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číslo 9/roč. 16 1. září 2019

Město Mladá Vožice informuje:
• zasedání Zastupitelstva města Mladá

Vožice se uskuteční 9. 9. 2019 od 16.30
hodin v zasedací místnosti MěÚ Mladá
Vožice. Na programu jednání bude
pokračování projektu přípravy výstavby
technické infrastruktury Sluneční II

• Město Mladá Vožice nabízí k prodeji
palivové dřevo v ucelených dodávkách z
odvozního místa. Cena 400 Kč/1m3. Kon-
taktní osoba: Jan Babor, tel. 602 69 00 36

• po známých peripetiích, které
provázely v loňském roce stavební akce
na bytových domech čp. 379, 380 v
Souhradí, a zejména Domu s
pečovatelskou službou čp. 111, podalo
město na zhotovitele díla žalobu, kde
požadovalo přiznání penále z prodlení v
plné výši dle smluv, což zhotovitel
odmítal. Po několika soudních jednáních
bylo žalobě města vyhověno a město
tudíž v tomto sporu uspělo 

• pro další posílení vodních zdrojů k
zásobování města pitnou vodou byly v
jarních měsících zrealizovány dalších
dva vrty v lokalitě Horní Kouty. 
Po nezbytných zkouškách aktuálně
probíhají jednání a aktivity k napojení
vrtů do vodojemu. Vrty se ukázaly jako
poměrně vydatné a jde tedy o další dílčí
krok řešící v posledních letech stále
častější suchá období. Velmi důležitým
faktorem v bezproblémovém zásobování
pitnou vodou je pravidelně obnovovaná
infrastruktura, ve které nedochází ke
ztrátám vody 

• rovněž aktivity okolo přípravy projek-
tu napojení severu okresu Tábor – tedy i
Mladovožicka – na Jihočeskou vodáren-
skou soustavu pokračovaly. Aktuálně
město disponuje studií technického
provedení, byly podány žádosti o
zařazení akce do strategických
dokumentů kraje tak, aby v případných
dotačních řízeních byl prokázán soulad
právě se strategickými materiály. Rovněž
probíhala četná jednání s představiteli
dalších obcí v okolí o možnostech
napojení na připravovaný přivaděč. Nyní
aktuálně stojíme před podpisem smlouvy
o dílo s projektantem akce, který by dílo
naprojektoval ve fázi dokumentace pro

územní řízení. Bez platného územního
rozhodnutí totiž není možno žádat do
dotačních programů. Případné napojení
na soustavu představuje naprosté bezpečí

pro zásobování pitnou vodou města i
okolí do budoucna, jako řešení zaručující
rozvoj v bytové výstavbě i podnikatel-
ských aktivitách  

Stavba víceúčelového hřiště.
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Program kina
ZÁŘÍ

• Zabývala se synergií autobusových
linek v rámci Pražské integrované do-
pravy – linek, jež mají význam pro město
a jeho okolí, zejména návaznostmi na
školní vyučování 

• Schválila studii odpočinkové zóny
podél Panského rybníka 

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem
a Ing. Věrou Slunečkovou – zpracování
projektové dokumentace revitalizace
Panského rybníka a následně i
odpočinkové zóny 

• Neschválila nabídku Jihočeské tele-
vize na prezentaci města v tomto medii 

• Vzala na vědomí Protokol z kontroly
Úřadu práce u příjemce finanční podpory
– bez závad 

• Schválila realizaci výběrového řízení
na akci – technická infrastruktura
Sluneční II 

• Schválila kupní smlouvu mezi městem
a Autoservisem Jindra Soběslav –
pořízení nového služebního vozu Škoda
Scala, 385.820, Kč včetně DPH 

• Schválila, jakožto zřizovatel
školského zařízení, zapojení ZŠ a MŠ
Mladá Vožice do projektu potravinové a
materiální pomoci – příspěvek na
stravování pro sociálně slabé rodiny 

• Schválila prodloužení smlouvy o
poskytování pečovatelské služby mezi
městem a obcí Zhoř u Mladé Vožice – o 6
měsíců 

• Schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Mladá Vožice za 2. čtvrtletí rok 2019

• Pravidelně projednávala jednotlivé
stavební záměry, kde je město účastník
řízení 

• Schválila cenovou nabídku
vzorkování sedimentů – Panský rybník –
PRO natura, 42.350 Kč včetně DPH

• schválila postup v řešení nepovolené
stavby – cesta Radvánov – odstranění
nepovolených staveb na městských
pozemcích a uvolnění cesty k průchodu a
průjezdu

• schválila realizaci pouťového koncer-
tu Strahovanky a hostů – neděle o pouti
dne 18. 8. 2019

• schválila cenovou nabídku na opravu
komunikace Bostov a schválila podání
žádosti o dotaci na opravu této komu-
nikace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro rok 2020

• schválila realizaci nového zábradlí
podél Morávkova náměstí v Mladé Voži-
ci a uložila vedení města zajistit cenovou
nabídku 

Rada města Mladá Vožice na 21. zasedání
(4. července), 22. zasedání (18. července), 

23. zasedání (2. srpna) a 24. zasedání 
(16. srpna) 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

1.9. 16.30,19.30
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Animovaná rodinná dobrodružná
komedie USA v českém znění

6.9. 16.30,19.30
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Nová česká  kriminální komedie

7.9. 16.30,19.30
MRŇOUSOVÉ 2:
DALEKO OD DOMOVA
Animovaná rodinná dobrodružná
komedie USA v českém znění

14.9. 16.30,19.30
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisné hudební drama

15.9. 16.30,19.30
LOVENÍ
Nová česká ronatická komedie

21.9. 16.30,19.30
ŽENY V BĚHU
Nová česká komedie

22.9. 16.30,19.30
DUMBO
Rodinný film USA v českém znění 

Sdělení
Rozhodnutím Městského soudu v

Praze byla k 28. 5. 2019 ukončena
činnost MO STP v Mladé Vožici.
Děkujeme členům za spolupráci a pod-
niku Sinfo za finanční příspěvky na zá-
jezdy.

Z klubu
Na posledním setkání klubu před

prázdninami 25. 6. 2019 nám atmosféru
zpestřili čtyři muzikanti z Českých
Budějovic pod vedením pana Svatka.
Jejich představení bylo velice pěkné a
zpestřené zážitky ze života od pana
Peterky. Těšíme se zase za rok na jejich
vystoupení. V úterý 17. 9. 2019 nás
navštíví opět Mgr. Vomáčka a tentokrát
bude vyprávět o R. A . Dvorském. 

Za klub M. Tomášková

Svatováclavský výšlap 28.září
Klub českých turistů Tábor a Farnost Mladá Vožice Vás srdečně zvou na 11. ročník

turistického pochodu Svatováclavský výšlap. Čekají vás trasy přes Malý nebo i Velký
Blaník (17 a 21 km) do Louňovic nebo přes zlatodůl Roudný a Libouň do Louňovic
(20 km), odkud bude v 16:00 zajištěn odvoz autobusem v 16:00 zpět do Mladé Vožice.
Můžete si vybrat i ze dvou okružních tras – přes rozhlednu Kovářka (18 km) nebo přes
Ústějovskou kapličku (7 km s hrou pro děti nebo 10 km). Start pochodu je od 8:00 na
faře v Mladé Vožici - trasy 20, 21 a 17 km km do 9:00, trasa 18 km do 11:00, trasy 7
a 10 km do 13:00. Cíl pochodu je v místě startu, na faře v Mladé Vožici, kde můžete u
kávy či čaje posedět v příjemných historických prostorách. Každý účastník pochodu
obdrží pamětní list, medaili a malé občerstvení. Ludmila Dvořáková, KČT Tábor

Úprava povrchu v Ronovské ulici.







1) zateplení domu čp. 180 v ulici A.
Mareše, rozšíření lékárny, nebytové
prostory v bývalé čekárně na Husově
náměstí – velmi rozsáhlá akce, v rámci
které také, mimo jiné, dojde k rozšíření
lékárny. V současné době probíhají staveb-
ní práce na zateplení konstrukcí, jež se po-
dle projektu realizují, výměna oken,
střešních oken. V září dojde k vybudování
nebytových prostor v objektu bývalé
čekárny na Husově náměstí. Dále naváží
práce na rozšíření prostor lékárny. Na za-
teplení objektu město čerpá dotaci z Inte-
grovaného regionálního operačního pro-
gramu, na rozšíření lékárny z programu
Jihočeského kraje 

2) zateplení bytových domů čp. 190 a
193 na Žižkově náměstí, nový otopný sys-
tém a plynové kotelny – v obou bytových
domech je hotovo nové topení, nové cen-
trální plynové kotelny. Na vybudování
topení s ekologickým médiem město čerpá
dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu. Zároveň pokračují
práce na realizaci energetických úspor, z
velké části je hotovo zateplení obvodového
pláště bytových domů. I na energetické
úspory město čerpá dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu 

3) víceúčelové hřiště v prostorech
tenisových kurtů – hotova je opěrná zeď
oddělující sportoviště od technických
služeb. Zality betonem jsou i základové
pasy pro budoucí budovu se sociálním
zařízením a skladem sportovního nářadí a
náčiní. Dle informací od zhotovitele bu-
dou práce pokračovat pracemi na oplocení
a také na realizaci konstrukčních vrstev
pod finální povrch. Na akci čerpá TJ
Sokol – investor akce – dotaci z Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy 
4) stavební úpravy Morávkova náměstí

– akce, která je motivována zlepšením
dopravně bezpečnostní situace v lokalitě, a to
zejména v ranních hodinách, kdy rodiče vozí
děti do školy. Vjezd do lokality bude zbrzděn
zpomalovacími pruhy, v celém prostoru před
školou bude omezena rychlost. Vznikla zde
nová parkovací místa podél kostela a místa
pro vyložení dětí před školou v režimu K +
R, tedy vysaď a jeď. Doprava v lokalitě
dostává přesná pravidla. Akce je v podstatě
hotova 

5) oprava Ronovské
ulice – stavební práce
probíhají na realizaci
konstrukčních vrstev pod
nový povrch komu-
nikace, který bude
následně položen. Akce
je hrazena plně z
rozpočtu města 

6) budova občanské vy-
bavenosti Radvánov –
hotovy jsou nezbytné
bourací a přípravné práce.
Rovněž vodo-vodní
přípojka k budově je zreal-
izována. V rámci akce do-
jde ke kompletní revital-
izaci objektu, který nebyl
využíván. Čerpána je
dotace z Programu 
obnovy venkova
Jihočeského kraje

7) hřbitovní zeď v
Blanici – stavebníci
aktuálně opravují ob-
vodové zdivo. Dále bude
položena krytina na zeď

(stejně jako u hřbitovní zdi ve Vožici),
provedena také bude malba zdi. Město
bylo úspěšné v dotačním řízení z Minis-
terstva kultury 

8) oprava fasády Ústějovské kapličky
– akce hotova. Nově zářící dominanta
okolí města je tedy připravena na slavnos-
tní akci dne 15. 9. 2019

9) oprava mostu v Janově – investorem
akce je Jihočeský kraj. Provedeny jsou
demoliční práce, zakládání nových 
konstrukcí pro zrekonstruovaný a rozšířený
most 
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Stavební činnost po městě a místních částech

Třídění odpadů v novém systému
Nový systém svozu odpadu „Od dveří ke

dveřím“ postoupil v tom smyslu, že do 15.
dubna 2019 (ale podávali i poté) mohli
všichni zájemci z řad občanů trvale
bydlících ve městě podávat na městský
úřad závazné objednávky nádob. Do této
doby se podařilo shromáždit cca objed-
návky na 250 sad popelnic na papír+plas-
ty+bioodpad. V průběhu měsíce května
2019 přicházeli zájemci a podepisovali na
městském úřadu smlouvy o výpůjčce
nádob. Po uzavření (podpisu) smlouvy, bu-
dou sady popelnic (papír/plasty/bioodpad)
rozváženy do domácností technickou
skupinou města. A současně budou
rozváženy – letáky „Jak správně třídit
odpady v Mladé Vožici“ a „Kalendář svozu
odpadu 2019/Mladá Vožice“. Zde se
občané dozví, jak správně nádoby využí-
vat, kam co ukládat a v kterých svozových
dnech budou vytříděné odpady sváženy.
Plasty bude svážet  technická skupina
města a papír a bioodpad COMPAG Votice

s.r.o., a to dle svozového kalendáře, jak už
bylo uvedeno.     

První svozy popelnic s vytříděným
odpadem od občanů budou prováděny v
měsíci červenci 2019. 

Žádáme proto občany, kteří si ještě
neuzavřeli s městem „Smlouvu o výpůjčce
nádob“, aby tak v červnu 2019 urychleně
učinili, aby jim mohly být nádoby
poskytnuty a v červenci proveden první
odvoz vytříděných odpadů.  Těm
váhavcům, kteří se ještě pro nový systém
nerozhodli, nabízíme, že mohou ještě přijít
a závaznou objednávku na poskytnutí ná-
dob podat a smlouvu o výpůjčce nádob
zároveň uzavřít. 

V roce 2020 bude pravděpodobně četnost
svozu směsného komunálního odpadu (z
domovních popelnic) upravena ve městě z
každotýdenního svozu 

na svoz 1x za 2 týdny (jako to je už nyní
ve všech městských částech).  A rozhodne
se, zda a která sběrná místa budou ve městě

zrušena. Logicky by mělo ubýt množství
směsného komunálního odpadu a přibýt
vytříděných složek. Velký váhový problém
dělá v domovních popelnicích zejména
bioodpad a další nevytříděné složky, které
se vozí na skládku, kde se za odpad draze
platí.

Upozorňujeme i ty občany, kteří velmi
komfortního a nadstandartního nového sys-
tému nevyužijí, že i tak je jejich povinností
ze zákona o odpadech a obecně závazné
místní vyhlášky svůj vyprodukovaný ko-
munální odpad třídit. A pokud se zjistí, že
tak nečiní, mohou být postihováni podle
příslušných zákonů. Šest měsíců, které zbý-
vají do konce roku 2019, bude sloužit k
zavedení a nastartování nového systému. 

Závěrem chci říci, že by ekonomické i
ekologické řešení likvidace komunálního
odpadu mělo být zájmem náš všech –
občanů i města – a snažit se k němu
zodpovědně přistupovat. 

Ing. Blanka Malinová
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1) Třídění od dveří ke dveřím
Nově zavedený systém třídění odpadu v

domácnostech nazývaný „od dveří ke
dveřím“ začal fungovat od července 2019
po městě i jeho místních částech. Ke dni 21.
srpna 2019 bylo uzavřeno 333 smluv o
výpůjčce nádob na separaci – sad na pa-
pír/plast/bioodpad pro jednotlivé rodinné
domy, ale i bytové domy. Systém se rozjel
úspěšně, i když někdy s menšími potížemi.
Občané si musí zvyknout, že svoz odpadů
dle předaného svozového kalendáře začíná
již ráno, obvykle v 6.00 hodin, a tedy i tehdy
je nutné mít ve svozový den přistavené
popelnice venku na viditelném místě a
ponechat je tam až do večerních hodin, příp.
druhého dne, když firma svoz nestihne.
Všechny strany se nový systém učí a 
doufejme, že se vše zaběhne ke spokojenosti
všech. Tedy, že občané se naučí nádoby vyn-
dávat na ulici ve správný čas a pracovníkům
firmy se nebude stávat, že by některé
domácnosti nevyvezli nebo k nim vůbec
nezajeli.

Pro upřesnění uvádíme, že plasty, tedy
žluté popelnice, sváží pracovníci technické
skupiny města (1x za měsíc), papír, tedy
modré popelnice (1x za měsíc) a bioodpad,
tedy hnědé popelnice (2x za měsíc, prosinec
1x za měsíc) sváží firma COMPAG Votice
s.r.o. Žádáme občany, že pokud se stane, že
ve svozový den podle svozového kalendáře
nejsou odpady svezeny, aby ponechali
popelnice přistavené i do druhého dne.
Věřte, že probíhá neustálý dialog mezi
občany, pracovníkem města i firmy, aby se
případné nedostatky a nešvary vždy
podařilo zdárně vyřešit.

Vyzýváme občany, majitele rodinných
domů, ale i nájemníky či vlastníky bytů v
bytových domech, ty kdo tak ještě neučinili,
že stále mohou přijít uzavřít smlouvu o

výpůjčce popelnic na městský úřad k Ing. B.
Malinové nebo Ing. M. Růžičkové.

Od následujícího roku 2020 bude upraven
svoz směsného komunálního odpadu tak, že
i ve městě, stejně tak jako doposud v
místních částech, bude prováděn 1x za 2
týdny, tedy ve 14 denních intervalech. V ná-
vaznosti na povinnost vytřídit doma z
odpadu sklo, papír, plasty a bioodpady, je
toto opatření zcela logické a naprosto
opodstatněné. Pokud by měl někdo problém
s množstvím nevytříditelného zbytkového
odpadu, zejména např. popelu z uhlí nebo
dětských plen, nechť si pořídí nádoby dvě
nebo v horším případě použije pytel, který je
ovšem zbytečný další komunální odpad.
Zároveň budou zrušena vybraná dosavadní
sběrná místa po městě, neboť občanům je
umožněno vypůjčit si sady popelnic na
třídění do svých domácností. A to je
nadstandartní způsob, jak město s pomocí
dotace umožňuje a ze svého rozpočtu dotuje
třídění komunálního odpadu, které je povin-
ností ze zákona o odpadech a upravuje jej
obecně závazná vyhláška města. Nádoby na
sklo a nápojový karton budou ponechány
všude. Podotýkáme, že nápojový karton
mohou v domácnostech občané ukládat
spolu s plasty do žlutých popelnic. 

Děkujeme za všechny podnětné
připomínky a všem občanům, kteří systém
využívají. Smyslem nového systému je
vytřídit recyklovatelné suroviny a nevozit je
na skládky, kde stále porostou poplatky za
uložení z důvodu, aby se snižovalo množství
odpadů ukládaných odpadů.

2) Oznamujeme občanům Janova, že
velkoobjemový kontejner pod hřbitovem
v Janově bude odstraněn a nahrazen
malým 1100 litrovým – pouze na
hřbitovní odpad. Důvodem je pravidelné
zneužívání – ukládání odpadů z

podnikatelské činnosti – v poslední době
odpadů z rozebraných autovraků, které do
tohoto kontejneru rozhodně nepatří a město
musí jeho odvoz a uložení na skládce platit
z rozpočtu. Místní občané poukazují na toto
zneužívání, ale bohužel neidentifikují a ne-
nahlásí pachatele, aby mohl být potrestán.  

3) Krajský úřad Jihočeského kraje
pořádá pro zájemce seminář „ Kotlíkové
dotace“ v Jihočeském kraji III, který se
uskuteční ve středu 4. září 2019 od 16.00
hodin ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu Tábor, budova Husovo
náměstí 2938, Tábor TABAČKA – 3. patro.
Všichni zájemci, kteří chtějí o dotaci na
podzim požádat, mohou přijít poslechnout si
užitečné informace a položit dotazy
zástupcům, kteří budou dotace vyřizovat. 

4) Znovu žádáme laskavě občany, kteří
využívají velké modré kontejnery na
sběrných místech po městě, aby kartonové
krabice sešlapávali, aby se  využívala celá ka-
pacita kontejneru. Město platí za vyvezení 1
kontejneru 240 Kč, tak je neekonomické
„vysypávat vzduch“. Mnohdy také končí celé
velké krabice poházené vedle kontejnerů, kde
na ně prší a tím se papír znehodnocuje a musí
jít na skládku a obec za něj nedostane
příspěvek od EKO-KOMu a. s. za třídění,
naopak za něj musí zaplatit. A pak se taky
zdá, že jsou kontejnery všude přeplněny!

5) Ještě bychom chtěli upozornit vlast-
níky zahrad sousedících s městskými
chodníky či komunikacemi, aby svoje keře
a stromy udržovali tak, aby nepřesahovali na
městské pozemky a bránili tak průchodu po
chodnících nebo údržbě komunikací či
výhledu do křižovatek. Padající listí a větve
zase většinou musí uklidit pracovníci města.    

Na závěr: Zdravé životní prostředí je přece
věcí nás všech, ale musíme pro to něco
udělat! Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje

Kontejner pro občany Janova - takto to rozhodně vypadat nemá... 
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K elementu Země patří orgány žaludek,
slezina a slinivka. A jako první si
představíme žaludek.

Pro Tradiční čínskou medicínu je žaludek
klíčem k nebeské čchi (energii). Stejně
jako domovní dveře neotevřete bez klíče,
tak žaludek nám zjednává přístup k
pokladům skrytým v potravě. Žaludek
promíchává a míchá veškerou potravu, tak
dlouho dokud nejsou připraveny k dalšímu
transportu do střevního traktu. Bez procesu
štěpení na jemnější částečky by střeva ne-
dokázala správně vykonávat svojí funkci. 

Žaludek je zcela vydán na pospas našim
náladám a rozhodnutím o tom co se do něj
dostane. My jsme ten, kdo rozhoduje. Při
jídle bychom neměli pobíhat, aby jsme za-
chovali rovnoměrnost. Potravu bychom
měli přijímat v době kdy má žaludek k dis-
pozici nejvíce energie a to je mezi 7-9h
ranní. Poté navazuje činnost sleziny pro
absorpci těch nejjemnějších součástek a
mi v tomto rozmezí naopak necháváme
většinou tělo hladovět. Nejlepší čas up-
lyne bez užitku a ostatní orgány čekají,
takže ani ony nemohou využít svého max-
imálního výkonu svých funkcí, protože
chybí potrava.

Výkonnost jednotlivých řídících drah se
dostanou mimo kontrolu. Dokonce, i když
budeme jíst tu nejlepší stravu, nepodaří se
z ní získat optimum. Není -li dodržována
optimální doba žaludku začne docházet ke
stagnaci potravy. Při stagnaci všechno leží
a začínají vznikat hnilobné procesy ještě
předtím než koloběh proměnlivých fází
stačí získat to nejlepší. Uprostřed hojnosti
se dostaví pocit nedostatku. Dostaví se
vnitřní prázdnota s pocitem přeplnění a

nadouvání. Z úst jde pronikavý a nechutný
zápach. 

Při stagnaci dochází ke vzniku
žaludečního Ohně. Vevnitř se začne vyví-
jet horko. Plameny vyšlehnou vzhůru a
naruší trávicí kanál také v horní oblasti.
Projeví se to krvácením z dásní,
paradentózou a začne se tvořit zubní kaz. 

Při stagnaci, konzumujeme-li větší
množství ochlazující potravy (ovoce, salá-
ty, jogurt nebo minerální vody), začne
chlad poškozovat slezinu a tím vznikají
vodnaté průjmy a zápach z úst. Pocit
chladu se šíří do končetin. 

Potrava představuje ukotvení naší
osobnosti, uzemňuje nás, energeticky nás
připoutává k Zemi. 

Žaludeční čchi směřuje dolů a i řídící
dráha žaludku končí na chodidlech. Pro-
tiproud produkuje zvracení a kyselé
říhání. Směr vzhůru přináší pocit
vznášení, vznášení daleko od fyzického
světa. Tento pocit znají příznivci očistných
kúr hladověním, které mohou vést k
anorexii. 

Při proměnlivých fází je Země matkou
Kovu. Když je Kov silný a drenážuje
Zemi (oslabuje ji a vysává). Pokud je
příčinou agrese, pronikne jaterní jang a ten
zaútočí na slezinu. Slezina, tak začne
odpírat potravu. Dojde k soustavnému
přejídání (bulimie). Oslabí se Kov a dojde
k narušení duševní pohody, dojde ke ztrátě
kontroly a lidé s problémy mohou
takříkajíc ,,polykat“ svá přání a starosti.

Horko v žaludku
Se projevuje silnými bolestmi žaludku,

návaly horkosti a dalšími žaludečně-
střevními potíži. K tomu se přidá silný zá-

pach z úst, vznik zubního kazu a zánět
dásní. Objevuje se velká žízeň, především
po chlazených nápojích. Připojuje se
nervózní neklid. Žaludku ulehčíme
řádným kousáním a pravidelným a
střídmým přísunem potravy. 

Výživa v období pozdního léta
Jíme potraviny naplněné letním světlem:

čerstvé ovoce, žluté druhy zeleniny:
kukuřice, karotka, dýně, první jablka,
jedlé kaštany, fazole, hrách, zelí. 

Potraviny, jež podporují odstranění hor-
ka z žaludku

Čerstvé kaše z pomletého ječmene,
pšenice, pohanky. Silně ochlazují sójové
výrobky – sójový tvaroh, tofu. 

Ze zeleniny hrášek, špenát, čínské zelí,
bambusové výhonky, rajčata, lilek, bram-
bory a batáty. Můžeme jíst kořen lotosu a
černé smrže.

Ovoce zvlhčuje a reguluje teplotu –
hrušky, broskve, mango, karambola, vodní
meloun, cukrový meloun. Granátová
jablka by se měla jíst společně s čerstvou
mátou. Banány zvlhčují a působí
projímavě. Liči osvěžuje, hrozny vinné
révy jsou neutrální. Citrusy spíše vynechat
i když ochlazují. Příliš rozsáhlým
ochlazením dochází k ke tvorbě hlenů.

Maso jíst v malém množství jednou až
dvakrát týdně. V tomto případě se
doporučuje kachna a vepřové. Mělo by být
libové, protože tuk vytváří hlen. Vhodná
je i šunka (ne příliš solená), která zvlhčuje. 

Mléčné výrobky také ochlazují –
smetana, máslo, čerství sýr. Sójová
omáčka ochlazuje a mírně očišťuje. 

Poradce pro zdraví
Veronika Pešková

Pokračování elementu Země - Žaludek

Letošní provoz bazénu v Mladé
Vožici byl zahájen v úterý 25. června
2019. Rozšíření sportovně - rekreační
vybavenosti pro cestovní ruch na
Mladovožicku bylo realizováno v
rámci čerpání finančních prostředků
z dotace Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj, Směr budoucnost 
– cíl prosperita., č. projektu
CZ.1.14/3.1.00/23.02690. Cena
vstupného zůstala pro letošní letní se-
zonu totožná jako v roce minulém.
Změn nedoznal ani návštěvní řád
schválený Radou města Mladá
Vožice. V době prázdnin a vhodných
povětrnostních podmínek byl bazén v
provozu každý den od 10.00 do 18.00
hod. Pokud i nadále vydrží příznivé
počasí z konce prázdnin, bude možné
se vykoupat i počátkem měsíce září.

V. Slabý

Letní koupání
v Mladé Vožici
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Milí sousedé!
Ani jsme nemrkli a je

konec prázdnin a to je
pro nás Voživoťáky a
vůbec všechny divadelní
nadšence ideální čas,
abychom tak nějak zhod-
notili tu uplynulou di-
vadelní sezónu. Loni v

prosinci jsme měli premiéru naší nové hry
Uklízečka a máme velikou radost, že se
líbí nejen vám, ale sklízí úspěchy i na
všech štacích, kde jsme s ní zatím byli.
Druhým pro nás důležitým bodem sezóny
je festival VOKULE. Tedy Vožické kul-
turní léto, kterým se snažíme už osmým
rokem zpříjemňovat letní měsíce všem
našim kulturně zaměřeným
spoluobčanům. V první řadě chceme moc
poděkovat všem, kdo nám s letošním
ročníkem pomohli. Tedy jmenovitě Městu
Mladá Vožice a Gábince Hrůzové
(Dortíky) a stavební firmě REIN, kteří
podpořili naši akci finančně a velký dík
letos patří i Radkovi Slabému, jehož
catering byl příkladný a diváci i herci měli
letos stále co jíst a pít. A víte dobře co to
je mít hlad jako herec! 

Za letošní ročník Vokulí, jsme byli
pochváleni v novinových článcích a také
divácké reakce se zdály velmi pozitivní.
Tedy těch, kteří přišli. A moc jim za to, že
přišli, děkujeme. Bohužel ale musíme
konstatovat, že letos celková návštěvnost
festivalu oproti minulým ročníkům o něco
klesla. Plno jsme měli pouze na
představení našeho souboru Voživot. Ale
dalších sedm účinkujících souborů, které
jsme pro vás pečlivě vybírali a do Vožice
pozvali, mělo hlediště většinou polo-
prázdné. Bylo nám to, především kvůli
jim samým, velmi líto. A jak jsme tak v
neděli po skončení festivalu po všem tom
frmolu unaveně a trochu smutně seděli v
zámecké zahradě, proběhla tam tato
diskuze: 

Voživoťák 1: Ach jo. Jsem tak zkla-

manej, že jim nepřišli diváci. Vždyť byli
výborní! Je mi skoro trapně. Oni sem o ve
svým volnu o prázdninách přijeli, aby tu
lidem zahráli! To tady fakt nikoho žádný
jiný divadlo nezajímá? 

Voživoťák 2: Čím to je? Počasím? Mal-
ou propagací?Voživoťák 3: Letos byla
propagace nevětší za 8 let. A na nás přece
lidi přišli! Vědí o tom. A počasí bylo
ideální. Ani vedro, ani zima, nepršelo.

Voživoťák 1: A jak jsme letos dopadli
finančně?Voživoťák 3: Ani se neptej. I
když nám město pomohlo, jak mohlo,
letos jsme nedostali dotaci z kraje, takže
výsledek není ani fifty fifty. Výdaje jsou
prostě vyšší než výtěžek ze vstupného.
Takže Doplácíme.  Voživoťák 2: A zbylo
nám vůbec něco, abychom mohli letos
udělat novou hru? Voživoťák 1: Skoro ne.

Voživoťák 1: A má to teda smysl ten
festival vůbec dál dělat? Chtějí ho tu lidi
vůbec?Voživoťák 3: Nevím. 

I když to tak možná nevypadá, jsme v
souboru vesměs optimisti a idealisti.
Takže nakonec jsme se domluvili, že to
příští rok přece jenom ještě jednou
zkusíme. A uvidíme. A vás, naše milé
diváky, kteří za námi rádi chodíte,
bychom chtěli poprosit: Řekněte o
Vokulích i přátelům, známým a sousedům
a nebojte se přijít i na jiná představení,
než která hrajeme my! Taky vás budou
určitě bavit. Protože i když je hrají
soubory přespolní, jsou plné stejných di-
vadelních bláznů a nadšenců, jako jsme
my. A hádejte, co jim udělá největší
radost? Když přijdou diváci! Bez nich
totiž jakékoli divadlo ztrácí smysl. 

Diváci, máme vás rádi! 
Vaši Voživoti

Vožifrk:
„Prý připravujete nový muzikál Adam a

Eva, co si od toho slibujete?“  „No,
rozhodně ušetříme spoustu peněz za
kostýmy.“

Drbník

KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., 391 43 Mladá Vožice 620

Hledáme do našeho týmu spolupracovníky na následující pozice:

OPERÁTOR VÝROBY - MANIPULAČNÍ DĚLNÍK - SEŘIZOVAČ - 

KONTROLOR/KA -NÁSTROJAŘ

Požadavky:

- technická zdatnost a manuální zručnost

- pečlivost, flexibilita, učenlivost, samostatnost, spolehlivost, dobrý zdravotní stav

- ochota pracovat ve třísměnném režimu

Co nabízíme:

- odpovídající finanční ohodnocení

- příspěvek na dopravu

- příplatek za práci na směny

- podnikové stravování, firemní oblečení

- výhodné telefonní tarify i pro členy rodiny

- zaměstnanecké výhody (týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění, 

odměny při pracovních a životních výročích a další)

- zajímavou a zodpovědnou práci, perspektivu dlouhodobého zaměstnání ve stabilní společnosti

Zájemci se mohou hlásit na osobním oddělení společnosti, na e-mailové adrese 

petra.tomaskova@kohinoor.cz nebo na tel. č. 381 401 306, 606 545 040 . 

Více o společnosti na www.kohinoor.cz

Jubilanti
červenec a srpen

70 let 
Miroslav Křiklán

Mladá Vožice

František Smetana

Mladá Vožice

Marie Vávrová

Stará Vožice

Věra Koblihová

Mladá Vožice

75 let
Marie Broučková

Mladá Vožice

80 let
Jindřich Koblic

Mladá Vožice

Jiří Slunečko

Mladá Vožice

Jarmila Zimmelová

Mladá Votice 

Marie Aronová

Mladá Vožice

Marie Šlechtová

Radvanov

85 let
Marta Kostrounová

Mladá Vožice

Božena Stoklasová

Mladá Vožice

86 let
Jolana Žikmundová

Mladá Vožice

Ján Meszáros

Noskov 

Marie Janoušová

Mladá Vožice

90 let
Emil Budín

Mladá Vožice

Bohumila Bartošová

Mladá Vožice

Dne 4. 8. 2019 oslavili smaragdovou

svatbu (55 let) manželé Ladislav a

Věra Baborovi (Mladá Vožice čp. 454). 

Dne 20. 9. 2019 oslaví zlatou svatbu

(50 let) manželé František a Marie

Macháčkovi (Mladá Vožice čp. 448).


