužilé
elektrospotřebiče jsou mimo radnici a
sběrný dvůr umístěny též v městské
knihovně, v infocentru, obou domech s
pečovatelskou službou a 5 barevných ple-
chových kontejnerech je venku po městě
(Žižkovo náměstí, Táborská, Oty
Bubeníčka, 17. listopadu a V Suchdolci),
takže sběrná síť je pro občany dostatečná,
proto žádáme, abyste ji využívali.  

Děkujeme všem občanům, že využili od
října 2017 nabídku bezplatného darování
sady 3 tašek na tříděný odpad skla, plastů
a papíru, které jim město poskytlo. 

V současné době jsou vyčerpány. Pokud
bude ještě o tašky na třídění v domácnos-
tech zájem, přijímáme záznamy na
stavebním úřadu – Ing. B. Malinová 381
201 913, 606 611 022, a tašky budou ještě
objednány.  

Ing. Blanka Malinová

EKOLAMP – kontejner na zářivky
a výbojky – a jiné odpady

Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice
pod evidenčním číslem MK ČR E 14832. 
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28. dubna 2018 se konala v Zámecké
zahradě soutěž mladých hasičů v
požárním útoku – Memoriál Jaroslava
Šturze. Zúčastnilo se 34 družstev ze 14
sborů. V kategorii přípravka se naše
družstvo umístilo na 3. místě, mladší na 2.
místě a starší na 5. místě.  

Den otevřených dveří hasičské zbrojnice
byl v pátek 4. května 2018. Přišlo přes
300 dětí z našich škol a i několik
vožických občanů.

V sobotu 5. května 2018 v 11.00 hodin
na náměstí před radnicí proběhlo žehnání

a předání nových automobilů, dopravní
automobil VW Transportér DA- L2Z a
cisternová automobilová stříkačka
TATRA 815/7  CAS 30/9000/540- S3VH
jednotce Sboru dobrovolných hasičů
obce.  Symbolické předání klíčů provedl
starosta Města a senátor PČR Mgr.
Jaroslav Větrovský. 

V sobotu 19. května 2018 od 12.00
hodin proběhlo okrskové kolo v požárním
sportu ve Vilicích.  Disciplíny – požární
útok a běh na 100 metrů s překážkami.
Naše družstva v kategorii MUŽI I. na 6.

místě, ŽENY I. na 4. místě, mladší žáci I.
na 4. místě, mladší žáci II. na 1. místě,
starší žáci na 2. místě.   

Okresní kolo hry PLAMEN se koná 2. a
3. června 2018 na stadionu Míru v
Táboře, pod záštitou senátora  PČR Mgr.
Jaroslava Větrovského. Sobota 2. 6. 2018
kategorie mladší a starší žáci, v neděli 3.
6. 2018 kategorie přípravka. Této soutěže
se také zúčastní náš kolektiv mladých
hasičů.  

Karel ADAM – SDH Mladá Vožice

Dobrovolní hasiči informují...
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Po městě probíhá v posledních týdnech
velmi rozsáhlá investiční činnost. Cílem
všech stavebních prací je zlepšení stáva-
jícího stavu, obnova majetku, případně 
realizace úsporných opatření pro provoz
nemovitostí. Město stále disponuje
prostředky na tuto činnost. Tyto prostředky
jsou generovány aktivní dotační politikou,
ale také, a to je třeba zdůraznit, správně
nastaveným systémem veřejného
soutěžení o zakázky. Výběrová řízení jsou
otevřena všem zájemcům, kdo přinese 
nejlepší nabídku, staví. Nutno zde také
otevřeně poznamenat, že ne všem je tato
transparentní politika po chuti, zejména ti
neúspěšní se plíživě mohou snažit tyto
principy změnit. Některé signály a 
divné okolnosti jsme již zachytili. Ale 
o tom třeba jindy. Právě otevřená a trans-
parentní politika nese rizika, že zakázku
může získat firma, která není v regionu
známa, ale nabídne nejlepší podmínky.
Veřejný investor, tedy město, jež
hospodaří s veřejnými prostředky, poté
nemá žádnou možnost tuto nejlepší 
cenovou nabídku nepřijmout. Přesně tato
situace nastala v zakázce na zateplení
bytových domů čp. 379 a 380, ale zejména
domu s pečovatelskou službou čp. 111. 

Pečovák 111
V rámci komplexní rekonstrukce domu

čp. 111 má dojít k zateplení obvodových
stěn, výměny oken, instalace solárního
systému na ohřev teplé užitkové vody,
výměny střešní krytiny a zateplení stropů.
Výběrové řízení na dodavatele stavby
vyhrála firma EUbuilding. Od počátku
stavebních prací se vyskytovaly problémy,
které investor nikdy neskrýval. Stavební
práce začaly o měsíc později, než měly.
Následná aktivita na staveništi neodpoví-
dala významu akce a zejména citlivosti,
kdy obyvateli domu jsou senioři. O 
nespokojenosti s průběhem prací byl 

zhotovitel pravidelně informován zápisy
do stavebního deníku i při pravidelných
kontrolních dnech. Nejzásadnější problém
nastává s koncem akce. Ta měla být
dodělána do konce ledna, dnes jsme na
přelomu května a června, akce však zdale-
ka hotova není. Ze strany zhotovitele

pouze neustálé sliby a výmluvy. Na 
veškeré výzvy ze strany zhotovitele nulová
odezva. Naopak, v důsledku velmi neod-
borného a neprofesionálního konání firmy
došlo několikrát k vytopení bytů a tedy
újmě na majetku nájemníků. Rada města
se průběhem stavby pravidelně na svých
zasedáních věnovala a v polovině května
již radním skutečně došla trpělivost. Firmě
vypověděla smlouvu. 

Dílo není hotovo a je nutno postupovat v
souladu s pravidly dotace. Po jednání
starosty na Centru regionálního rozvoje
(poskytovatel dotace) je jasné, že práce,
které dosud nejsou dokončeny, budou
muset být znovu vysoutěženy v
transparentním výběrovém řízení. To
město neprodleně připravilo a v současné

době je zveřejněna výzva k předložení
nabídek na dokončení prací. Největší ob-
jem prací chybí na střeše, dále na
dokončení fasády a instalaci solárního
systému. Předpokládáme, že dokončení
prací začne v červenci, aby práce byly
dokončeny v letních měsících. 

Počínání zhotovitele považujeme za 
velmi neseriózní. Město uplatňuje veškeré
smluvní pokuty, penále z prodlení termínu
dokončení. Pokud by měl kdokoliv zájem
na nahlédnutí do dokumentů týkajících se
stavby, není problém je předložit. 

Voračické předměstí
Velmi rozsáhlá akce zahrnovala obnovu

vodovodního a kanalizačního řadu od
křižovatky hlavní silnice k místní komu-
nikaci U Brodu. Dále byl položen nový
asfaltový koberec a zrealizován nástup na
chodník ke hřbitovu. Součástí akce se sta-
la také sanace opěrné stěny a obnova
veřejného osvětlení v lokalitě. Při
předávání akce, které bylo ze strany in-
vestora provedeno velmi pečlivě, což je
práce technického dozoru investora Ing.
Františka Káška, se vyskytly dva prob-
lémy. Jednak město, jakožto investor
akce, vyjádřilo fatální nespokojenost s
kvalitou provedení finálních asfaltových
povrchů a zhotoviteli sdělilo, že dílo v této
podobě nepřevezeme. Požadavek zněl na
odfrézování nového asfaltového koberce v
celé ploše a následné položení koberce
nového, tentokráte bez nerovností a chyb,
zejména v okolí armatur. Druhým velmi
závažným problémem se při předání díla
ukázaly záznamy z kamerové zkoušky
kanalizace, kdy v některých místech byl
nový kanalizační řád zkrátka položen do
kopce. Město a Vožická majetkové
nařídily neprodleně tyto závady odstranit.
V současné době jsou chyby na kanalizaci
odstraněny a v polovině června dojde k
odfrézování a následnému položení
nového asfaltového koberce. 

Problémy: Voračické předměstí, Pečovák 111

Parkoviště v Doudlebské ulici je připraveno na položení finálních povrchů.

Na opravě hřbitovní zdi práce zdárně pokračují.











JK Ostrov a JK Team Noskov ve spolupráci s MěÚ
Vlašim uspořádali ve vlašimském zámeckém parku při
příležitosti Májových slavností tradiční jezdecké závody.
Krásné počasí  přilákalo na „Májovky“ mnoho
návštěvníků, kteří svým potleskem vytvořili skvělou at-
mosféru. Program na Velké loučce byl zahájen skokovou
ukázkou začínajících dětí na ponících v doprovodu
vodičů. Vodiči společně s poníky museli překonávat
překážky. O vítězi v této soutěži, kterým se stala Markét-
ka Szieklíková na poničce Lejdy, finálně rozhodl čas v
poslední fázi parkuru, kterou už děti absolvovali  bez
poníka. Druhou nejrychlejší byla její kolegyně z klubu
JK Team Noskov a zároveň sestra Natálka, která jela na
stejném poníkovi. Na úspěch zástupkyň jezdeckého
klubu JK Team Noskov navázala ve skokové soutěži do
80 cm s možností volby poslední překážky tzv. žolíka
Eva Adamová, když si s klisnou Inéz dojela pro 3. místo.
Skvělou formu tato klisna potvrdila i v soutěži do 90 cm
s rozeskakováním, ve které se s Evou umístila na 2.
příčce. 1. místo v této soutěži vybojovala také Eva
Adamová, a to na koni Dakar. V následné skokové
ukázce pro děti se tentokrát Markétka Szieklíková s
Lejdy umístila na 2. příčce. Ve skokové soutěži do 100
cm s rozeskakováním vybojoval noskovský Team 2. a 3.
místě o které se zasloužila Linda Pádivá s klisnami Dio-
ra a Démona. Stupně vítězů zcela opanoval JK Team
Noskov ve vrcholné soutěži dne, dvoufázovém skákání
110/120 cm. 1. místo po bezchybném rozeskakování ob-
sadila Nikola Urbancová s klisnou Barbarou, násle-
dovaná klubovou kolegyní Lindou Pádivou s klisnou
Démonou na 2. místě a klisnou Diorou na 3. místě. 

Jezdeckému klubu Team Noskov se tak podařilo
navázat na skvělý začátek jezdecké sezóny, kdy se 12.
dubna v Humpolci v soutěži do 80 cm Kateřina
Horáčková na koni Guidson umístila na 3. místě a Ro-
man Šafrata v soutěž do 110 cm s rozeskakováním se
umístil s klisnou Arabelou na 2. a s klisnou Barbarou na
1. místě. Nejen v parkurových soutěžích, ale také v
soutěžích všestrannosti, které se skládají z drezurní,
terénní a skokové části, sbírají noskovští jezdci úspěchy.
Na Jarní všestrannosti v Přeštěnicích 20 - 22. dubna
Nikola Urbancová v soutěži stupně ZL s Leonem
zvítězila a s Barbarou obsadila krásné 3. místo.

Ing. František Adam
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Jarní plavba po Blanici

Prvomájové závody ve Vlašimi ovládly jezdkyně z Noskova

31. března na Velikonoce jsem s mým
taťkou a vodáckou partou kolem Ládi
Bacila absolvoval jarní splutí řeky. Neby-
la to Vltava ani Lužnice, ale Blanice, která
protéká i naší Mladou Vožicí.

Naše plavba začínala letos ve vesničce
Ostrov a počasí nám zatím celkem přálo. Po
nafouknutí gumových kánoí a našem vys-
trojení  neoprénovými obleky, jsme vyrazili
po proudu vstříc našemu cíli, což měla být
vesnice Líbež, nedaleko za Vlašimí.

Doposud jsem sjížděl řeky na raftu a tak
plavba v kanoi byla pro mne velkou
neznámou. Pádloval jsem společně s
taťkou, občas nás unášel pouze proud
vody, které bylo teď na jaře v korytě
poměrně dost. Celkem bylo kanoí šest.
Před námi bylo přes dvacet říčních

kilometrů, které vedly i  přes město
Vlašim. Přes nespočetné meandry řeky
byla plavba nekonečná, ale nám to vůbec
nevadilo, jelikož i zde jsme viděli a míjeli
krásné skály, zajímavé chatové oblasti a
čarovnou přírodu, včetně bobra, nutrie či
ledňáčka. Před Vlašimí jsme zakotvili u
břehu a posilnili se  naší sbalenou
svačinou. O několik kilometrů dále měl
Láďa vytipované skvělé místo na
rozdělání ohně a pečení buřtů. Byl to
ideální oběd v přírodě.

Od táboráku nás vyhnaly první kapky ze
zatažené  oblohy. Poslední dvě hodiny
plavby nám začalo dosti pršet, takže jsme
zbývajících 7 kilometrů pádlovali v dešti.
Byl jsem hodně šťastný, když jsem uviděl
Líbež, protože mi už byla velká zima a byl

jsem dost vyčerpaný.
Během vyndavání lodí jsem se převlékl

do suchého oblečení. Naštěstí pod míst-
ním mostem, takže v suchu. Potom, když
se všichni převlékli, vydali jsme se do
nedaleké hospody, kde jsme dojedli
svačinu, zahřáli se čajem a chlapi zapili
úspěšnou plavbu pivem.

I přesto, že mi byla neskutečná zima,
výlet se mi moc líbil. Až na několik míst,
kde jsme museli lodě kousek přenést, jsme
si užili Blanici a její krásné okolí dost a
dost. Dá se říci, že mě okouzlila více než
třeba Vltava. Také jsem nabral spoustu
nových zkušeností a doufám, že příští rok
budu moci sjíždět další úsek Blanice,
společně se skvělou partou.

Matyáš Dvořák, 7. A., ZŠ Mladá Vožice

Napsali nám…
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Květen a červen jsou tradičními měsíci
školních výletů. Určitě si i my dospělí na
své školní výlety pamatujeme, určitě ne-
jeden zážitek uvízl v naší paměti dodnes.
Výlety zaznamenává i pamětní kniha
vožické školy. Třeba nebude na škodu se
dozvědět, jak to kdysi bývávalo.

Nejstarší zmínka o snad školním výletě
je z roku 1881, kdy v neděli 31.července
"o 2½ hodině odpoledne uspořádána
učitelským sborem vycházka se školní
mládeží do blízkého háje, kde
přednáškami vhodných básniček, písní
školních a rozličných dětských her jak
četné obecenstvo, tak mládež školní
příjemně se pobavila. Při pochodu i při
návratu zapěly dítky před školní budovou
některé písně, při rozchodu pak rakousk-
ou národní hymnu." Jen pro upřesnění,
školní roky tehdy začínaly 16.září a
končily 30.července.

O 17 let později už můžeme mluvit o
skutečném školním výletě: "Dne 30.
června 1898 podnikli žáci měšťanské
školy vedeni svými učiteli vycházku do
zlatých dolů v Roudném asi 2½ hodiny
cesty vzdálené obci, kdež sešli se s žáky
měšťanské školy vlašimské. Ochotou
vzácnou ukázány žákům správou dolů
veškeré práce pozemní. Za deštivého
počasí kráčeli hoši statečně pak do
Louňovic pod Blaníkem, kdež pro ně
přichystán oběd. Většina žáků dostala
ochotou zdejšího obvodního lékaře p. Dr.
Smetany zdarma oběd zakoupený z peněz
panem doktorem vybraných. Po obědě
vystoupili žáci na památný vrch Blaník,
kdež z rozhledny krásný pohled zdarma
knížecí arcibiskupskou správou lesní
žákům povolen. Žáci někteří přednesli na
vrcholu báječné hory některé příhodné
básně. Vrátivše se do Louňovic bavili se i
obecenstvo přednesem žertovných básní a
hudebních produkcí. Výkony žáků byly
velice pěkné a došly pochvaly všeobecné.
Ku konci provedli žáci precisní
kombinovaná cvičení prostná se zpěvy.
Bouři chvály získali si tím. Zpáteční ces-
tu vykonali žáci na 4 povozech, které
darem zapůjčili hospodáři z Těmic, z
Blanice, ze Šebířova a p. Č. Stránský z
Mladé Vožice, jenž navíc daroval 70 lahví
piva chudým žákům." K tomuto výletu
jen malá doplnění: a) zlatodůl Roudný byl
v první polovině 20.století jedním z
největších zlatých dolů ve střední Evropě,
jeho pozůstatky se nacházejí na území
obce Zvěstov u vesnic Roudný,
Bořkovice a Ramena (první písemné
zmínky o těžbě zlata v oblasti Roudného
pocházejí z roku 1337 za vlády krále Jana
Lucemburského - v roce 1930 však byla
těžba ukončena a již nebyla obnovena, b)
pokud někoho překvapí, že na výletě byli
jen hoši, není to omyl, měšťanská škola v

Mladé Vožici v roce 1898 byla jen
chlapecká.

Častým cílem školních výletů bývalo
nejbližší okolí Mladé Vožice: "Usnesením
konferenčním uspořádán dítkám výlet do
lesa Boru. V neděli dne 14.července 1901
sešly se dítky ve školní budově a o ½
2.hodině vyšly s veselou náladou a plny
očekávání. Na cestě bubnoval žák Josef
Zeman z II.ročníku do kroku.
Nepřehledná řada dítek vyvolala obyva-
telstvo celého města a krásná pohoda
přilákala účastníky z vůkolních vesnic,
takže na výletě tom bylo lidstva jak ještě
nikdy. Radost dětí byla nezměrná. Program
byl bohat, z každé třídy deklamovali vždy
2 žáci neb žákyně žertovné dekla-
movánky a zpívány písně. Nejvíce líbily
se národní tance moravské, jež provedly
dívky, některé ve kroji národním, nebo
cvičení prostná žáků školy měšťanské.
Velice rozesmál a pobavil malé i velké
sólový výstup žáka Karla Forejta ze
III.roč. nazvaný "Městský servus". Hudbu
s ochotou obstarali páni studující a
někteří zdejší hudebníci. Veselá nálada
byla všeobecná až do konce a těžce od-
cházelo se domů. Za jásotu nesmírného
neutuchajícího ani na minutu až ku školní
budově ubíraly se dítky. Před budovou
školní zapěly dítky 'Kde domov můj' a
rozešly se pak v tichosti domů, aby dále v
libém spánku snily o tom krásném výletu,
jenž zajisté utkví v mladých srdečkách po
celý život. Na výletě tom bylo dáno
každému dítěti půl litru piva, každé dítě
dostalo chléb s máslem, rozhudou, koláče
a jiné pečivo, někteří párky uzenek. To
vše sešlo se od příznivců školní mládeže a
ještě vybylo 74,32 koruny, jež se věnují
ku kapitálu na pořízení prkenné podlahy v
chrámu Páně." K tomuto záznamu ze
školní kroniky několik stručných
doplňujících vysvětlení: a) konference
učitelským sborů a jejich usnesení dnes
nahradily pedagogické rady a jejich
závěry, b) deklamovali - přednášeli, c)
servus - posel, úřední sluha, d) rozhuda -
tvarohová pomazánka se zelenými
bylinkami a cibulkou, nejlepší prý na
čerstvém chlebu zapíjená vychlazeným
pivem, e) ve školní kronice je opravdu
napsáno, že každé dítě dostalo půl litru
piva, vysvětlit to neumím, ale věřím
našim předkům, že věděli moc dobře,
proč tak činí, f) v kostele na místě, kde
děti stávaly, byla kamenná podlaha, proto
sbírány peníze na položení prkenné
podlahy, aby děti v zimní době na kamen-
né podlaze nenastydly. 

Ve školní kronice se dočteme i o více-
denních výletech: "Dne 1. června 1921
jely žákyně občanské školy povozem do
Sudoměřic, drahou přes Budějovice,
Vodňany do Bavorova, kde v rodinách no-

clehovaly. Druhý den jely do Prachatic,
Husince, na zříceninu Helfenburk a na noc
opět do Bavorova. Dne 3. června 1921
vrátily se touž cestou, kterou prvý den
jely, domů. Na zpáteční cestě prohlédly si
Budějovice." K tomu malá vysvětlení: a)
občanská škola byl jiný název pro školu
měšťanskou, b) autobusové spojení Mladé
Vožice s Táborem začalo 22. září 1921,
(do té doby jezdívala jen dvakráte za den
pošta do Sudoměřic), autobus směl jet
rychlostí do 25 km za hodinu, spojení však
"bylo velmi bídné, že ohrožovalo zdraví
cestujících". 

V roce 1936 se 22. a 23.června žáci a
žákyně III. a IV.ročníku měšťanské školy
vydali autobusem na poučný výlet do
Prahy. Autokarem si prohlédli Prahu, za-
vítali do obchodního domu Baťa a večer
do Národního divadla. Druhý den si
prohlédli letiště Kbely. Z Prahy domů pak
vyjížděli v 16:20 a do Vožice přijeli ve
20:15. Jízdné tam i zpět pro 1 žáka činilo
14,50 Kč. To už se školní výlet dost
podobal těm současným, jen ty "počty"
jsou hodně jiné.

Někdo si možná řekne, jak to měli a mají
učitelé dobře zařízeno, při školních
výletech se zdarma podívají se svými žáky
po vlastech českých. O financích nechci
psát (učitelé musí v dnešní době v
cestovním příkazu vše přesně vyúčtovat),
ale chci upozornit na obrovskou
odpovědnost, kterou na sebe při školních
výletech dobrovolně nakládají. Rodiče
rádi své děti na výlet pošlou, ale zcela
přirozeně očekávají, že usměvavé a
zdravé se jim vrátí zpět. A to učitel musí
zajistit, přes to vlak nejede! Školní výlet
však v sobě skrývá i spoustu nástrah a
nebezpečí, a tak se třeba v historii vožické
školy dočteme: "Poučných žákovských
výletů v roce 1937 nebylo, neboť
učitelstvo obávalo se odpovědnosti za
možnou nehodu. Výstrahou mu byl loňský
truchlivý případ v Rakvicích na Moravě,
kde při převážení utonulo v Dyji mnoho
dětí. Učitelé - průvodci byli odsouzeni do
žaláře - podmínečně." Tehdy při školním
výletě utonulo 26.května 1936 na řece
Dyji 31 dětí z 3. až 5.třídy obecné školy v
Rakvicích na Moravě. Neumím v
krátkosti bez zkreslení popsat celou
tragédii (s dětmi se při převozu přes Dyji
převrhl vor), umím si však představit tu
bezbřehou bolest rodičů i doprovázejících
učitelů. Tragédie otřásla celou naší zemí, v
roce 1937 byl utonulým dětem odhalen
pomník, který věnoval T.G. Masaryk.
Učitelé si tu svou obrovskou odpovědnost
určitě čím dál více uvědomují časem a
zkušenostmi. Přesto školní výlety stále
pečlivě připravují, mají prostě školu a své
žáky rádi.

Stanislav Balík st.

Napsali nám… Školní výlety
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Voživot opět po
měsíci zdraví
všechny přátele i
nepřátele! 

Z a č á t k e m
května jsme
dobyli další
d i v a d e l n í
vysněnou metu.
Centrum Prahy!
Zahráli jsme si
Krysí dům v
Činoherním di-
vadle a nutno do-

dat, že podle ohlasů, které jsme dostali,
jsme rozhodně naší Mladé Vožici žádnou
ostudu neudělali. Sál byl plný a mezi di-
váky bylo i mnoho divadelních profíků,
kteří nám po představení dávali nepokrytě
najevo své nadšení z toho, že i amatéři
jsou schopni dělat kvalitní divadlo. Ale
nejvíc nás potěšilo, že nás do Prahy přijel
podpořit i náš divácký fanklub z Mladé
Vožice, který si tuhle událost nenechal
ujít. Díky moc za Vaši podporu! I pro nás
to byl báječný a sváteční pocit,
připravovat se na představení v šatnách
slavných herců a sedět před líčícími stolky
největších současných hereckých hvězd.
Prostě poslušně hlásíme: Praha se ctí
dobyta! 

Ale protože nejen život, ale i Voživot
není jen samý med, náš soubor prožívá
občas i nepříjemnější chvilky a tak jsme
museli zpracovat i několik zcela
zásadních změn. Jeden ze zakládajících
členů a dá se říci otec souboru Marian, se
rozhodl pro ukončení své činnosti v
souboru a současně i funkce vedoucího,
neboť mu v plném nasazení brání jeho
pracovní vytížení. V naší krysí detektivce
i na Vokulích ho s námi ale ještě chvíli
budete moci vídat.

Vedení spolku za něj přebírá Pavla Šedi-
vá, její pravou rukou bude Jarda Jaroš.
Uměleckou stránku souboru bude mít,
jako doposud, na triku naše režisérka a au-
torka v jenom, Kateřina Pokorná.  

Problémům života a různým jeho
peripetiím nikdo neuteče. Ani my. A tak si
i někteří další členové z různých
organizačních, pracovních nebo osobních
důvodů musejí dát vynucenou roční pauzu
od divadelního zkoušení. Proto jsme v
tuhle chvíli ve fázi, kdy řešíme, jestli
dáme tu slíbenou rozezkoušenou hru teď
po všech těch změnách dohromady a jestli
na ní bude vůbec dost herců. Ale žádný
strach, už máme v záloze i krizové vari-
anty a všichni věříme, že se do roka se-

jdeme spolu i s vámi na další vožvoťácké
premiéře. 

Jinak..my se teď scházíme poměrně
často i mimo divadlo. Ve Voživotu se nám
totiž letos sešlo několik jubilantů, kteří
slaví nějaké ty kulatiny…zkrátka naši
rodiče nás počínali z nějakých záhadných
důvodů v pravidelných, zhruba de-
setiletých intervalech. Takže slavíme jed-
ny kulaté narozeniny za duhými a ještě
nás jich pár čeká. Takže (záměrně bez
uvedení jakýchkoli číslic) v této době
gratulujeme Pavle, Vlaďce, Řezance,
Vlastě, Marianovi….no takže vlastně
skoro všem. Věřte, je to náročný půlrok. 

Na náš letní divadelní festival Vokule
pro Vás ale už teď chystá Voživot, kromě
všech představení hostujících souborů i
své osobní velké divadelní překvapení.
Pokud jste našimi fanoušky, neměli byste
si ho nechat ujít. Půjde o premiéru a
zároveň i derniéru něčeho, co už nikdy a
nikde nebudete mít šanci podruhé vidět.
Tak. A pšššt….víc už ze mně nedostanete. 

Vožifrk:
V divadle žena šeptá manželovi:

„Miláčku, podívej, ti tři vedle tebe usnuli.“
„No a co? Kvůli tomu mě musíš budit?“

Motto na konec:
I pád na držku je pohyb dopředu.

Vaši  Voživoti

Drbník

Jubilanti
květen 2018

70 let
Václav Smetana

Stará Vožice
Jan Krátoška
Mladá Vožice
Josef Adam

Mladá Vožice

75 let
František Čermák

Noskov
Antonie Poslušná

Mladá Vožice
Marie Čeňková

Mladá Vožice
Marta Vejvodová

Mladá Vožice
Maršíková Marie
Krchova Lomná

80 let 
Ludmila Martinková

Mladá Vožice
Květoslava Slabá

Mladá Vožice

85 let 
Karel Zdeněk

Krchova Lomná


