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Vodárenská soustava Mladovožicko a Chotovinsko
V loňském roce jsme informovali o

přípravách akce, pro kterou se vžil název
Vodárenská soustava Mladovožicko a
Chotovinsko. Cílem aktivit, jež
v současné době probíhají, jsou projek-
tové práce, které povedou ke zhotovení
projektové dokumentace pro územní
řízení. Jedná se tedy o nalezení vhodného
a realistického umístění vodovodního
přivaděče, který by navazoval na
Jihočeskou vodárenskou soustavu. Pro-
jektové práce jsou rozděleny do dvou
větví. První tvoří oblast Chotovinska,
která zahrnuje samotné Chotoviny, ale
také např. Sudoměřice u Tábora a Ne-
myšl. Druhou část tvoří oblast

Mladovožicka, kde se řeší napojení míst-
ních částí Tábor – Záluží a Hlinice, dále
Ratibořské Hory, Dolní Hrachovice, Hla-
sivo, Mlado-vožicko, ale také dále Běleč,
Vilice a Načeradec. Projektové práce na
větvích probíhají samostatně, nicméně
jsou vzájemně koordinovány. Na části
Mladovožicka je defacto naprojektována
trasa budoucího uložení vodovodního
přivaděče. Snahou projektanta je, aby
trasa vedla co nejvíce pro obecních či
státních pozemcích, a tudíž co nejméně
zasahovala na pozemky soukromé. Další
etapou přípravy bude geometrické
vytýčení budoucí trasy zejména v pros-
torech polí tak, aby byli známi skuteční

vlastníci. K přípravě akce se pravidelně
schází pracovní skupina, která je složena
ze starostů obcí dotčených přípravami
akce. Na posledním jednání skupiny,
které se konalo 17. 1. 2020 se kromě
trasování a debaty nad stavem projek-
tových prací, rovněž debatovalo nad bu-
doucím ukotvení obcí pro případné
dotační řízení a stavbu, kdy začala
příprava nad založením svazku obcí. I
vzhledem k průběhu letošní zimy, která je
velmi chudá na srážky, se jeví 
příprava napojení na vodárenskou sous-
tavu jako systémové a bezpečné řešení
pro zásobování pitnou vodou celého 
regionu severního Táborska.

Z klubu
důchodců

Dne 22. ledna jsme na pozvání 
p. senátora Mgr. Větrovského navštívili
prostory Senátu, který sídlí ve Valdštejn-
ském paláci na Malé Straně. Během této
úžasné prohlídky nás průvodkyně velmi
poutavě seznámila s historií i současností
tohoto sídla a prací senátorů.

Přijeli jsme právě v době, kdy na půdě
Senátu probíhala pieta za nedávno
zemřelého p. senátora Jaroslava Kuberu.
I my jsme na pietní místo položili
květiny, zapálili svíčky a udělali zápis do
kondolenční knihy. 

Velmi děkujeme asistentce p. Větrovského
paní Veronice Neufusové, která nás po
celou dobu návštěvy doprovázela a vše
zorganizovala. A samozřejmě největší
dík patří samotnému p. Větrovskému.
Protože o tuto návštěvu z řad seniorů byl
obrovský zájem a všichni nyní nemohli
jet, byli bychom velmi rádi, kdyby se
tato návštěva mohla ještě jednou zopako-
vat v době, kdy bude rozkvetlá 
Valdštejnská zahrada. Za vše moc
děkujeme. 

Za Klub důchodců
Marta Tomášková

• město Mladá Vožice prodává palivové
dřevo, cena 350,-Kč/m3 + DPH.  Zájem-
ci, obraťte se na p. Babora, tel.:
602 690 036

• v pondělí 20. 1. 2020 byla na Minister-
stvo pro místní rozvoj podána žádost o
dotační prostředky na zřízení dalších
pečovatelských bytů, jedná se o přestavbu
domu na Husově náměstí. Vzniknout by
podle projektu mělo 12 nových bytů
v režimu pečovatelských bytů, možnost
dotace činí na 12 bytů 7,2 mil Kč 

• město rovněž podalo žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje na opravu místní komunikace na
Bostově. Jedná se, mimo jiné, o
přístupovou komunikaci k lyžařským
vlekům v Horních Koutech. Předpoklad
realizace opravy je v letních měsících
roku 

• intenzívní přípravné práce probíhají na
výběrovém řízení na výstavbu nových
odborných učeben v půdních prostorech
II. stupně ZŠ. Akce je dotačně podpořena
z Integrovaného regionálního operačního
programu. V současné době se připravuje
výzva k podání nabídek, kontrolují se
podkladové materiály tak, aby bylo vše
v naprostém pořádku 

• další dotační řízení, jehož účastníkem

je tentokráte TJ Sokol, probíhá na Minis-
terstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Předmětem akce je dokončení revitalizace
bývalých tenisových kurtů na víceúčelové
sportoviště. V loňském roce se akci
nepodařilo plně zrealizovat pro vzájemně
neslučitelné pohledy investora a zho-
tovitele. Žádost již úspěšně prošla formál-
ním hodnocením. Velké poděkování patří
v této souvislosti členům Výkonného
výboru TJ Sokol, zejména předsedovi TJ
Miroslavu Marouškovi 

• pokračují práce rovněž na projektu
„Sluneční II“ – technická infrastruktura.
Vedení města komunikuje v současné
době především s právním zástupcem
města o pravidlech prodeje budoucích
stavebních pozemků tak, aby byly dodrže-
ny všechny zákony a dle slov právního
zástupce „princip řádného hospodáře“. O
pravidlech začnou na nejbližších jed-
náních debatovat radní a zastupitelé 

• ve čtvrtek 23. 1. 2020 byly vedení
města předány projektové dokumentace
opravy dalších místních komunikací, ten-
tokráte Poplužní a Plaňková. Další dvě
místní komunikace jsou tedy připraveny
pro opravu, bude záležet tedy pouze na
finančních možnostech města a rozhod-
nutí zastupitelů 

Město Mladá Vožice informuje:
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Program kina
ÚNOR

• Schválila dodatek ke smlouvě o organi-
zování veřejné služby mezi městem a Úřadem
práce 

• Schválila vítěze výběrového řízení –
Mladovožický elektromobil, MIKEŠ – CZ,
1,546.340 Kč bez DPH

• Zabývala se dalším využitím prostor na
Žižkově náměstí po České spořitelně 

• Zabývala se aktuální situací v předškolním
zařízení a projednala jejich šetření – kontrola
České školní inspekce a Inspektorátu práce

• Schválila prodloužení smlouvy o zajištění
pečovatelské služby s obcí Zhoř u Mladé
Vožice do 31. 7. 2020

• Velmi podrobně se zabývala aktuálním
stavem zdiva pod hradem Šelmberk 

Rada města Mladá Vožice na 35. zasedání
(31. prosince), 36. zasedání (3. ledna), 37.

zasedání (17. ledna) 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

1.2.   16.30,19.30
PŘES PRSTY  
Česká sportovní komedie

2.2.   16.30,19.30
OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
Animovaná dobrodružná rodinná sci-fi
komedie v českém znění

8.2.   16.30,19.30
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Česká  romantická komedie

9.2.   16.30,19.30
BÍDNÍCI          
Francouzské kriminální drama s titulky

15.2. 16.30,19.30
ŽENY V BĚHU
Nejúspěšnější česká komedie r. 2019

16.2. 16.30,19.30
SPOLUJÍZDA
Akční kriminální komedie USA v českém
znění

22.2. 16.30,19.30
ŠPINDL 2         
Nová česká komedie

23.2. 16.30,19.30
PANSTVÍ DOWNTON
Drama Velké Británie v českém znění

29.2  16.30,19.30
POSLEDNÍ  ARISTOKRATKA
Nová česká komedie

PŘÍSTROJOVÁ
PEDIKÚRA

Mladá Vožice
Židovská 332

(za KD Záložna)

kontakt:
776 080 149 V sobotu 18. ledna 2020 v dopoledních hodinách proběhl v hale TJ Sokol Mladá

Vožice kurz PRVNÍ POMOCI PŘI SPORTU pod vedením Mgr. Jiřího Majstra 
s asistentkou Jitkou Horákovou. Díky letité praxi lektora na záchranné službě byl
kurz velmi poučný, plný zkušeností z jeho praxe. Účastníci si vyzkoušeli resuscitaci,
fixace horních a dolních končetin, přenášení zraněného pacienta na nosítkách v
terénu, … .

Veliké poděkování patří lidem, kteří věnovali svůj volný čas a přišli se vzdělávat.
Pevně věřím, že kurz bude lidem ku prospěchu v jejich životě.

Za TJ Sokol Mladá Vožice Roman Slabý

Upozornění na nutnost dodržování obecně závazné
vyhlášky č. 3/2009, o pravidlech pro pohyb psů

na veřejném prostranství
Upozorňujeme zejména na povinnost osob, které psa doprovází, vést psa na vodítku

na veřejném prostranství v zastavěném území města a jednotlivých místních částí a
neprodleně odstranit znečištění, které pes na veřejném prostranství způsobí. Celá
obecně závazná vyhláška je k dispozici na internetových stránkách města www.mu-
vozice.cz, v sekci vyhlášky a nařízení. Porušení těchto povinností může být řešeno
jako přestupek.

Výsledek výběrového řízení –
Mladovožický elektromobil

Komise pro otvírání obálek a hodnotící komise ve složení J. Větrovský, V. Slabý, 
B. Malinová, F. Loudin, J. Volák otevřela 1 obálku s nabídkou:

1) Mikeš-CZ s. r. o., Plzeň - 1,546.340 Kč bez DPH
Projekt je podpořen z programu Státního fondu životního prostředí ČR.
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V předvánočním čase jsem po letech
opět navštívil vožickou školu a prožil v ní
příjemné chvíle při tradičním
předvánočním posezení zaměstnanců
školy, na která jsou také tradičně zváni i
její bývalí zaměstnanci, dnes už školští
důchodci. Ředitelka školy se v roli 
hostitelky za vydatné pomoci kuchařek
svědomitě starala o to, aby žádný z nás
nestrádal. Vrcholem celého setkání byl
vánoční koncert "Na schodech"
pěveckého sboru VOUS, mistrně 
ebenovsky moderovaný a ze srdce zazpí-
vaný. Dlouhý potlesk zaplněného přízemí
byl zaslouženou odměnou zpívajícím
učitelkám. Využil jsem toho, že jsem opět
ve škole, a celou školu si prošel a
prohlédl. Je o dost jiná, než jakou jsem ji
znal, bohatě a moderně vybavená, prostě
se mi hodně líbila. Při procházce školou
však nešlo nevzpomenout na roky 2010 -
2012, kdy vožická radnice každoročně
účelově zkracovala rozpočet školy o 
skoro 500.000 Kč, kdy jsme byli schopni
zajistit jen provoz školy, o její moder-
nizaci jsme jen snili. Po změnách ve ve-
dení školy, kdy se ředitelkou školy stala
paní Hana Váchová a její zástupkyní paní
Jana Větrovská, však začal zřizovatel

školu opět řádně finančně podporovat a
škola se měnila a stále mění po stránce
vybavenosti k lepšímu. Tato změna posto-
je zřizovatele ke škole vypadá jako
"vožický zázrak". Nejde však o žádnou
proměnu Šavla v Pavla, jen to tak vypadá.
To však dnes už není důležité. Důležité je,
že v takto dobře vybavené škole se učí
naše děti a mohou všech nabízených
možností využívat. Předvánoční vožická
škola mně však nepřichystala jen
příjemné chvíle. Dlouholetá učitelka
mateřské školy v prosinci 2019 podala
výpověď, přestože práce s dětmi je
smyslem jejího života a přestože své
poslání velmi dobře umí. Jiné řešení své
situace prostě neviděla. Stalo se však něco
ve Vožici nevídaného, rodiče se za svou
učitelku spontánně postavili. Vznikla
petice na její podporu, proběhlo jednání
na radnici se závěry o zapojení zastupitel-
stva i školní inspekce. S výsledky jednání
zastupitelstva a výsledky šetření České
školní inspekce bude jistě seznámena celá
vožická veřejnost. Nebudu se proto dál
vyjadřovat, jen chci prostě říct, že zcela
stojím na straně paní učitelky. Nikdo přeci
jen tak neopustí to, co má opravdu rád. 

Stanislav Balík st.

Předvánoční školaKOH-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
ZÁSOBOVAČ
OBSLUHA CNC 

OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 
RECEPČNÍ

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. čísle
381 401 306,
606 545 040 . 
Více o společnosti na 
www.kohinoor.cz

Poděkování za 
Tříkrálovou sbírku 2020

Rád bych touto cestou poděkoval veřejnosti organizátorům, dětem i dospělým za
hladký průběh tříkrálové sbírky na Mladovožicku. Finanční prostředky poslouží
ohroženým sociálním skupinám obyvatelstva našeho kraje. V rámci sbírky se podařilo
shromáždit finanční částku ve výši  86 693 Kč V následujícím přehledu jsou vykole-
dované částky. P. Jaroslav Karas

Poděkování školní kuchyni
Je zázrak, že kuchařky vožické ZŠ a MŠ dokáží v tak malém počtu vykouzlit pestré,

zdravé a přitom velice chutné obědy.
Masíčko měkké jako dort, přílohy odpovídající všem zásadám zdravé výživy,

polévky, které mohou konkurovat pětihvězdičkovým hotelům a ke každému hlavní-
mu jídlu zeleninové saláty, nebo ovoce, kompoty, dezerty, občas moučníky...

Určitě při vaření kuchařkám hodně pomáhá nová multifunkční pánev, ale to hlavní,
proč jsou obědy tak vydařené?

V kuchyni pracují profesionálky s obětavostí, láskou a úsměvem!
Děvčata, patří vám obrovský dík. Ať vám vaše zapálení a radost z práce vydrží i

nadále.
Za všechny spokojené strávníky Marta Buřičová

Místo Pokladna Sbírka
Město Mladá Vožice 1. 9.109,-Kč
Město Ml. Vožice+Janov 2. 20.619,-Kč
Město Ml. Vožice 

+Noskov+Chocov 3. 12.458,-Kč
Obec Oldřichov 4. 11.445,-Kč
Obec Zhoř u Ml. Vožice 5. 3.298,-Kč
Obec Vilice+Zátiší 6. 11.092,-Kč
Obec Běleč+Bzová 7. 11.260,-Kč
Obec Hlasivo 8. 7.412,-Kč
Celkem Tříkrálová sbírka 86 693,-Kč



STRANA 4 1. ÚNORA VOŽIČAN

Milí příznivci divadla a
hlavně Voživotu!

I v únoru přicházíme s
pravidelnou měsíční
dávkou informací,
zábavy a poučeníčka, co
se týká divadla Voživot.

Začneme tím, kde nás v
tomto měsíci můžete

vidět hrát. 12. února uklidíme Jihočeskou
univerzitu, a to v 19 hodin. Toto není do-
brá zpráva pro škarohlídy nebo ty, kteří
nejsou našimi přiznivci, ale sami vidíte,
že jsme se z našeho malého městečka
dostali až na vysokou. A dva dny na to
bude Uklízečka fungovat taktéž v 19
hodin v Dírné. 

Pomalu se také chystáme na březnovou
postupovou přehlídku do Třeště, kde jsme
pravidelně každým rokem a z níž jsme s
Krysím domem postoupili až na celore-
publikovou přehlídku amatérských di-
vadel. Ale o tom podrobněji až v
březnovém vydání.

18. ledna proběhla v naší klubovně a
současně zkušebně brigádička, kde jsme
v první řadě museli udělat pořádek v
rekvizitách, roztřídit je a co šlo, tak
opravit...a zbytek šel do propadliště dějin.
Dále dámy ze souboru musely přebrat
ohromné množství šatstva a jiných mod-
ních doplňků, alébrž se nám díky vám,
našim příznivcům, sešlo opravdu tolik
oblečení, že bychom mohli z fleku zahrát
hru Mojžíš odvádí svůj lid na svobodu…
..a ještě by pár kostýmů zbylo, kdyby-
chom tedy měli tolik herců. No a už nás
tam čekají jen nějaké poličky, obrázky,
plakáty a programy na zeď, ale to si
necháme na jindy.

Po práci ještě byla informační
schůzička, kde nás šéfka Pavla infor-
movala o stavu financí, počtu členů, spon-
zorech…..prostě každoroční povinná ruti-
na. A šlo se do naší domovské hospůdky
U Kachlíka. Tam jsme se společně za do-
brou práci odměňovali a odměňovali...až
do úplného odměnění.

Divadelní hantec.
Přebrebt: Divácky i herecky velmi

vděčné téma, protože jak divák, tak i kole-
ga herec je ve své podstatě škodolibý tvor,
a když k tomuto dojde, je to vždy kvi-
továno smíchem a někdy i potleskem na
otevřené scéně. 

V zásadě se jedná o to, že herec má říct
naučený text, ale s přemíry snahy o ten
nejlepší výraz, se mu v ústech buď jedno
slovíčko nebo celá věta zašmodrchá a
výsledek je opravdu humorný. Pokusím
se vám dát čtyři příklady, kdy se obecen-
stvo i herci váleli smíchy.

1) V Národním divadle se hrála hra o
husitech, jeden z členů Zikmundovy ar-
mády měl zakřičet: Žižka se blíží! A vyšlo
z něj: Bližka se žíží!

2) Ve hře Strakonický dudák má princ
Alamir větu: Kde je ten strůjce omamu-
jících písní, jenžto se opovážil květinu mé
lásky…..a tak dále. Ale řekl: Kde je ten
strojvůdce onanující v tísni.

3) Naše autorka a režisérka Káča, ještě
za dob, kdy byla profesionální herečkou,
měla říci větu: Já jsem šla pro salám, Ty
vysvětluj. A tady to bude delší, protože z
ní před plným sálem vypadly tyto tři věty:
Já jsem šla pro šalám, Ty vyšvětluj.   Já
šem sla pro šalám, Ty vysvětluj. Já šem
šla pro šalám, Ty vyšvětluj...a byl konec,
dál to nešlo.

4) A konečně, i na loutkovém divadle se
dějí věci, při hře Herkules posílá král
kašpárka zpět na hrad větou: Kašpárku,
utíkej domů a tam oznamuj, že se hrdinně
vracíme. Ale z úst vám všem známého
Voživoťáka zaznělo: Kašpárku, utíkej
domů a tam onanuj…...a bylo vymláceno.
Lidi řvali smíchy, loutky vypadly
kolegům z rukou a hra se musela přerušit.

A tím bych měsíc únor ukončil.
Vožifrk:
Kolik je Vám let, paní Vránová? Hádejte,

ale trochu Vám napovím, moje dcera
chodí do školky. Aha…..jako učitelka.

Drbník Jubilanti
leden 2020

70 let 
Josef Filip

Mladá Vožice
František Fiala

Mladá Vožice
Jaroslav Dvořák

Mladá Vožice

75 let 
Marcela Marešová

Noskov

80 let 
Jarmila Jelínková

Mladá Vožice
Ludmila Mrvová

Mladá Vožice
Jiřina Jechová
Mladá Vožice

Milada Bacilová
Mladá Vožice

85 let 
Jarmila Dvořáková

Noskov 

87 let 
Marie Dvořáková

Mladá Vožice

89 let 
Marie Maredová

Mladá Vožice

90 let 
Vlasta Beránková

Mladá Vožice

Poděkování:
Děkuji všem, kteří mi 15.

listopadu 2019 pomohli před
poštou v Mladé Vožici při mém
úrazu.

Marie Krchová z Bendova
Záhoří

Poděkování za finanční pomoc a
podporu mezinárodního projektu

Maryś Meals
Rád bych touto cestou poděkoval veřejnosti za podporu mezinárodního pro-

jektu potravinové pomoci dětem v chudých zemí. Během adventních
koncertů a vánočního období se podařilo dát dohromady a odeslat na konto
pomoci MM přes 40 000,-Kč. Dohromady činí množství odeslaných
finančních prostředků za rok 2018 a 2019 částku 113. 593,- Kč. Tato částka
je dokladem toho, že i ve velmi skromných poměrech našeho kraje dokážeme
mít otevřená srdce i peněženky pro lidi v nouzi. Ještě jednou díky a sbírka
pokračuje. K tomu je třeba připočítat 90 batůžků se školními a hygienickými
potřebami, které farnost odeslala v rámci pomoci dětem.

P. Jaroslav Karas, Mladá Vožice a manželé Karel a Antonie Petříkovi


