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Vylep QR kód a třiď odpady

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 23. prosince 2019 bylo uzavřeno
393 smluv o výpůjčce nádob na separaci –
sad na papír/plast/bioodpad pro jednotlivé
rodinné domy, ale i bytové domy. Prosíme
občany, aby nádoby přistavovali na
viditelném místě v den svozu podle
svozového kalendáře již ráno (nebo
předchozí den), někdy i před 6. hodinou
ranní 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.
Během měsíce prosince 2019 byly do
domácností doručeny v obálce – 3 QR
kódy, nové polepy PAPÍR-SKLOBIOODPAD a nový svozový kalendář na
rok 2020. Bílé QR kódy si prosím v lednu
2020 vylepte na jednotlivé nádoby zezadu
(jak bylo na foto v prosincovém
Vožičanu), je zde označena komodita, obsah nádoby, ulice a č.p. Vašeho domu.
Barevné polepy vylepte podle potřeby,
původní byly nekvalitně vyrobené a
odlepují se, proto město obdrželo zdarma
nové na základě reklamace.

Několika domácnostem se z různého
důvodu nepodařilo ještě „obálky“ doručit,
bude tak učiněno následně. Také asi 20
posledním zájemcům, kteří uzavřeli
smlouvy až koncem listopadu či v prosinci
2019 nebyly „obálky“ doručeny, neboť se
musí v systému nejdříve zadat, QR kódy
vygenerovat a vytisknout. Bude snaha je
také co nejdříve doručit (leden, únor
2020).
Při doručování někdy dělalo potíže, že
některé domy nemají vlastníci označeny
tabulkou s číslem popisným, proto je
prosíme, aby tak učinili, usnadní to identifikaci domu také poště či zdravotnické
záchranné službě.
Vyzýváme občany, že i nadále mohou
přijít uzavřít smlouvu o výpůjčce nádob na třídění na městský úřad
k Ing. Malinové nebo Ing. Růžičkové.
Nově se o nového roku 2020 zavádí
čtrnáctidenní termín svozu směsného komunálního odpadu (černých/pozink domovních popelnic) i ve městě Mladá
Vožice jako je to doposud v jeho místních
částech. Místní poplatek za provoz systému likvidace komunálního odpadu se
sjednocuje na 650 Kč/poplatníka/rok.
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 nevytřiditelného

Vyhláška k systému odpadového
hospodářství

Od ledna dochází ke sjednocení četnosti vyvážení popelnic na směsný komunální
odpad pro občany Mladé Vožice, tak pro lidi žijící v místních částech. Popelnice se
nově budou vyvážet 1 x za 2 týdny všude. Z tohoto důvodu přistoupilo městské
zastupitelstvo při schvalování příslušné vyhlášky k úpravě místního poplatku pro
občany trvale žijící v Mladé Vožici. Nově tedy poplatek za užívání systému
odpadového hospodářství bude činit jak pro občany Mladé Vožice, tak i pro občany
místních částí 650,- Kč za rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 6ti let věku.
Systém odpadového hospodářství není samofinancovatelný, místní poplatek činí část
nákladů na jednoho poplatníka. Skutečné náklady jsou však mnohem vyšší a jsou dopláceny z rozpočtu města.

Z Á B AV U

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.
Sklo a nápojový karton mohou občané
nadále dávat také do separačních nádob na
sběrných místech. 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, proto je potřeba snižovat
množství odpadů ukládaných na skládky.
Ještě upozorňujeme podnikatele, kteří
mají uzavřenu písemnou smlouvu na
likvidaci odpadu s městem, že platnost
skončila 31. 12. 2019 a smlouvy jim
budou připraveny automaticky i na rok
2020 k jejich podpisu v měsíci lednu
2020. Noví zájemci, nechť se dostaví
v lednu 2020 k uzavření smlouvy na
městský úřad k Ing. Malinové (381 201
913, 606 611 022). Poplatek za 1 popelnici
o objemu 110 litrů se nemění a činí 2800,Kč + 21 % DPH.
Na závěr: Zdravé životní prostředí je
přece věcí nás všech, ale musíme pro to
něco udělat !
Ing. Blanka Malinová

Z klubu důchodců

Při našem setkání dne 29. 10. nám zahráli
kluci Lukáš a Petr Krajčovi. Protože se
nám jejich vystoupení velmi líbilo, pozvali
jsme si je i na rozloučení s rokem 2019. I
díky nim bylo moc krásné. Již nyní se velmi těšíme na první setkání v novém roce,
které bude v úterý 7. ledna.
Jako každoročně jsme se zapojili do
charitativní sbírky Adventních koncertů
České televize, přispěli jsme částkou
5.000 Kč.
Všem občanům přejeme vše nejlepší
v novém roce 2020.
za klub Marta Tomášková

STRANA 2

Program kina
LED EN

4.1. 16.30,19.30
SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
Akční dobrodružný sci-fi film USA v
českém znění
5.1. 16.30,19.30
AFTER: POLIBEK
Romantické drama USA v českém znění
11.1. 16.30,19.30
AMNESTIE
Slovensko - české drama
12.1. 16.30,19.30
KOŘIST
Horor, thriller USA v českém znění
18.1. 16.30,19.30
PRAŽSKÉ ORGIE
Nové české drama
19.1. 16.30,19.30
RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
Akční kriminální komedie USA v českém
znění
25.1. 16.30,19.30
ERMITÁŽ - SÍLA UMĚNÍ
Dokumentární film Itálie s titulky
26.1. 16.30,19.30
FANY A PES
Animovaný film SRN, Česka, Lucemburska a Belgie v českém znění

MATEŘSKÁ ŠKOLA
16.1. 9.15.h.
OVEČKY A VLCI: VELIKÁ BITVA

Napsali nám..

Ta rána v srdci bolí
a zapomenout se nedá.
Měl si rád život,
měl si rád smích,
věřil si v život a miloval
si svět. Odešel si navždy,
přestože si toužil žít, nebylo
Ti dopřáno s námi tu být.
Je to už rok,
co nás opustil náš
milovaný syn Patrik.

Prosíme o tichou vzpomínku
rodina Tomáškova
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 33.
zasedání (29. listopadu) a 34. zasedání
(13. prosince) mimo jiné projednala:
• schválila jmenování Vladislava Votápka
vedoucím technické skupiny města Mladá
Vožice od 1. 1. 2020
• schválila dodatek ke smlouvě o zajištění
pečovatelské služby s obcí Šebířov –
pokračování v zajištění pečovatelské služby
pro obec Šebířov do 31. 12. 2020
• schválila příkazní smlouvy s firmou Garanta
– zpracování žádosti o dotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj – pečovatelské
byty na Husově náměstí
• schválila podobu publikaci k vydání – Iva
Steinová: Paměť židovských náhrobních
kamenů, Mladá Vožice
• schválila záměr výměny a osamostatnění
bankomatu České spořitelny – přístup
z náměstí, ukotvení bankomatu do podlahy
• vzala na vědomí protokoly z kontrol –
kontrola Krajské úřadu Jihočeského kraje –
dotace pro SDH, kontrola Okresní správy
sociálního zabezpečení – plnění povinností

v nemocenském pojištění – vše bez závad
• schválila smlouvu o zajištění pečovatelské
služby s obcí Slapsko – zajištění pečovatelské
služby pro obec Slapsko do 31. 12. 2020
• schválila výši úhrad za úkony pečovatelské
služby města Mladá Vožic od 1. 1. 2020
• schválila dodatek ke smlouvě o převzetí,
využití a odstranění odpadu s firmou
RUMPOLD – úprava dodacích a platebních
podmínek u plastového odpadu
• pravidelně se zabývala žádostmi o vyjádření
stavebníků ke stavebním záměrům, kde je
město účastníkem řízení
• schválila podání připomínek k návrhu paragrafového znění stavebního zákona
prostřednictvím Svazu města a obcí ČR –
zásadní nesouhlas s navrženou změnou
spočívající ve vytvoření státního stavebního
úřadu, možné oddálení veřejné správy z
nejnižších stupňů veřejné správy

1. LEDNA

VOŽIČAN

STRANA 3

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice, konaného dne 2.
12. 2019 v zasedací síni Městského
úřadu v Mladé Vožici
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na
základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:
Usnesením č. 77/2019 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá
Vožice od 6. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (27. – 33. zasedání)
Usnesením č. 78/2019 schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu:
- Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města Mladá Vožice – 16. 10.
2019
- Kontrola účetní závěrky města Mladá
Vožice – 6. 11. 2019. Bez závad
Usnesením č. 79/2019 schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru
Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne
2. 12. 2019 dle předloženého návrhu
Usnesením č. 80/2019 schvaluje:
cenu vodného a stočného pro rok 2020
následovně:
- Vodné
40,40 Kč
- Stočné
28,40 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Usnesením č. 81/2019 schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku města Mladá
Vožice č. 4/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování komunálních odpadů
Usnesením č. 82/2019 schvaluje:
přijetí úvěru na předfinancování akce
„Zlepšení podmínek pro technické a
jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá
Vožice“ ve výši 17.727.089,-Kč a zároveň
schvaluje uzavření smlouvy o úvěru
s Komerční bankou, a.s., dle předložené
nabídky
Usnesením č. 83/2019 schvaluje:
Střednědobý výhled rozpočtu města
Mladá Vožice pro roky 2021-2022 dle
předloženého návrhu
Usnesením č. 84/2019
a) schvaluje:
rozpočet města Mladá Vožice jako
schodkový, schodek rozpočtu je kryt
schválením
přijetí
úvěru
na
předfinancování akce „ Zlepšení podmínek pro technické a jazykové
vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice“,
součástí rozpočtu je rozpočet sociálního
fondu v částce příjmů i výdajů ve výši
328.128,-Kč, rozpočet fondu VHM
v částce příjmů 2.400.000,-Kč, v částce
výdajů 953.000,-Kč.
příjmy celkem v částce: 74.678.409,-Kč
z toho: 48.316.000,-Kč příjmy daňové
14.076.414,-Kč příjmy nedaňové
12.285.995,-Kč zařazené přijaté transfery + převody mezi vlast. účty (tvorba a
čerpání fondů)
výdaje celkem v částce: 92.330.698,-Kč
z toho: 46.310.445,-Kč výdaje na provoz
a údržbu
42.342.125,-Kč výdaje na investice a
opravy
3.678.128,-Kč převody mezi vlast. účty
(tvorba a čerpání fondů)
financování v částce: 17.652.289,-Kč
(splátka úvěru, přijetí nového úvěru na
předfinancování akce)
závazné ukazatele: 4.989.000,-Kč
příspěvek na provoz PO Základní škole a
Mateřské škole Mladá Vožice (součástí

jsou odpisy v částce 589.000,-Kč)
b) delegování pravomocí nad rámec
schválených pravomocí v provádění
rozpočtových opatření, dle § 102 odst. (2)
písm. a) zák. 128/2000 Sb., v akt. znění,
do 31. 12. 2019 zcela na Radu města
Mladá Vožice
Usnesením č. 85/2019 schvaluje:
rozpočtové opatření č. 16 dle
předloženého návrhu
Usnesením č. 86/2019 schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku města Mladá
Vožice č. 2/2019, o místním poplatku ze
psů
Usnesením č. 87/2019 schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku města Mladá
Vožice č. 3/2019, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
Usnesením č. 88/2019 neschvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
část
pozemkové parcely č. 1186/4 ostatní
plocha-ostatní komunikace v k. ú. Mladá
Vožice o výměře cca 60 m2
Usnesením č. 89/2019 schvaluje:
odložení projednávání zveřejnění
záměru prodat pozemkovou parcelu č.
231/21 ostatní plocha-neplodná půda v k.
ú. Radvanov u Mladé Vožice o výměře
583 m2 do příštího jednání Zastupitelstva
města Mladá Vožice
Usnesením č. 90/2019 schvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
část
pozemkové parcely č. 234/2 ostatní
plocha-jiná plocha v k. ú. Noskov o
výměře cca 460 m2
Usnesením č. 91/2019 schvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
část
pozemkové parcely č. 207/2 ostatní
plocha-jiná plocha v k. ú. Noskov o
výměře cca 160 m2
Usnesením č. 92/2019 schvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
část
pozemkové parcely č. 882/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace v k. ú. Noskov
o výměře cca 260 m2
Usnesením č. 93/2019
a) schvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
část
pozemkové parcely č. 895/2 lesní pozemek v k. ú. Janov u Mladé Vožice o
výměře cca 600 m2
b) neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část výměře o
cca 500 m2 nebo celou pozemkovou
parcelu č. 950/1 trvalý travní porost o
výměře 1301 m2 v k. ú. Janov u Mladé
Vožice
Usnesení č. 94/2019 schvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
část
pozemkové parcely č. 1049/1 díly
„g+c“ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 14 m2 a část pozemkové parcely
č. 56/2 díl „d“ zahrada o výměře 11 m2
v k. ú. Stará Vožice ve vlastnictví Václava
Valešky za pozemkovou parcelu č. 1049/1
ostatní plocha-ostatní komunikace díly
„g+c“ o výměře 14 m2 a pozemkovou
parcelu č. 56/2 díl „d“ ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 2 m2 všechny
v k. ú. Stará Vožice, jak je vyznačeno
v Geometrickém plánu č. 186-6/2019 ze
dne 1. 11. 2019 vyhotoveném Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o.
Usnesením č. 95/2019 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 716/3 ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Noskov a
obci Mladá Vožice o výměře 136 m2
oddělené Geometrickým plánem č. 2111272/2018 ze dne 10. června 2019 pod č.
110/2019 vypracovaným Geodetickou

kanceláří Dvořáček s.r.o. do společného
jmění manželů Pavla a Ivany
Vosátkových, oba bytem Hrabákova
1980/2, Chodov, 14800 Praha 4 za kupní
cenu 15 610,- Kč stanovenou ve znaleckém posudku č. 82-47/19 znalce Jana Peška
a uzavření kupní smlouvy
Usnesením č. 96/2019 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 1049/17
ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú.
Stará Vožice a obci Mladá Vožice o
výměře 97 m2 oddělené Geometrickým
plánem č. 186-6/2019 ze dne 1. 11. 2019
vypracovaným Geodetickou kanceláří Tábor spol. s.r.o. do vlastnictví Miroslava
Jůzy, Stará Vožice 2, 391 43 Mladá Vožice
za kupní cenu 6 510,- Kč stanovenou ve
znaleckém posudku č. 82-69/19 ze dne 21.
11. 2019 znalce Jana Peška a uzavření
kupní smlouvy
Usnesení č. 97/2019 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 1049/18 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře
34 m2 v k. ú. Stará Vožice oddělené Geometrickým plánem č. 186-6/2019 ze dne 1.
11. 2019 vypracovaným Geodetickou
kanceláří Tábor spol. s.r.o. do společného
jmění manželů Václava a Martiny
Valeškových, oba bytem Stará Vožice 3, 391
43 Mladá Vožice za kupní cenu 2 280,- Kč
stanovenou ve znaleckém posudku č. 8270/19 ze dne 21. 11. 2019 znalce Jana Peška
a uzavření kupní smlouvy
Usnesením č. 98/2019 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 497/3 orná
půda v k. ú. Běleč u Mladé Vožice a obci
Běleč o výměře 375 m2 do podílového
spoluvlastnictví Ing. Zdeňka Korbela a
Ing. Martiny Korbelové, oba bytem
Jirčanská 548/30, Libuš, 14200 Praha 4
(SJM) a Jiřího Nietscheho a Jaroslavy Nietscheové, oba bytem Jirčanská 546/32,
Libuš, 14200 Praha 4 (SJM) za kupní cenu
7 500,- Kč stanovenou ve znaleckém posudku č. 1601/39/2019 znalce Ing. Jana
Jiráně a uzavření kupní smlouvy
Usnesením č. 99/2019 schvaluje:
darování pozemkové parcely č. 1174/35
ostatní plocha-silnice o výměře 2095 m2
v k. ú. Mladá Vožice oddělené od
pozemkové parcely č. 1174/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace obě v k. ú.
Mladá Vožice na základě Geometrického
plánu č. 1254-802/2017 ze dne 9. dubna
2018, a to Jihočeskému kraji do jeho
vlastnictví a uzavření darovací smlouvy č.
010/18/219/03/00
Usnesením č. 100/2019 schvaluje:
přijetí daru: pozemkové parcely č.
1328/1 o výměře 22 m 2 ostatní plochaostatní komunikace a pozemkové parcely
č. 1328/5 o výměře 29 m2 ostatní plochaostatní komunikace, oddělených na
základě Geometrického plánu č. 1247190/2017 ze dne 11.1.2018 z pozemkové
parcely č. 1202 v katastrální území Mladá
Vožice, dále dílu „a“ o výměře 171 m2
odděleného na základě Geometrického
plánu č. 1247-190/2017 ze dne 11.1.2018
z pozemkové parcely č. 1202 a dílu „b“ o
výměře 2 m2 odděleného na základě Geometrického plánu č. 1247-190/2017 ze
dne 11.1.2018 z pozemkové parcely č.
1203/1 v katastrálním území Mladá
Vožice, a to od Jihočeského kraje do
vlastnictví Města Mladá Vožice a uzavření
darovací smlouvy č. 010/19/113/03/00
V Mladé Vožici dne 2. prosince 2019
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
Místostarosta Václav Slabý
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Vodné a stočné pro rok 2020

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání v prosinci,
kromě dalších bodů jednání, rovněž projednalo a následně schválilo
všemi přítomnými zastupiteli cenu vodného a stočného pro 2020.
Schválená cena je bez DPH. To se však v průběhu roku bude měnit,
snižovat z 15 % na 10 %. Na konci dubna tedy proběhnou
mimořádné odečty vodoměrů a bude jednotlivým spotřebitelům
vyfakturována cena s 15 % DPH. Od května se sazba DPH sníží na
10%, cena bez DPH se samozřejmě měnit nebude.
Rok 2020 představuje poslední rok, kdy je město povinno re-
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spektovat ceny z tzv. finanční analýzy vývoje vodného a
stočného. Finanční analýzu město muselo přijmout v rámci
dotačního řízení na komplexní opravu čistírny odpadních vod.
Vzhledem ke skutečnosti, že prostředky, jež provozovatel
Vožická majetková inkasuje z vodného a stočného postačují na
provoz, ale také každoroční obnovu majetku, vyvinulo město
snahu pro rok cenu nezvyšovat. Bohužel, po přeindexaci cen na
platné ceny roku 2020 jsme se nevešli do tolerované odchylky
10 % od ceny ve finanční analýzy.

Ještě vývoj cen v návaznosti na změnu DPH:
2019
2020
15 % DPH
leden – duben 15 % DPH
Vodné
39,60 45,54 s DPH
40,40 46,46 s DPH
Stočné
27,80 39,97 s DPH
28,40 32,66 s DPH
Celkem 67,40 77,51 s DPH
68,80 79,12 s DPH

2020
květen – prosinec 10 % DPH
40,40 44,44 s DPH
28,40 31,24 s DPH
68,80 75,68 s DPH

STRANA 5

Milí příznivci divadla a
hlavně Voživotu!
A máme tady další rok,
tentokrát se nám tam
opakují dvojky a nuly a
my
vás
všechny
zdravíme a přejeme, ať je
hlavně klidný a pohodový.
Jak už jsem říkal vloni, prosinec byl pro
nás trochu odpočinkový, ale samozřejmě,
nezahálíme. Proběhla výroční schůzka v
hospůdce U Kachlíka a musíme pochválit
našeho Oldíka, jak se o nás báječně
postaral. Všechny nás dosyta napojil a napapal, takže nálada byla skvělá. Pája hrála
na kytarku jako voživot, békali jsme,
tančili a dobře se měli. I účast byla skoro
stoprocentní, a dokonce máme i nového,
mladého kolegu….což je skvělé, zvlášť
pro dámskou část publika.
No, a co v lednu? Příprava na tradiční
přehlídku v Třešti, možná i seznámení se
s novou hrou a také avízovaná brigáda,
kterou jsme bohužel v prosinci nestihli.
A již se také rozjel projekt Vokule 8,
takže se píše souborům, připravují smlouvy, vstupenky, zajišťuje stan, sociální
zařízení……...prostě vše, co je potřeba.
Divadelní hantec.
Dnes se vám pokusím vysvětlit slova –
Nezná vorta do huby.
Každý herec by samozřejmě měl
dokonale zvládat a znát svůj text, ale to
není vše. Také musí vědět, kdy a po kom
má mluvit. No, a jestli kolega zlobí nebo
se text nenaučí, tak tam plácá, co mu slina
na jazyk přinese. Ale poslední věta jeho
textu by měla znít přesně tak, jak byla
napsána, jelikož ten, kdo mluví po něm,
na to čeká a teprve potom začne mluvit.
Ale najdou se tací, kteří mluví a mluví a
poslední větu neřeknou tak, jak má být a
chudák jeho kolega, který by měl začít
odříkávat svůj text po něm. To se potom
nelze divit, že režisér i ostatní kolegové
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Drbník

jsou na tohoto človíčka, slušně řečeno,
nabroušení. Ve Voživotu také jednoho
takového máme, a je skoro zázrak, že
ještě nebyl inzultován. Ale děje se to i u
profesionálů. Traduje se historka, že
jakýsi herec hrál komisaře v americké detektivce a když vyslýchal svědka, kterého
hrál velezkušený bard divadla, měl mu
pouze položit otázku: Kolik mužů bylo v
onen okamžik v pokoji. A odpověď zněla:
Dvanáct. Jenže mladíček se do své role
tak zažral, že zapomněl říct právě tuto
větu a lakonicky oznámil: Chci vědět jména všech mužů v místnosti. A teď si
představte, vymyslet z hlavy dvanáct amerických jmen. Starší kolega zbledl, začal
se potit, ale také věděl, že to musí
vymyslet, jinak se hra zastaví. Čili
nakonec to dal, i když jmenovat i prezidenty a kosmonauty, obecenstvo mu
dlouho aplaudovalo, ale dovětek tohoto
byl takový, že po skončení představení diváci ještě zahlédli, jak kolem divadla běží
onen mladíček, za ním s násadou od
koštěte starší kolega, který řval takové
nadávky, že se to ani nedá psát.
Nu, a to je pro tento měsíc vše, jako ve
všech divadlech je i u nás, trochu
okurková sezona, ale je to jen pro leden,
páč od února opět začne kolotoč
představení.
Všem Vám přejeme krásnou zimu.

Vožifrk:
Můj nejmilejší Lukášku, od té doby, co
jsem se s Tebou rozešla, nemohu spát.
Můžeš mi odpustit a na celé to hloupé
nedorozumění zapomenout? To, že nejsi
se mnou, mi zlomí srdce. Byla jsem
blázen, když jsem se Tě chtěla zbavit.
Tebe mi nemůže nikdo nahradit. Miluji
Tě z celého srdce. Tvoje jediné Káčátko.
P.S. Blahopřeji k výhře toho jackpotu.
Voživoti přejí super leden.
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Jubilanti

prosinec 2019

75 let
Marie Markvartová
Mladá Vožice
Marie Boušková
Mladá Vožice
80 let
Otilie Holubová
Horní Kouty
Eva Šťastná
Mladá Vožice
85 let
Josef Král
Mladá Vožice

86 let
Jana Švecová
Mladá Vožice

Poděkování

V kostele na pohřbu jsem ztratila
hodinky. Našla je a odevzdala paní Jana
Kášková. Ještě jednou bych jí touto cestou chtěla poděkovat. Velmi si toho
vážím.
Eva Vytlačilová

Poděkování

Děkuji všem příbuzným a známým,
kteří se přišli rozloučit s mým
manželem Jiřím Poslušným. Zároveň
chci vřele poděkovat panu řediteli závodu Koh-i-noor za jeho slova uznání,
kterými ocenil práce jejich bývalého
zaměstnance.
Antonie Poslušná

Poděkování:

Vedení města Mladá Vožice si dovoluje touto cestou poděkovat dlouholetému
pracovníkovi technické skupiny města
Mladá Vožice Františku Rabiňákovi za
obětavou a záslužnou práci, jež pro
město vykonal. Přejeme do dalších let
především mnoho zdraví.

