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Od počátku listopadu již nenajdete v
Mladé Vožici pobočku České spořitelny.
Banka ji uzavřela s ohledem na její kle-
sající vytíženost a také vlivem rostoucí
oblíbenosti mobilního a internetového
bankovnictví. 

Hotovost lze i nadále vybírat z
bankomatu České spořitelny, který
zůstává v Mladé Vožici zachován.
Nejbližší pobočky spořitelny jsou v
Táboře, Voticích, Sezimově Ústí, Vlašimi
či Pacově. 

Neznamená to ale, že nezbytně musíte
věnovat správě vašich financí více času –
do banky se totiž již dostanete i přes mo-
bilní telefon.

V mnohých případech můžete čas ušetřit
využitím internetového bankovnictví.
Klienti České spořitelny mají od loňského
roku dostupné nové internetové a mobilní
bankovnictví George, které mohou
využívat nepřetržitě, bez jakýchkoliv
dodatečných nákladů. Nemusí se přitom
ohlížet ani na otevírací dobu pobočky, ani
na případnou velikost fronty čekajících
zákazníků. K přístupu na účet jim stačí
pouze sednout k počítači, anebo se do něj
přihlásit kdykoliv prostřednictvím mobil-
ního telefonu.

George může využívat každý majitel
běžného účtu v České spořitelně. Pakliže
toto moderní internetové bankovnictví
ještě nemá sjednané, stačí banku požádat
o jeho otevření, které je zcela bezplatné. K
dispozici je pak jak internetové

bankovnictví, tak i jeho mobilní verze
kterou lze snadno nainstalovat do vašeho
mobilního telefonu.

Jak si můžete z George udělat
finančního pomocníka, který bude k dis-
pozici kdykoliv budete potřebovat?

George provádí platby
Základní funkcí internetového

bankovnictví je zajištění platebního styku.
Prostřednictvím George můžete zadávat
jakékoliv platby, ať již tuzemské, či
přeshraniční. Potvrzení o uskutečnění
platby obdržíte i formou e-mailu a máte
tak jistotu, že platba skutečně proběhla
úspěšně. Při zadávání opakovaných plateb
není potřeba vyhledávat čísla účtů a další
údaje potřebné k realizaci platby - chytré
vyhledávání umožňuje najít jakoukoli
odchozí či příchozí platbu nebo příjemce a
následně opakovaně využít platební údaje
k další transakci. Uživatelům mobilní 
aplikace George stačí vyfotit veškeré
platební údaje jednoduše mobilem a
George automaticky vyplní příkaz k
platbě. 

George radí
George je první bankovní aplikací na

trhu, která dokáže v reálném čase auto-
maticky analyzovat finanční chování
svých uživatelů a nabízet jim personalizo-
vaná doporučení např. formou SMS zpráv.
Aplikace klienta například sama varuje,
když mu na účtu nezbývá dostatek peněz
na zaplacení inkasa nebo trvalých příkazů.
Pokud aplikace identifikuje, že klient platí

nadprůměrné částky za nájemní bydlení,
nabídne mu automaticky hypotéku a v
případě, že je zřejmé, že splácí příliš mno-
ho nebankovních půjček, doporučí kon-
solidaci. George také automaticky třídí
výdaje a umožní klientovi získat rychlý
přehled, jak nakládá se svými penězi.

George pomáhá
Díky Georgi nemusíte ani skladovat

papírové účtenky pro případy budoucí
reklamace nakoupeného zboží. V elek-
tronické podobě Vám je zálohuje a
můžete je kdykoliv lehce využít.

Prostřednictvím elektronického
bankovnictví můžete také žádat o úvěry,
resp. podepisovat jakékoliv dokumenty.

Více informací o tom, jak konkrétně
Vám může George i jeho mobilní verze
pomoci v konkrétních situacích najdete na
webu www.george.cz

Marie Strnadová
Regionální ředitelka provozu  
Česká spořitelna, a.s. 
region Jihozápadní Čechy
U Černé věže 69/1, 
České Budějovice, 370 01 
fax:     + 420 224 640 068 
mob:  + 420 724 066 326 
mailto:mstrnadova@csas.cz 
http://www.csas.cz

Česká spořitelna uzavřela pobočku v Mladé Vožici,
internetové bankovnictví nabízí úsporu času

Po záměru rušení pobočky České
spořitelny ve městě, řešilo vedení města
další „jobovku“, jež se objevila ve
veřejném prostoru. Jednalo se o možné
zrušení jediného přímého autobusu do
Prahy. Tento spoj odjíždí z Vožice okolo
šesté hodiny a bývá poměrně hojně
využíván, kdy další cestující přistupují i
během jízdy po trase. Linka autobusu
měla být zredukována na dojezd pouze k

zastávce vlaku v Olbramovicích či
Benešově. Vedení města vyjádřilo s re-
dukcí linky a ztrátou přímého spojení do
Prahy nesouhlas a podniklo jednání s
dotčenými partnery k zachování rozsahu
spoje až do Prahy. Možné omezení linky
mající za následek ztrátu přímého spojení
do Prahy by, dle názoru vedení města,
znamenalo značně ztížené dopravní
napojení pro občany cestující do škol,

nemocnic, za nákupy, zkrátka město a
jeho okolí by se mohlo dostávat o izolace.
Po několika jednáních a za velmi výrazné
podpory starosty města Votice Jirky Slaví-
ka se snad podařil najít kompromis ve fi-
nancování spoje a tudíž i zachování spoje
tak, jak jsme zvyklí. Tedy, pro cestující,
pro občany, by nemělo nic měnit, spoj se
jeví zachráněn a zachován ve stávajícím
rozsahu 

Zrušení přímého autobusu do Prahy snad zažehnáno

Reakci vedení města na tuto
skutečnost možno přečíst na

straně 3 tohoto vydání.
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• Schválila přípravu záměru výměny
plynových kotlů v ZŠ Mladá Vožice a
přípravu této akce k podání žádosti o
dotaci z Operačního programu Životní
prostředí. 

• Schválila zveřejnění záměru pronaj-
mout sál Záložna na základě žádostí ke
konání kulturních akcí. 

• Schválila záměr zavedení elektrického
zvonění do kapličky v Noskově (na
základě žádosti) a schválila realizovat
elektrické zvonění ve všech místních

částech a pro tento záměr vytipovat
vhodný dotační titul ke spolufinancování. 

• Vzala na vědomí výsledky dílčího
přezkumu hospodaření města za rok 2019
- bez vad. 

• Schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Mladá Vožice za třetí čtvrtletí roku 2019

• Zabývala se problematikou rušení
pobočky České spořitelny ve městě. 

• Pravidelně hodnotila stav
realizovaných investičních akcí, zejména
problémovou akci víceúčelové hřiště.

Rada města Mladá Vožice na 29.
zasedání (4. října) a 30. zasedání
(18. října) 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

2.11. 16.30,19.30 ROCKETMAN
Životopisné hudební drama v českém znění
3.11. 16.30,19.30 V OBLACÍCH
Dobrodružná animovaná komedie SRN
v českém znění
9.11. 16.30,19.30
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Nová česká komedie
10.11. 16.30,19.30
ARCTIC:LEDOVÉ PEKLO
Islandské dobrodružné drama v českém znění
16.11. 16.30,19.30
MUŽI V ČERNÉM : GLOBÁLNÍ
HROZBA
Akční sci-fi komedie USA v českém znění
17.11. 16.30,19.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaná rodinná komedie USA v
českém znění
23.11. 16.30
AVENGERS : ENDGAME
Akční dobrodružné sci-fi USA v českém
znění
24.11. 16.30,19.30 HRA
Nové české  drama
30.11. 16.30,19.30
JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM
SE PRÁT
Český dokumentární film Olgy Sommerové
MATEŘSKÁ ŠKOLA
21.11. 9.15 PÁSMO POHÁDEK
VÁNOČNÍ SEN
LIŠAJŮV SEN
VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK
A BYLA ZIMA
O TÉ VELKÉ MLZE
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
ONDRA A SNĚŽNÝ DRAK
KRTEK A SNĚHULÁK

SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
PŘI TJ SOKOL MILIČÍN 
8.11. 19.00 
VRAH SVÉ ŽENY
Komedie Jiřího Baldy
16.11. 14.00 
PRAŽSKÝ BIG BAND
Sobotní koncert dirigenta Mgr. Vomáčky

Město Mladá Vožice informuje:
• Ke konci října do svého finále pos-

toupily práce na realizaci energetických
opatření u bytových domů čp. 190 a 193
na Žižkově námětí. V rámci akcí došlo k
zateplení budov, tam, kde bylo nutno
výměně oken, realizaci nové střechy, ale
také nových otopných systémů v celých
domech a plynové kotelny 

• Práce na energetických úsporách
finišují rovněž na domě čp. 180. Na tyto
práce naváže další stavební aktivita
spočívající v rozšíření prostor lékárny 

• Z objektu bývalé autobusové čekárny
na Husově námětí, kterou město od
COMETTu koupilo, byly zřízeny nové

nebytové prostory pro prodejnu 
• Obnovou vodovodu a kanalizace

pokračují práce na komplexní rekon-
strukci Zahradní ulice. Do konce roku by
měla být vodohospodářská infrastruktura
plně obnovena, na jaře poté dojde k
položení nového asfaltového koberce 

• I v Radvánově se naplno buduje. Na
přestavbě bývalé, již nevyužívané,
hasičské zbrojnice probíhají práce v ex-
teriéru budovy, buduje se zázemí pro ob-
jekt k setkávání občanů 

Záležitosti okolo stavby víceúčelového
hřiště prochází vývojem, budeme infor-
movat v dalších číslech Vožičanu

Očkování psů proti vzteklině
se uskuteční v sobotu 16. 11.
2019 v čase 9.00 – 11.00 hodin v
ordinaci MVDr. Ladislava
Pavlíka, V Suchdolci čp. 578.
Při této příležitosti bude rovněž
možnost psa načipovat 
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Se záměrem zrušení pobočky České
spořitelny byl seznámen starosta města
čtyřmi pracovníky banky na jednání v
Českých Budějovicích dne 4. 10. 2019. S
tímto záměrem vyjádřil okamžitý zásadní
nesouhlas a uvedl, že rozhodnutí o zrušení
pobočky pokládá na fatálně chybné. Do-
jde k zásadnímu zhoršení dostupnosti
bankovních služeb pro občany města i
jeho okolí. Dále uvedl, že spořitelna ve
městě tradičně fungovala a lidé mohli
počítat s dlouhodobou perspektivou
pobočky, kde si mohou osobně vyřídit
záležitosti. Přítomné pracovníky
spořitelny dále starosta informoval, že se
skutečností zavření pobočky k 30. 10.
2019 se není možno smířit a město bude
činit kroky k přehodnocení záměru ze
strany banky. Starosta tedy učinil následu-
jící kroky:

• Odeslání nesouhlasného stanoviska
města v německém jazyce akcionáři
spořitelny Erste bank (příloha).

• Snaha kontaktovat členy představenstva
České spořitelny – paní Peškovou, zejména
předsedu představenstva Tomáše
Salomona. Z počátku bez úspěchu, velmi
frustrující období.

• Kontaktován Ombudsman České
spořitelny – sdělen zásadní nesouhlas se
zrušením pobočky, vyjádřeno přání o
schůzku s některým s členů
představenstva České spořitelny. 

• Kontaktována náměstkyně Ministerst-
va financí s prosbou o pomoc, případně
zajištění kontaktů na členy
představenstva. I přes sekretariát Výboru
pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Senátu jsem se snažil vlomit do dveří k
osobnímu jednání s vedením spořitelny. 

• Jak ze strany náměstkyně Ministerstva
financí, tak i ze strany pracovnic sekretar-
iátu hospodářského výboru se mi dostalo
skvělé a účinné pomoci. Konečně jsem
měl údaje přímo na některé členy
předsednictva. 

• Po mých aktivitách a neustálé snaze o
osobní schůzku, kde bych měl šanci
vysvětlit specifikum vožické pobočky, mě
kontaktoval sám předseda představenstva
České spořitelny pan Tomáš Salomon
emailem, kde mi vysvětloval pohnutky
spořitelny k zrušení spořitelny. 

• Na jeho email jsem neprodleně reago-
val s prosbou o osobní schůzku. Následně
se mi ozvala asistentka pana předsedy a
dohodli jsme termín setkání na 24. 10.
2019 v 9.00 v Senátu. 

• Po velmi konstruktivním, korektním a
slušném jednání mi sdělil pan předseda,
že prověří možnost zachování pobočky v
omezenějším modelu. Tedy, pobočka by
nebyla v provozu každý den, pouze
některé vybrané dny, ale z města by bez
náhrady nezmizela.

Reakce vedení města Mladá Vožice ke zrušení pobočky ČS:
Werte Aktionäre,
xIch erlaube mir Sie anzusprechen, und

zwar bezüglich des Problems der möglichen
Abschaffung der Geschäftsstelle der
Tschechischen Sparkasse in der Stadt Mladá
Vožice. Es handelt sich um die Stadt, die sich
lauter an der Peripherie des Südbömischen
Bezirks befindet und wo die Bankdienstleitun-
gen in Steingeschäftstellen mindestens 20 km
in herumliegenden Städten entfernt sind.
Mladá Vožice stellt ebenfalls das Zentrum des
Einzuggebietes für cca 6000 Einwohner dar,
die bei eventuellem Reisen nach Bank- und
Gelddienstleistungen kompliziert mit Um-
steigen in größere Ballungsgebiete reisen
müssen werden. Die Geschäftsstelle der
Tschechischen Sparkasse hat in der Stadt eine
langjährige Tradition, sie war in der Stadt im-
mer fest verankert. Außerdem  die Räume, die
die Geschäftsstelle ausnutzt und die der Stadt
Mladá Vožice gehören, sind in vergangenen
Jahren durch bedeutende Modernisierung
und Bauänderungen so durchgegangen, damit
die Arbeitsstelle gesamte Ansprüche laut der
Normen des modernen Bankhaus erfüllt. 

Auf Grund des Höherbeschriebenen wurde
ich sehr unangenehm überrascht durch die
Nachricht, die mir bei der persönlichen Ver-
handlung am 4. 10. 2019 mitgeteilt wurde,
und zwar dass die Geschäftsstelle zum 30.
10. 2019 ihre Tätigkeit beendet. Zu dieser
Nachricht habe ich schon direkt bei der Ver-
handlung mit vier Managern der Bank eine
grundsätzliche Missbilligung geäußert. Ich
als der Vertreter der Stadt, die das natürliche
Zentrum der hiesigen Mikroregion ist, er-
laube mir  Sie anzufordern Ihren Beschluss
neu zu bewerten. Ich glaube, in eurer
Entscheidung überwiegt die Bemühung
kleineren Filialen und dadurch auch dem
tschechischen Land zu helfen, zu dem die
Tschechische Sparkasse historisch und  tra-
ditionell immer gehört hat. Gleizeitig hoffe
ich darauf, dass Sie bei Ihrem unleichten
Entscheiden auf die Behinderung der
Zugänglichkeit zu den Bankdienstleistungen
besonders für ältere oder sozial schwächere
Leute Rücksicht nehmen. Ebenfals zum
Beispiel die hiesige Schuleinrichtung wird
bei eventueller Abschaffung der
Geschäftsstelle weitere ernste Probleme
haben, weil  sie Angebote der hiesigen
Geschäftsstelle regelmäßig ausnutzt.

Werte Vertreter der Aktionäre, ich bin
willig und bereit Ihnen jederzeit persönlich
alles zu erklären und zugunsten der Erhal-
tung der Tschechischen Sparkasse  in Mladá
Vožice zu argumentieren. Die Zeit presst uns
aber unerbittlich, deshalb hoffe ich auf Ihre
schnelle Reaktion, damit es zu keinen nicht
umkehrbaren Schäden kommt.

Danke für Ihr Verständnis.
Mgr. Jaroslav Větrovský,

Bürgemeister der Stadt Mladá Vožice,
Senator für den Umkreis Tábor

Dovoluji si touto cestou poděkovat
panu učiteli Mgr. Jiřímu Tischlerovi,
který mi velmi ochotně pomohl s
překladem textu do německého jazyka.
Jeho slova o tom, že jde pomoci dobré
věci, fakt zahřála. Dík.

Vážení akcionáři,
dovoluji si vás oslovit ve věci problému

možného rušení pobočky České
spořitelny ve městě Mladá Vožice. Jedná
se o město na samé periferii Jihočeského
kraje, kde bankovní služby v kamenných
pobočkách jsou vzdáleny nejméně 20 km
v okolních městech. Mladá Vožice
představuje rovněž centrum spádové
oblasti pro cca 6.000 obyvatel, kteří při
případném cestování za bankovními a
peněžními službami budou muset složitě s
přestupy cestovat do větších aglomerací.
Pobočka České spořitelny má ve městě
dlouholetou tradici, ve městě byla vždy
pevně ukotvena. Navíc prostory, jež
pobočka využívá a patří městu Mladá
Vožice, prošly v uplynulých letech výz-
namnou modernizací a stavebními
úpravami tak, aby pracoviště splňovalo
veškeré nároky na standardy moderního
bankovního domu. 

Na základě výše popsaného jsem byl
velmi nepříjemně překvapen zprávou, jež
mi byla sdělena na ústním jednání 1. 10.
2019 a to, že pobočka ukončí svou činnost
k 30. 10. 2019. S touto zprávu jsem již
přímo na jednání se čtyřmi manažery
banky vyjádřil zásadní nesouhlas. Do-
voluji si vás tedy požádat, jakožto
představitel města, které je přirozeným
centrem zdejšího mikroregionu, o
přehodnocení vašeho rozhodnutí. Věřím,
že ve vašem dalším rozhodování převáží
snaha pomoci i menším pobočkám a tím i
českému venkovu, na který i historicky a
tradičně vždy Česká spořitelna patřila.
Zároveň věřím, že při svém nelehkém
rozhodování zohledníte výrazné ztížení
dostupnosti bankovních služeb zejména
starších lidí, sociálně slabších. Rovněž
např. zdejší školské zařízení bude mít při
případném zrušení pobočky další nelehké
problémy, neboť nabídky zdejší pobočky
pravidelně využívá. 

Vážení představitelé akcionáře, jsem
ochoten a připraven kdykoliv vám osobně
vše vysvětlit a argumentovat ve prospěch
zachování České spořitelny v Mladé
Vožici. Čas nás však nekompromisně
tlačí, a proto věřím ve vaší rychlou reakci
tak, aby nedošlo k nevratným škodám. 

Za pochopení děkuji. 

Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta města Mladá Vožice,

senátor za volební obvod Táborsko
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V listopadu uplyne rok od ustavení
orgánů města, přinášíme tedy tradiční in-
venturu aktivit, jež byly v období listopad
2018 – listopad 2019 realizovány. 

Investiční činnost:

Ve výčtu akcí není zařazena výstavba
Víceúčelového hřiště, protože v době
uzávěrky novin nám není známo, jakým
směrem se akce bude dále vyvíjet. Dále není
zahrnuta částka na opravy povrchů komu-
nikace v Zahradní ulici. Velkým úspěchem
je nastartování nového systému odpadového
hospodařství “ od dveří ke dveřím”

Příprava akcí:
• Dokončeno bylo majetkoprávní

vypořádání k pozemkům pro výstavbu

technické infrastruktury Sluneční II. Dále
došlo k doprojektování infrastruktury a
celkového řešení lokality 

• Pracovalo se na projektové
dokumentaci přestavby koupeného domu

na Husově náměstí na pečovatelské byty. 
V zimě bude podána žádost o dotaci na 
realizaci stavby. Vznikne 10 dalších bytů 
v režimu pečovatelského bytu 

• Velmi aktivně jsme se zapojili do
přípravy systémového řešení zásobování
pitnou vodou pro sever okresu Tábor, tedy
do přípravy akce Vodárenská soustava
Mladovožicko a Chotovinsko. V současné
době probíhají práce na zhotovení projektu
pro územní rozhodnutí 

Život města nepochybně nejsou pouze
investice, ale také třeba kulturní,
společenský a sportovní život. Jsme proto
moc rádi za velmi povedené akce v
Památníku Mladovožicka – bezvadné 
výstavy vztahující se k místu, skvělým
počinem se stala akce připomínající naše-
ho slavného rodáka Martina Svatka. Kon-
certy dechovky navštívilo početné spoko-
jené publikum. Tradičně jsme podpořili
spolky fungující ve městě, nově i včelaře.
Spolky zajišťují pro město akce, jež
městu dělají výborné renomé – cykli-
stický maraton, parkurové závody, Hu-
bertova jízda, pravidelná – každodenní
činnost TJ Sokol, ale také třeba festival
divadel VOKULE. Za vynikající
spolupráce s místní farností se povedlo
umístit na dominantu regionu
Ústějovskou kapličku nový zvon, jeho
svěcení bylo velmi hojně navštíveno.
Není úplně samozřejmé, že ve městě ve-
likosti Vožice stále promítá kino, ale i ono
patří k městu a jeho pravidelné nabídce
kulturního vyžití. 

První rok volebního období
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Mladá Vožice zažívá neobyčejnou akci,
kdy firma RE-IN s.r.o. realizuje pro
město Mladá Vožice významné rozšíření
lékárny a rekonstrukci celého bytového
domu. Doposud nebyli občané a pacienti
nikterak dotčeni při zásobování léčivými
prostředky. Nyní se však nachýlil čas,
kdy bude nevyhnutelné uzavření provo-
zovny lékárny s výhledem v období mezi
11. 11. 2019 až 22. 11. 2019. Omezení
provozu se bude odvíjet od náročnosti

stavebních prací. Město Mladá Vožice
vyvíjí tlak na zhotovitele, na co možná 
nejkratší omezení provozní doby lékárny,
avšak není možné období uzavření lékárny
přesně specifikovat. O konkrétním
uzavření lékárny budete proto informováni
nejen přímo na výdejně, ale současně 
bude zveřejněno na internetových
stránkách města (www.mu-vozice.cz) a 
na vstupních dveřích do zdravotního
střediska v Mladé Vožici. 

Závěr soutěží TFA - Železný hasič
přežije  

O pohár starosty krajského sdružení
hasičů se konalo v sobotu 28. září 2019 v
Milevsku. V kategorii nad 35 let zvítězil
člen našeho sboru Jakub Semrád, 
na druhém místě skončil Michal Mareš z
Bělče. Gratulujeme.

Podzimní kolo hry PLAMEN okresu
Tábor se konalo v sobotu 12. října 2019 v
Hlavatcích. Soutěžilo se v Závodu požár-
nické všestrannosti a štafeta dvojic. Této
soutěže se zúčastnil  i náš kolektiv
mladých hasičů a v kategorii mladší tj. 6 -
11 let se umístil na 20. místě.  

SDH Mladá Vožice Karel ADAM

Dobrovolní hasiči informují

Jakub Semrád v Milevsku

Rozšíření lékárny Mladá Vožice,
alias „Vožický kulový blesk“
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Počínaje druhou polovinou září jsme vs-
toupili do období elementu KOV, který
končí první půlkou listopadu. A k tomuto
elementu přiřazujeme párové orgány
PLÍCE a TLUSTÉ STŘEVO.

Kov je v čase podzimní rovnodennosti.
Bujné síly léta se podřizují klidu a je
přípravným obdobím na vstup do hloubky
zimy. Po sklizni v elementu Země nastává
fáze usychání. Voda se stahuje z plodů,
všechno kolem nás vysychá, křehne, láme
se a stahuje zpět do hloubky. Je tomu tak,
přestože příroda na podzim vykazuje velké
množství vlhkosti. I když je vše pokryto ji-
novatkou, rosou, mlhou, tak vlhkost ne-
proniká dál. Všechno je pokryto vlhkostí,
protože zůstává venku a již neproniká do
buněk ve stádiu zralosti. Na podzim již
půda další vlhkost nepřijímá. Tvoří se blá-
to, které nepřináší žádné plody. 

Podzimní mlhy společně s pavučinami
určují tomuto období bílou barvu. Tato
bílá odpovídá tělu a duši pcho. Je to duch
pevně spojený se Zemí. Obsahuje emoce
zlosti, radosti, trápení, smutku, starostí,
strachu a úleku. 

Kov trvá na dodržování zásad a na
věrnosti. Z Kovu se vyrábí různé
předměty a tím se projevuje aspekt
rozdělení, odloučení, přestřižení.

V proměnlivé fázi Kovu najdeme vytr-

valost, disciplínu a stálost. Pokud dojde
k nerovnováze člověk často vydává
zvuky sténání a vzdychání. Namísto
toho, aby volně a plynule vypouštěl svůj
dech, zadrží jej. Tito lidé se nedokážou
uvolnit. Sténání svědčí o utrpení v
důsledku lpění. 

Abychom mohli naplnit oba zástupce
proměnlivé fáze Kovu je třeba odpoutání
se a vyprázdnění.  Plíce mohou být
naplněny nebeskou čchi (energií), čistým
vzduchem, když se předtím co nejvíc
vyprázdní. Vyprázdnění musí probíhat v
rytmickém plánu. Čchi plic musí být
schopna udržovat rovnováhu mezi
nádechem a výdechem – mezi
prouděním směrem dovnitř a ven. V
opačném případě se nerovnováha proje-
vuje u ASTMATICKÝCH onemocnění.

Když je postiženo tlusté střevo, vzniká
nadměrným zadržováním cenné hmoty a
vzniká ZÁCPA.  PRŮJEM naopak
nekontrolovatelně propouští to bezcenné i
to cenné. 

Pach, který můžeme cítit při přebytku je
zatuchlý a je cítit po rybách nebo po sy-
rovém mase. Někdy převládá zápach
vlhkého oblečení. Tento zápach
nevyplňuje celou místnost. Je cítit až v
blízkosti pacienta, protože se drží v
blízkosti těla.

TLUSTÉ STŘEVO
Tlusté střevo je dutým orgánem.

Je popisováno jako jímka výkalů, jako odvoz
odpadů a také zde najdeme typický zápach. 

Co se stane s domem, když z něho
netřídíme a nevynášíme odpad? Všude se
šíří skličující zápach hniloby, který bere
našemu vzduchu nebeskou čchi. Na tomto
snadno pochopíme, že tlusté střevo je
poněkud podceňováno. Jeho poruchy ve
funkci začínají už nepravidelným
vyprazdňováním a vše převrátí naruby.
Odpad, který se nemůže dostat ven, zatěžuje
tělo toxickými látkami. Přetížené tlusté
střevo vede ke znečištění na všech úrovních
osobnosti. Černý humor, pohrdavá
vyjádření o předmětech i osobách. 

Zácpa znamená stagnaci a poukazuje na
rozpory v našem tělesném i psychickém
vývoji. To, co je bezcenné, spotřebované,
musí být odstraněno, aby se vytvořilo mís-
to novému. 

Příští měsíc se můžete těšit na
pokračování. Konkrétně se zmíním jaké
zdravotní problémy způsobuje vysychání
tlustého střeva z nedostatku šťáv. Také
Vám více přiblížím druhý párový orgán,
což jsou plíce. A opět se zmíním o tom, jak
lze tyto orgány posílit potravinami. 

Poradce pro zdraví 
Veronika Pešková

Element KOV

Ve Vožičanu v říjnu 2019 zájemci našli
odpovědi na 6 otázek ohledně ceny
vodného a stočného v roce 2019. Původně
jsem se už k této věci nechtěl vracet, ale
celkové vyznění jedné reakce mě donutilo
změnit názor. Mlčení by totiž znamenalo
souhlasit s danými tvrzeními.

Pan místostarosta odpověděl věcně a
přesvědčivě, chlapsky a bez vytáček i na
plnění slibu ohledně nezvyšování ceny
vodného a stočného. Tak nějak si
představuji komunikaci s občany města i v
případě relativně ne zcela příjemných
otázek. Jen u DPH tradice je sice tradice,
ale ne každý zná výši DPH (15% dosud,
10% od 1. 5. 2020), ne každý je ochoten si
cenu i s DPH přepočítávat, ale každý by
cenu vodného a stočného, kterou zaplatí,
měl vědět po rozhodnutí zastupitelstva
okamžitě.

Paní účetní zřejmě můj příspěvek vůbec
nečetla, nebo ho četla ve stresu, v časové
tísni, či jiné nepohodě, jinak si neumím
vysvětlit, že nedokázala odpovědět na 2
jednoduché otázky a že se v celé své
reakci vyjadřuje k něčemu úplně jinému,
než o čem jsem psal. Svůj příspěvek
začala, věřím v dobrém úmyslu, větou
"Vožická majetková, s.r.o. cenami za
vodné a stočné zákazníky neklame ani je
neupravuje ve svůj prospěch". Vyzněním

této věty mě však prakticky obviňuje z
něčeho, co rozhodně odmítám, co v
článku nikde nebylo a co bych nikdy ani
nenapsal, protože si to prostě nemyslím.
Navíc je s podivem, že tato věta hovořící
za celou Vožickou majetkovou s.r.o. je z
pera paní účetní, která je jen v určitém
pracovním vztahu k Vožické majetkové
s.r.o., ale není jednatelkou společnosti,
teprve pak by měla právo na vyjádření
jménem celé společnosti. Paní účetní dál
podrobně seznamuje s cenami a velkými
písmeny zvýrazněným příslovcem
SPRÁVNĚ zdůrazňuje, že tak je to i na
webu Vožické majetkové, s.r.o.. Ale tam v
ceníku je stále (tj. i 20. 10. 2019, kdy
odesílám tento příspěvek redakci
Vožičanu) uvedeno (přesně cituji):
"CELKEM: 67,40 Kč (s DPH 77,51) ≐
78,- vč. DPH". Zastupitelstvem
neodsouhlasená změna ceny vodného a
stočného vzniklá zaokrouhlením na webu
prostě je.... Pak paní účetní na příkladu
vysvětluje způsob vyúčtování, tady vše v
naprostém pořádku. Na konec si
neodpustila poučení o způsobu
zaokrouhlování, k tomu se raději nebudu
vyjadřovat.

Zcela jistě každý máme právo na svůj
názor, respektuji to. Na zveřejněné otázky
však šlo stručně odpovědět např. takto: "3.

zaokrouhlená cena 78 Kč za m3 na webu
je zbytečná, protože při vyúčtování
nezaokrouhlujeme každý m3, ale až
celkovou spotřebu; 4. správná cena je
77,51 Kč za m3, tu účtujeme všem svým
zákazníkům, konečnou cenu pak
zaokrouhlujeme v souladu se zákonem."

Závěrem chci zopakovat, co jsem trochu
jinými slovy už napsal ve Vožičanu v
únoru 2019. O zásobování obyvatel
Vožice vodou je dobře postaráno. Všem,
kteří se na tom podílejí, patří jistě nejen
mé poděkování. Stanislav Balík st.

Vodné a stočné trochu jinak III.

Slavnostní rozsvěcení
vánočních stromů na Žižkově
náměstí se uskuteční v neděli
1. 12. 2019 od 16.00 hodin.

Městská knihovna 
informuje:

Ve středu 13. 11. 2019 se v
zasedací místnosti městského
úřadu uskuteční prodej
vyřazených knih z fondu
městské knihovny. Akce potrvá
od 8.00 – 16.00 hod.
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Milí příznivci divadla a
hlavně Voživotu!

Vítáme vás, naše věrné
fandy a příznivce u
listopadového Drbníku.
Ale samosebou i čtenáře,
kteří se na nás ještě
nebyli podívat. 

V říjnu jsme odehráli
naši Uklízečku v Jistebnici a v Opařanech
a velmi se nám to povedlo, dle ohlasů
místních. A pomalu se blížíme k rekordu
repríz, chybí už jen pár a překonáme hru
Jak se nezbláznit.

A co se děje u nás, když nehrajeme??
Čekáme na další scénář naší dvorní au-
torky a zároveň režisérky. Jakmile jí
bleskne nápad a námět, vrhneme se opět
do kolotoče zkoušek, vyrábění scény,
učení textu a prostě všech věcí, které patří
do zkouškového období.

Ale nezahálíme. Byli jsme požádáni
naším sponzorem, jestli bychom si na
jejich vánoční večírek nemohli připravit
nějaký krátký program, tři vstupy a z toho
jedna píseň. Takže toto je naše aktivita
mezi představeními.

S radostí také oznamujeme, že se nám
podařilo konečně sehnat nového kolegu,
který bude svítit a zvučit. Již má za sebou
obě zmíněná říjnová představení a
jako….dost dobrý. Takže, Radku, super,
že jsi s námi a vydrž!!

A je také čas, hned na začátku sezony,
poděkovat všem, kteří nás materiálně a i
finančně podporují. Moc děkujeme.

Po sedmi letech jsme opustili naše
skladiště kostýmů a rekvizit v penzionu
Záložna, a je zde také na místě, moc
poděkovat p. Pekárkovi, že to s námi tak
dlouho nezištně vydržel. Velmi si toho
ceníme a byla to obrovská pomoc. Již
máme další prostor, takže není žádný
problém.

Divadelní hantec.
Balábile = organizovaný zmatek.
Tak toto je černá můra jak herců, tak i

režisérů, ale přesto se velmi často
uplatňuje. U nás jste to mohli vidět v
Krysím domě, při smrti první manželky. 

U tohoto je potřeba se plně soustředit, a
přesně dodržovat svoje repliky, místo
nebo místa, kde se máte pohybovat, a
hlavně, kde se pohybovat nemáte. Což, u
nás, v počtu devíti herců to šlo ještě tak
nějak ukočírovat, ale představte si
například takovou Prodanou nevěstu...to
je teprve mazec. 

Stalo, že při představení Strakonického
dudáka se na konci, kdy hraje Švanda na
Šibeničním vrchu a kolem poskakují v
tanci víly a příšery, myslela si kostymér-
ka, že je konec představení, protože to
probíhalo v polotmě, a vyrazila v zadním
plánu napříč jevištěm. A když byla přímo
uprostřed, balábile skončilo, světla se
rozsvítila naplno a diváci s úžasem sle-
dovali, jak se mezi kostýmovanými herci,
objevila žena v civilu. A aby to mělo tu
správnou tečku, ona místo toho, aby rychle
zmizela, zmateně se ohlédla a vypustila na
celý sál větu: Ježíši, já jsem taková kráva!!

V tomto měsíci hrajeme dvakrát, 8.11.
na Sezimáku ve Spektru a 23.11. v
Roudné. Začátek je u obou v 19 hodin.

Takže, to je pro tento měsíc vše.

Vožifrk:
Přijde pán do trafiky a povídá: jedny

ponožky prosím. A prodavačka odvětí, že
je v trafice, kde se prodávají potřeby pro
kuřáky. Pán poděkuje, vyjde ven, tam se
zarazí, otočí, nakráčí zpět a říká: Ale já
jsem kuřák.

Příjemný listopad přeje Voživot.

Drbník Jubilanti
říjen 2019

70 let 
Miroslav Mareš

Mladá Vožice
Petr Král

Mladá Vožice 

75 let 
Marie Váchová
Krchova Lomná 

Marie Burgstallerová
Mladá Vožice 

88 let 
Josef Novotný
Horní Kouty 

90 let 
Bohumír Šimek

Mladá Vožice

Z klubu
Na našem setkání klubu v úterý 15. 10.

jsme navštívili výstavu v Památníku o
vaření našeho rodáka p. Svatka. Všem se
moc líbila a přejeme mu hodně úspěchů
v jeho práci a také pevné zdraví.

V sobotu 16. 11. v 14.00 hod. bude v
kině koncert Pražského salonního 
orchestru a jeho Big Bandu. Na progra-
mu bude písničkové pásmo k výročí
vzniku Semaforu. Všichni jste srdečně
zváni a věříme, že budeme jako vždycky
spokojeni. Koncert pořádá Město Mladá
Vožice a klub důchodců.

Za klub M. Tomášková


