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Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města
i jeho místních částí příjemné prožití Vánoc
a vše nejlepší v novém roce 2020
Město Mladá Vožice informuje:
• S koncem listopadu došlo k dokončení
stavebních prací na přestavbě bývalé,
dnes již nevyužívané hasičské zbrojnice,
na objekt pro setkávání občanů v
Radvánově. Za podpory dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
tedy vzniklo místo, kde se místní mohou
scházet, popovídat
• Obnovou vodovodu a kanalizace
pokračovaly práce na komplexní opravě
Zahradní ulice. Pláň komunikace nyní
přes zimu projde samovolným hutněním,
na jaře poté dojde k položení nového asfaltového koberce. Obnova vodovodu a
kanalizace byla hrazena z inkasa vodného
a stočného, oprava povrchu silnice bude
hrazena z rozpočtu města pro rok 2020
• Během podzimu byly dokončeny práce
na realizaci energetických úspor na bytových domech v majetku města – čp. 180
na Husově náměstí, čp. 190 a 193 na
Žižkově náměstí. V domě na Husově
náměstí práce pokračovaly rozšířením
prostor pro lékárnu. Lékárna tedy získá
další prostory pro rozšíření sortimentu.
Na zateplení bytových domů město
čerpalo
dotaci
z
Integrovaného
regionálního operačního programu, na
rozšíření lékárny z programu Jihočeského
kraje
• Po vzájemně antagonických pohledech
investora (TJ Sokol, kterému spoluúčast k
dotaci samozřejmě zajišťovalo město) a
dodavatelské firmy vzešlé z výběrového
řízení na průběh stavby a financování
víceúčelového hřiště v místě tenisových
kurtů se cesty obou zainteresovaných
stran rozešly. Byla podána nová žádost o
dotaci na realizaci díla z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, v

otevřeném a transparentním výběrovém
řízení bude vybrán nový zhotovitel. Nutno podotknout, že v tomto případě TJ

Sokol vybírá zhotovitele jako veřejný
zadavatel, může se tedy přihlásit kdokoliv, kdo splní kvalifikační předpoklady
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Program kina
PR OS I N EC
1.12. 16.30, 19.30
LVÍ KRÁL
Animovaný dobrodružný rodinný film
USA v českém znění
7.12. 16.30, 19.30
ABSTINENT
Nové české drama
8.12. 16.30, 19.30
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Německá komedie v českém znění
14.12. 16.00, 19.30
NABARVENÉ PTÁČE
Česko-slovenské-ukrajinské drama
15.12. 16.30, 19.30
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný dobrodružný rodinný film
USA v českém znění
21.12. 16.30, 19.30
STAŘÍCI
Nové česko-slovenské drama
22.12. 16.30, 19.30
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Chorvatská romantická rodinná
komedie s titulky
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
18.12. 8,10 h. HODINÁŘŮV UČEŇ
ČESKÁ POHÁDKA
19.12. 8,10 h. TERORISTKA
ČESKÁ KOMEDIE

Konec roku 2019
- Vožická majetková, s.r.o.:
• V prvních 14 dnech měsíce prosince
provedou zaměstnanci společnosti
ODEČET VODOMĚRŮ.
Pokud nebudete v prosinci přítomni,
kontaktujte p. Matouška – tel.: 606 913
125.
• Kancelář společnosti bude uzavřena
od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019.
Poslední hotovostní platby se budou
přijímat v pondělí 9. 12. 2019.
• Jakékoliv informace Vám rádi
poskytneme i v době uzavřené kanceláře:
e-mail: majetkova@mu-vozice.cz
telefon: 776 68 22 66
L. Blahožová – účetní

Nabízím do pronájmu
zahrádku v kolonii
u Brodu.
tel: 724 240 560
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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Rada města Mladá Vožice na 31.
zasedání (1. listopadu), 32. zasedání
(15. listopadu) mimo jiné projednala:
• dle doručených žádostí pravidelně posuzovala žádosti o nájem sálu Záložna a
městské části zámecké zahrady, zejména
a účelem pořádání různých kulturních
akcí
• schválila nájemní smlouvu mezi
městem a Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje – uskladnění posypového materiálu pro zimní údržbu
• schválila podání žádosti o dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj na
pečovatelské byty na Husově námětí (bývalé Korbelovo
• vzala na vědomí Oznámení o zahájení
stavebního řízení na objekt v Souhradí čp.
414 (bývalá ubytovna KIN) a konstatovala, že pro vyjádření se k záměru nezná
budoucí provoz objektu
• schválila žádost České spořitelny –
ukončení nájemní smlouvy na nebytové
prostory, kde byla pobočka spořitelny k
31. 12. 2019
• schválila výzvu k podání nabídek na
výběr zhotovitele – Sluneční ulice – tech-

nická vybavenosti II. etapa
• schválila Darovací smlouvu s městem
Tábor – příspěvek na organizaci akce Talent roku 2019
• schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ
a MŠ Mladá Vožice za školní rok
2018/2019, schválila Výroční zprávu o
hospodaření ZŠ a MŠ Mladá Vožice na
rok 2018
• vzala na vědomí zařazení projektu
Zlepšení podmínek pro technické a
jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá
Vožice jako projekt zařazení k nabídce financování z IROP – dotace pro město cca
15,8 mil Kč a schválila akceptaci této
nabídky
• schválila základní parametry pro
tvorbu rozpočtu města pro rok 2020 –
zejména přehled investic a návrh způsobu
jejich financování (podrobné informace
přineseme po schválení rozpočtu zastupitelstvem)
• schválila cenu za prodej vánočních stromků
– do 1 m – 50 Kč, nad 1 m – 100 Kč

Změna svozu komunálního odpadu (popelnic) :
Místo v úterý na Štědrý den svoz proběhne už v pondělí
23.12.2019.
Místo v úterý na Silvestra svoz proběhne už v pondělí
30.12.2019
Město Mladá Vožice a COMPAG Votice, s.r.o.

Prodej vánočních stromků
Prodej vánočních stromků začne ve středu 11. 12. 2019,
stromky budou k dispozici ve dvoře Městského úřadu Mladá
Vožice. Cena zůstává stejná jako minulých létech, tedy do 1 m
výšky – 50 Kč, nad 1 m – 100 Kč.
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Příprava investic pro rok 2020
Již v minulém čísle Vožičanu jsme
informovali o přípravách zásadních investic, které by město chtělo realizovat v
příštím roce. Příprava opětovně o kus
pokročila.
1) Z Ministerstva pro místní rozvoj
jsme konečně obdrželi sdělení, že námi
podaná žádost o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu na
projekt Zlepšení podmínek pro technické
a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá
Vožice se stal projektem připraveným k
financování. Ihned se začalo s přípravami
na výběrové řízení na zhotovitele stavby,
dotačnímu orgánu připravujeme aktualizaci harmonogramu prací. V rámci projektu vzniknou nové odborné třídy s
moderním vybavením v nevyužívaných,
ale velmi pěkných prostorech půdy nad
II. stupněm ZŠ. Podle žádosti o dotaci
činí přiznaná dotace cca 15,8 mil Kč,
spoluúčast města by měla být do 2 mil
Kč. Předpoklad zahájení vlastních prací
je v červnu 2020 tak, aby hrubé bourací
práce probíhaly v období letních prázdnin
2) Technická infrastruktura – Sluneční II
– dořešeny jsou majetkoprávní vztahy k
dotčeným pozemkům v lokalitě. Město
také aktuálně podává žádost o příslušné
sloučené územní a stavební řízení, jehož
výsledkem bude pravomocné stavební povolení, na jehož podkladě bude možno
stavební práce na budování infrastruktury
zahájit. Zároveň městská rada schválila
zadání výběrového řízení na zhotovitele
inženýrských sítí. Připraven je rovněž pracovní materiál, který řeší techniku prodeje
budoucích stavebních pozemků

3) Pečovatelské byty – po několika
konzultacích s odborníky na dotační problematiku rozhodla městská rada o podání
žádosti
o
dotaci
na
realizaci
pečovatelských bytů v objektu na Husově
námětí právě do titulu pečovatelské byty,
ačkoliv možností bylo několik. Na
základě tohoto rozhodnutí došlo k nezbytným úpravám projektové dokumentace.
Na základě finální podoby projektu tedy
vznikne v přestaveném domě 12 bytů v

režimu pečovatelských bytů. Jedná se o
byty do 50 m2, kdy zároveň žadatel musí
schopen garantovat zajištění terénní
pečovatelské služby pro obyvatele domu.
Nejedná se o domov pro seniory, kde je
nutno zajistit trvalou službu. V
pečovatelských bytech žijí soběstačtí lidé,
kterým
je
poskytována
terénní
pečovatelská služba. Předpoklad zahájení
stavebních prací je v jarních či letních
měsících příštího roku

Nově zateplený dům čp.193 rozzářil Žižkovo náměstí novou fasádou a střešní krytinou.

CK D-TOUR s.r.o.

9. května 2886, 390 02 Tábor
tel.: +420 724 101 403

JARNÍ MAĎARSKÉ A SLOVENSKÉ TERMÁLY AUTOBUSEM 2020
SÁRVÁR - Hotel PARK INN****
19.4. - 23.4.
polopenze + vstupy
4 noci
24.5. - 27.5.
polopenze + vstupy
3 noci
ZALAKAROS - Hotel PARK INN****
21.5. - 24.5.
polopenze + vstupy
3 noci
BEŠEŇOVÁ - Hotel BEŠEŇOVÁ***
10.4. - 13.4.
snídaně + vstupy
3 noci
VELKÝ MEDER - Penzion GYÖRY
25.4. - 2.5.
polopenze
7 nocí
VELKÝ MEDER - Apartmány AQUASLEEP II.
7.6. - 10.6.
bez stravy
3 noci
VELKÝ MEDER - Hotel THERMÁL VARGA a AQUA
21.6. - 24.6.
polopenze + vstupy
3 noci
PODHÁJSKA - Penzion QUATRO II.,III.
16.5. - 23.5.
snídaně
7 nocí
13.6. - 20.6.
snídaně
7 nocí

dosp.
přistýlka
přist. 6-14 let
7590,6250,4970,7370,5970,4970,dosp.
přistýlka
přist. 6-18 let
6590,5590,4790,dosp.pok./dosp.stud. přistýlka přist. 6-12let
5950,-/6750,4170,- 3990,dosp.
přist. 5-15 let
7990,5590,dosp.
3150,dosp.
přist. 3-15 let
5450,4690,dosp.
přist. 3-12 let
5990,4750,5990,4750,-

Odjezdy: Mladá Vožice, Tábor, Soběslav, Veselí n.L., Č.Budějovice , Třeboň.
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Třídění od dveří ke dveřím - důležité informace
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 22. listopadu 2019 bylo uzavřeno
380 smluv o výpůjčce nádob na separaci –
sad na papír/plast/bioodpad pro jednotlivé
rodinné domy, ale i bytové domy. Systém

fondu životního prostředí ČR, tedy poskytovatele dotace. Bylo shledáno, že vše
probíhá v pořádku, byly doloženy veškeré
doklady týkající se dotace. Pracovníci
fondu se i obhlídkou v ulicích města
přesvědčili, jak systém svozu funguje
prakticky. Město začíná už v měsíčních
evidencích svozu vidět, jak se sběr papíru

Ukázka vylepení QR kódu na zadní stranu nádob na papír, plast a bioodpad.
se rozjel úspěšně, i když někdy s menšími
potížemi. Prosíme občany, aby nádoby
přistavovali na viditelném místě už v den
svozu podle svozového kalendáře již ráno
(nebo předchozí den), obvykle v 6.00
hodin už začíná jejich svoz a ponechali je
tam i do večerních hodin dokud nebudou
vyvezeny. Po dosavadních zkušenostech
tomu tak mnohdy není, a pak vznikají
zbytečné dohady a vše se komplikuje.
Telefonické či e-mailové stížnosti až po
několika dnech od svozu se také se svozovou firmou těžko řeší.
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, v zimě 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.
Dne 18.9.2019 proběhla na úřadě monitorovací kontrola pracovníků ze Státního

a plastu zvýšil a kolik se vytřídilo bioodpadu.
Za 3. čtvrtletí 2019, kdy nový sytém
začal se sváží o 1/3 papíru a plastů více
než předtím a bioodpadu se do kompostárny odvezlo 42 tun. 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 návaznosti 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. popela
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 či
omezena 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
povinností 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.
A teď to velmi důležité :
V průběhu měsíce prosince 2019 obdrží

všichni, kdo si vypůjčily sadu popelnic,
do svých domovních schránek obálku, ve
které bude :
- svozový kalendář s termíny svozů
papíru+plastů+bioodpadu+směsného komunálního odpadu (SKO)
- náhradní polepy na popelnice – modrý
PAPÍR, žlutý PLAST, hnědý BIOODPAD
(dle potřeby nahraďte stávající nekvalitní,
které se odlupují z nádob)
- QR kódy na všechny nádoby s
označením umístění nádoby – místo, ulice,
číslo popisné, které si prosím vylepte na
zadní stranu všech nádob – viz obrázek
(foto) na jiném místě Vožičanu, na základě
těchto QR kódů budou pomocí čtečky
odvozci v roce 2020 „načítat“ kolik a z
kterých domácností byly nádoby vyvezeny.
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, proto je potřeba snižovat
množství odpadů ukládaných na skládky.
Na závěr : Zdravé životní prostředí je
přece věcí nás všech, ale musíme pro to
něco udělat!
Ing. Blanka Malinová

Sběrné suroviny a. s.
oznamují,
že s platností od

1. 12. 2019
bude výkupna
v Mladé Vožici
v zimních měsících
otevřena pouze

v sobotu
od 8 – 12 hodin.

Z klubu
V sobotu 16. 11. 2019 pořádal MÚ
spolu s klubem důchodců koncert nejen
pro důchodce.
Účinkoval náš známý a oblíbený Big
Band z Pražského salonního orchestru.
Na pořadu byly písničky k 60. výročí
vzniku Semaforu. Návštěvníci kina byli
velmi spokojeni a mnozí odcházeli i se
slzou v oku. Účinkujícím patří veliký
dík za jejich vystoupení a budeme se
těšit na další návštěvu v příštím roce.
Klub
důchodců
přeje
svým
spoluobčanům
pokojné
prožití
vánočních svátků, pohodu a do nového
roku hlavně zdraví.
Za klub Marta Tomášková
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PRODEJ bytu č. 7 v č. p. 106
Město Mladá Vožice nabízí k odprodeji byt č. 7 (2+1) v Souhradí
č. p. 106 obálkovou metodou s minimální cenou 147 218,- Kč.
Popis nemovitosti:
Umístění: ulice Souhradí, dům č.p. 106, 1. nadzemní podlaží
byt č. 7
1. pokoj
18,25 m²
2. pokoj
11.25 m²
kuchyň
10.15 m²
předsíň
8,50 m²
koupelna
3,65 m²
WC
1,35 m²
sklep
3,80 m²
sklepní kóje
1,20 m²
podlahová plocha jednotky celkem
58,15 m²
K bytové jednotce přináleží podíl na společných částech domu a
stavebních pozemcích:
parc. číslo st. 461 o výměře 321 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice
a činí 6543/55885
Minimální prodejní cena: 147.218,- Kč
(stočtyřicetsedmtisícdvěstěosmnáct korun českých)
Prohlídka bytové jednotky: 10. 12. 2019 v 15.00. hod.
Informace na tel. čísle: 602 454 379 - Václav Slabý,
místostarosta města Mladá Vožice
Zájemci mohou své NABÍDKY podávat na podatelnu Městského
úřadu v Mladé Vožici na formuláři, který je na podatelně k
dispozici, a to ve lhůtě nejpozději do 12. 12. 2019 do 14.30 hodin.
NABÍDKA musí být v zapečetěné nebo v dobře zalepené obálce
s výrazným označením:
"PRODEJ BYTU č. 7 v č.p. 106 - NEOTVÍRAT"
Veřejné otevírání obálek proběhne dne 13. 12. 2019 v 07.30. hod.
na Městském úřadu v Mladé Vožici.

FLOSMAN a.s. provozuje síť maloobchodních
prodejen Flop Top a FLOP, velkoobchod potravin a
výrobnu lahůdek. Jsme na českém trhu již od roku
1991.

SKLADNÍK/ICE -PO až PÁ
Přijďte se za námi podívat do našeho VO skladu
s potravinami v Mladé Vožici - hledáme na hlavní
pracovní poměr nové kolegy
*Nabízíme:
mzda 17.000 - 27.000 Kč / měsíc
jednosměnný provoz - pracovní doba PO - PÁ
(od 5.oo do 14.oo)
stravenky 90 Kč
sick day 4 dny za rok
masáže
penzijní připojištění
firemní akce
práci v dobrém kolektivu
*Vítáme:
spolehlivost, preciznost, pracovitost
schopnost učit se novým věcem
čistý trestní rejstřík
praxi v práci s manipulační technikou
*Nástup: ihned

Zdraví
V minulém měsíci jsem Vám slíbila
pokračování k elementu Kov a to
konkrétně více o plicích a stravování.
Jelikož půlkou listopadu vláda kovu
skončila a mě se do rukou dostal zajímavý
článek o ETIKOTERAPII, rozhodla jsem,
že dočasně elementy vynecháme a
podělím se s Vámi o tento zajímavý
pohled na vznik nemocí vlivem emocí.
Bohužel
autora
článku
jsem
nedohledala, ale např. u nás v ČR se
etikoterapií zabývá pan Mudr. Vladimír
Vogeltanz a domnívám se, že on bude i autorem. Etikoterapie vychází z vlivu negativních pocitů na duši, které neblaze
působí na naše zdraví a dle mého názoru,
je to další úžasná pomůcka jak najít
PŘÍČINU vzniku zdravotního problému.
ETIKOTERAPIE
Vychází z vlivu negativních pocitů na
duši. Jestliže je pro nás zdraví
nejdůležitější a známe 7 nejdůležitějších
pocitů, které nám zdraví poškozují, pak si
každý sám dovede pohlídat, aby mu
některý z nich nevletěl do duše a nevzal
mu zdraví. Které negativní pocity to jsou?
ZÁVIST, NENÁVIST, KŘIVDA,
ZLOBA,
LÍTOST,
STRACH,
TRÁPENÍ SE PRO JINÉ
Jakmile některý z těchto pocitů lidé
,,pustí do svého nitra“, tak za všechny

následky nesou sami zodpovědnost. Už
Sokrates říkal, že tělo je jen obalem duše.
Jakmile onemocní duše, onemocní i tělo.
Všechny z tisíce diagnóz, které známe,
vznikají, když se poškodí lidská duše.
Co je to duše? Jak s ní spolupracujeme?
Pokud jí nechápeme tak, že s ní můžeme
spolupracovat, tak se dál nedostaneme.
Naše duše sídlí v oblasti Solar Plexu
(sluneční pleteni) pod hrudní kostí
uprostřed. Není v člověku většího bohatství, jako je jeho duše. S duší je třeba
spolupracovat. Jak se o duši nestaráme,
potom to vede k psychosomatickým
chorobám, což už se dnes připouští, i když
velmi opatrně. Pro každého je
nejdůležitější zdraví. Pro každého, komu
je více jak 118 let, je nejdůležitějším
člověkem v jeho životě on sám. Miluj sám
sebe – v tom není pýcha nebo sobectví.
Kdosi moudrý řek: Ať myšlenka neopustí místnost, v které jsme. Když si
uvědomíte, že máte tendence řešit věci
zpětně, bavit se o tom, co bylo nebo
utíkáte do budoucnosti a co bude,
když….tak vždy utíkáme dopředu nebo
dozadu, a jen proto, neboť nechceme být
tady a teď. Když utíkáme nazpět, tak tam
už nejsme, jsou to tedy jenom vzpomínky.
Když utíkáme dopředu, tak tam ještě nejsme. To je hypotéza. Ale, když řeším

TEĎ, tak jsem TADY. Když máme
nepořádek v duši, tak nechceme řešit teď,
neboť do toho bychom museli zahrnout
sebe a uvědomit si svůj stav. Toto jsou
krok, kterými se člověk dostává k pravdě
o sobě. Když se přinutíte tady a teď,
zjistíte: jeden nevyřešený problém, druhý,
třetí – a obecně to nazveme stres. Módní
slovo, lidé se ho chytají, vytváří si antistresové programy, přičemž není možné
zachraňovat člověka, pokud on sám
zachraňovat nechce. Nemluvíce o tom, že
stres je také všechno zahrnující a nic
neříkající slovo.
Vytvářejme si takový vztah k sobě,
abychom viděli především vstupní problém, který ještě můžeme zvládnout je
třeba nechat na později. Tak se dostáváme
k elementárnímu chápání sebe samého.
Aby člověk měl motivaci, jak s tím
zacházet a potom to posouvat dál. Jakmile
se ale o to nebudeme starat, začne nám to
přerůstat přes hlavu, dušička se začne
lámat a začnou to odnášet orgány.
Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo,
tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé
tělo.
Příští měsíc se můžete těšit na
pokračování.
Váš poradce pro zdraví
Veronika Pešková
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Ještě ke zrušení pobočky České spořitelny
Vzhledem k uzávěrce listopadového čísla
Vožičanu jsme nemohli přinést úplné informace o výsledcích jednání s vrcholným
představitelem České spořitelny. Poslední
zpráva, kterou jsme v době uzávěrky
listopadových novin tedy zněla:
- 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
Jaká byla skutečnost:
- Ve slíbeném termínu, do pátku po
čtvrtečním jednání v Senátu se mi pan
předseda představenstva České spořitelny
neozval. Reagoval až na mou sms výzvu

po 19 té hodině s tím, že čeká na vyjádření
bezpečnostních pracovníků spořitelny
- Následně mi pan předseda
představenstva Tomáš Salomon v úterý
29. 10. 2019 sdělil, že zkrátka pobočka se
uzavře, a to zejména z bezpečnostních
důvodů. K delší debatě již nebyl důvod.
Vedení města Mladá Vožice pokládá
zrušení pobočky České spořitelny v
Mladé Vožici za velmi chybný a necitlivý
krok. Pobočka měla v našem městě dlouholetou tradici a nepochybně
docházelo ze strany občanů
města i spádové oblasti k jejímu využívání. Se zrušením
pobočky jsme se neztotožnili, proto jsme učinili
poměrně značné množství

Bytový dům čp. 190 na Žižkově náměstí se oděl do nového kabátu.

kroků ve snaze pobočku ve městě pro
občany zachovat. Bohužel, spořitelna je
privátní subjekt a tedy jsme tahali za
krátký konec. Zkrátka, zázrak se tentokráte nepovedl. Já osobně se cítím
lehce, nechci používat silná slova, ale oklamán. Myslím, že kroky všech
pracovníků spořitelny, se kterými jsme
hovořili, byly předem dobře promyšlené
(vždy se jednání konala v době uzávěrky
novin, že by náhoda?) a vykalkulované.

Finišují stavební práce na rozšíření lékárny.
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Sluneční ulice
Ve Vožičanu jsem se dočetl, že se
připravuje stavební komplex Sluneční II.
Název Sluneční II. ve mně probudil
vzpomínku na dobu, kdy jsem byl také zastupitelem a kdy byl předložen návrh pojmenovat nově vznikající ulici slovem
Sluneční. Název tenkrát navrhli sami obyvatelé této ulice, protože to bude ulice
prozářená sluncem. Návrh se zastupitelům
včetně mě líbil a souhlasili s ním.
Čeština bývá občas jazyk ošemetný a
nastražuje různé pasti. V souvislosti s
odsouhlaseným názvem "Sluneční ulice"
jsem si to časem uvědomil a jako češtináře
mě stále mrzí, že jsem tenkrát své kolegy
neupozornil na úskalí slůvka sluneční.
Přídavné jméno měkké "sluneční" je
významově spojeno s hvězdou Slunce

(velké písmeno S, jedná se o hvězdářský
termín), například sluneční paprsky,
sluneční soustava, sluneční záření.
Přídavné jméno tvrdé "slunečný,
slunečná, slunečné" významově znamená
sluncem prozářený, například slunečný
den, slunečná stráň, slunečné počasí. Slovo slunce pak píšeme s malým
počátečním písmenem, nechápeme ho
jako hvězdářský termín.
Pokud máme na mysli, že ulici bez
zábran stromů či jiných překážek osvětlují
po celý den sluneční paprsky, je správný
název "Slunečná ulice".
Pokud máme na mysli, že ulice je
součástí hvězdy Slunce, název "Sluneční
ulice" je v souladu s významem slova
sluneční.

Jistě si nikdo z nás nemyslí, že Sluneční
ulice je součástí hvězdy Slunce. Název
ulice "Sluneční" je však už vžitý a
opravdu libozvučně zní, je prostě hezký a
k ulici se hodí. Já i jako češtinář bych ho
ponechal jako důkaz toho, že někdy
neúmyslná chyba může být příjemná a
dělat lidem radost. A navíc čeština u
přídavného jména měkkého sluneční zná i
taková spojení, která běžně používáme,
jako např. sluneční brýle, sluneční lázně.
Proč tedy ne Sluneční ulice? Jen pro
název nového stavebního komplexu bych
se zamýšlel nad tím, zda je lepší opakovat
už známou chybu, nebo volit jiné
pojmenování v souladu s češtinou.
Stanislav Balík st.

STRANA 8
Milí příznivci divadla a
hlavně Voživotu!
A je to tady, poslední
měsíc a i Drbník tohoto
velmi plodného, alespoň,
co se nás, Voživoťáků
týká, roku.
S naší Uklízečkou jsme
již vytvořili rekord, co se
týká počtu představení, uklidili jsme
celkem ve dvaceti sálech a sálečcích,
zúčastnili se jedné přehlídky a stále a stále
nás to nesmírně baví a budeme zvesela
pokračovat. Poslední dvě představení tohoto roku jsme odehráli na Sezimáku a v
Roudné, a v prosinci si budeme užívat zaslouženého volna.
Ale nebyli bychom to my, aby to nebylo
volno aktivní. Čeká na nás mega brigáda
v naší zkušebně, jelikož během roku se
nám nastřádalo docela hodně darů od vás,
našich milých příznivců. Ať už se jedná o
oblečení všeho druhu, různé rekvizity atd. ..
Budou se prostě vrtat police, opravovat
pochroumané věci, přebírat a třídit kusy
oděvů, no prostě, musíme si tam udělat
pořádek, protože na to nezbýval čas přes
rok.
A 20.12 navečer, se sejdeme na
závěrečném posezení u Kachlíka, kde se
budeme plácat po ramenou, ubezpečovat
se, jak jsme dobří….právem, jelikož
šíříme slávu Mladé Vožice, dá se říci,
opravdu po celé naší krásné republice. A
jste samozřejmě všichni zváni, budeme
povídat, papat, bumbat, zpívat, tančit,
navazovat nová a nová přátelství….
prostě, pohoda před vánoci.
Také jsme již začali pracovat na dalších
Vokulích, už čekáme jen na potvrzení termínu, abychom mohli začít oslovovat vybrané soubory. Slovo vybrané jsem napsal
záměrně, alébrž si i náš festival získal
renomé a soubory se nám sami hlásí, že
by se této úspěšné akce chtěli zúčastnit.
To je pro nás velmi pozitivní, protože je to
ubezpečení, že tato akce je známá v divadelních kruzích všude, a to je pro naše
menší město obrovská pochvala. Máme
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Drbník
už také vybraného dalšího známého hosta
festivalu, ale zatím si to necháme jako
tajem, o to větší překvápko to bude.
Divadelní hantec.
Hrát pro Švédy: Tak toto je pro herce
snad to nejhorší, co může zažít. Jedná se
totiž publikum, které vůbec nereaguje.
Jistě jste viděli v televizi film Nejistá sezona, kde se tato situace stala. Tam to bylo
o tom, že problémová představení musela
v dobách před sametovkou, zhlédnout rádoby odborná komise. A ti měli zakázáno
reagovat, jen hodnotit a sledovat. Tato
doba je už naštěstí pryč, ale sem tam se
stane, že se takové publikum sejde. Snad
nejznámější švédské publikum je ve Františkových Lázních, tam je to ale dáno tím,
že jsou to většinou lázeňští hosté, kteří se
léčí se srdečními problémy a mají od
lékařů doporučení se vyvarovat velkých
reakcí. I nám se už stalo, že jsme byli pozvaní, abychom zahráli v jedné menší
vísce, ke Dni matek. Přijeli jsme s
Maryšou, krásně se o nás starali, ale jakoby jsme hráli před prázdným sálem. Je
pravda, že dámy byly trochu starších
ročníků, měly před sebou chlebíčky a
limonádu, a zřejmě to i pro ně bylo
překvapení, co se to na jejich setkání děje,
proč ten urostlý chlap má na sobě ženské
šaty a všichni z něj dělají ženskou. Na
konci zazněl vlažný potlesk, který vzbudil
asi tři divačky a paradoxně, pořadatelka
akce nám strašně děkovala, že to bylo fantastické, úžasně se všichni bavili a za rok,
s novou hrou, ať přijedeme zase.
No a tím končíme letos s Drbníkem,
přejeme vám i nám všem klidné a pohodové vánoce, bezproblémového Silvestra a do roku 2020 jen to nejlepší.
Vožifrk:
Jaký je zásadní rozdíl mezi mužem a ženou? Žena chce mnoho, od jednoho muže,
a muž chce jedno, od mnoha žen.
Voživoti přejí krásný a hlavně snad
letos i bílý prosinec.
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Jubilanti
listopad 2019

70 let
František Dvořák
Mladá Vožice
Vladislav Vobořil
Mladá Vožice
Hana Kulvaitová
Mladá Vožice
Marie Růžková
Mladá Vožice

75 let
Marie Brychtová
Stará Vožice
Marie Krchová
Bendovo Záhoří

86 let
Václav Slabý
Mladá Vožice

91 let
Karel Novotný
Radvanov

93 let
Vladimír Růžek
Blanice

Pozvánka
na koncert
V kostele v Mladé Vožici se
uskuteční 15. 12. 2019
od 17.00 hodin koncert
mladovožických rodáků
Jirky Vrtišky a Petra Adama
s jejich country kapelou.
Před tímto koncertem zahrají
a zazpívají děti.
Zveme všechny fanoušky

V ulici Zahradní dobíhají práce na výměně vodovodu a kanalizace.

dobré muziky.

