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Informace k podání daňového přiznání k dani
z příjmů fyzických osob za rok 2019

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost
podat daňové přiznání za rok 2019
nejpozději 1. dubna 2020. Tento den je
zároveň posledním dnem lhůty pro
úhradu daně. Daňové přiznání lze podat
osobně, poštou nebo elektronicky. 

I v letošním roce budou pracovníci
Finančního úřadu pro Jihočeský kraj,
Územního pracoviště v Táboře vybírat
daňová přiznání a poskytovat informace
potřebné pro jejich vyplnění v zasedací
místnosti Městského úřadu v Mladé Voži-
ci ve dnech 18. 3. 2020 (středa)
a 25. 3. 2020 (středa) od 13.00 do 16.30
hodin. Tiskopisy daňových přiznání
k dani z příjmů jsou na Městském úřadu
v Mladé Vožici k dispozici. Připomínáme,
že zde nebude možné daň zaplatit v ho-
tovosti, ale platbu lze provést na
pobočkách České pošty poštovní

poukázkou nebo bez transakčního
poplatku tzv. „daňovou složenkou“, v ho-
tovosti na vybraných územních pracov-
ištích nebo bezhotovostním převodem na
účet správce daně č. 721-77627231/0710,
variabilní symbol rodné číslo poplatníka.

Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání
daňového přiznání na Finančním úřadě
pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti
v Táboře, mohou využít rozšířené úřední
hodiny. Územní pracoviště bude plně
otevřeno pro veřejnost:

• od 16. března 2020 do 20. března 2020
- pondělí a středa 8:00 - 17:00 

úterý a čtvrtek 8:00 - 15:30 
pátek 8:00 - 14:00
• od 23. března 2020 do 31. března 2020

- v pracovních dnech od 8:00 do 17:00
• ve středu 1. dubna 2020 od 8:00 do

18:00

Poplatníci mohou komunikovat
s finančním úřadem i elektronicky. Podání
daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze
učinit buď prostřednictvím aplikace Elek-
tronická podání pro Finanční správu
na www.daneelektronicky.cz, kde jsou
veškeré informace potřebné k vyplnění
a podání daňového přiznání, nebo přes da-
tovou schránku. Podání je možné elek-
tronicky odeslat kdykoliv bez ohledu na
úřední hodiny. 

Finanční správa upozorňuje, že pokud
má daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo
zákonem uloženou povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, je 
povinen podat daňové přiznání pouze
elektronicky. Více informací najdete na
internetových stránkách Finanční správy
(www.financnisprava.cz).

• schválila podání žádosti na Úřad práce Tá-
bor – další pokračování organizace projektu
veřejné služby při městu Mladá Vožice

• pravidelně se zabývala přípravami oslav
600. výročí obsazení města vojsky Jana Žižky 

• schválila cenovou nabídku Ing. Jiřího 
Lagnera, projektanta dopravních staveb, 
projektové práce – Parkoviště v ZŠ, 99.800 Kč 

• průběžně projednávala žádosti o pronájem
sálu Záložna a zámecké zahrady za účelem
pořádání kulturních a společenských akcí 

• schválila Zprávu o činnosti Městské kni-
hovny Mladá Vožice za rok 2019

• schválila zadávací dokumentaci a výzvu
k podání nabídek podlimitního řízení na akci –
Mladá Vožice – Sluneční ulice – technická vy-
bavenost II. etapa

• schválila kupní smlouvu mezi městem a
MIKEŠ – CZ – pořízení elektromobilu v rámci
podpořené dotační akce „Mladovožický elek-
tromobil“

• pravidelně a opakovaně se věnovala
problémům s odběrem vytříděného odpadu,
zejména plastů a papíru 

• schválila žádosti Nemocnice Tábor – 
souhlas s umístěním zařízení pro příjem 
internetového signálu na městské budově 
čp. 180 (provozovna lékárny)

• schválila usnesení, ve kterém zásadně
odmítá možné rušení stavebních úřadů na
obcích I. a II. typu v rámci rekodifikace staveb-
ního práva z důvodu místních znalostí
pracovníků na nejnižších stupních státní správy
a možného oddělení veřejné správy občanům 

Rada města Mladá Vožice na 38. zasedání
(31. ledna), 39. zasedání (14. února) a 40.

zasedání (21. února) mimo jiné projednala:

Dobrovolní
hasiči informují
25. ledna 2020 se naši mladí hasiči

zúčastnili soutěže v Bechyni
„Bechyňský sedmiboj“. V kategorii
mladší jsme měli tři družstva. Na 2.
místě se umístilo družstvo „ A“ ve
složení Filip Doubek, Filip Procházka a
Ondřej Semrád, družstvo „ B“ se
umístilo na 21. místě  ve složení Tomáš
Batík, Adam Doubek a Michaela
Pavlíková, družstvo „ C“ se umístilo na
10. místě ve složení Barbora Kolo-
mazníková, Nela Krýslová a Edita
Krýslová .

Nyní se mladí hasiči připravují na
Jarní soutěž „Memoriál Zdeňka Kubále-
ho“, kterou pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Tábor 28. března 2020 v Táboře.

Za SDH Mladá Vožice – Karel Adam
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1.3.   16.30,19.30
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Rodinná animovaná dobrodružná kome-
die USA v českém znění
7.3.   16.30,19.30
KAREL SVOBODA:
ŠŤASTNÁ  LÉTA
Český dokumentární film
8.3.   16.30,19.30
BLÍŽENEC      
Akční sci-fi thriller USA v českém znění
14.3. 16.30,19.30
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Akční dobrodružný thriller USA v
českém znění
15.3  16.30,19.30
OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
Animovaná dobrodružná rodinná sci-fi
komedie
21.3. 16.30,19.30
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Česká  romantická komedie
22.3. 16.30,19.30
SNĚŽNÝ  KLUK
Animovaná dobrodružná komedie USA v
českém znění
28.3. 16.30,19.30
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Nová česká komedie
29.3. 16.30,19.30
AMUNDSEN   
Dobrodružné životopisné drama Švédska,
Norska a Česka, dabováno 

Sbor dobrovolných hasičů
Petrovice u Miličína
Vás srdečně zve na

SETKÁNÍ 
HELIGONKÁŘŮ

dne 11. 4. 2020 od 14.00 hod
v místním kulturním sále

VSTUP 100 Kč

Občerstvení zajištěno včetně jídla

• Po zimní přestávce byly opět zahájeny
stavební práce v Zahradní ulici. Zde je již
obnoven vodovodní a kanalizační řad
včetně přípojek na hranice pozemků.
V současné době probíhá montáž
obrubníků, následovat bude položení as-
faltového koberce 

• Město Mladá Vožice ve spolupráci
s dalšími aktéry připravuje na září akci
Den s armádou. Ta v uplynulých letech
byla organizována v Chýnově, Mladá
Vožice by mohla převzít štafetu v pořádání
této akce, kde se prezentuje Armáda ČR a
Integrovaný záchranný systém 

Město Mladá Vožice informuje:

Již druhá skupina studentů našeho
konzultačního střediska dovršila své
tříleté úsilí slavnostní promocí na České
zemědělské univerzitě v Praze dne 15.
ledna 2020. Jednalo se o 4 absolventy,
osvědčení o absolutoriu za Mladou Voži-
ci přebíral pan Lubomír Novák.

Na tento slavnostní akt, který se konal
v nově zrekonstruované aule, je do-
provázeli přátelé i příbuzní, byl završen
společným obědem v nedaleké restau-
raci.

Konec ZS 2019/2020 jsme společně
oslavili závěrečným seminářem dne 21.
ledna. Naše pozvání přijala paní Petra
Poslušná, která nám připravila velmi za-
jímavou přednášku o svém pradědečkovi
ak. malíři Otovi Bubeníčkovi, který
poslední léta svého života strávil
v Mladé Vožici, velmi jí za to děkujeme.
Všech 23 úspěšných absolventů poté ob-
drželo pamětní list. Pozdravit nás přišel i
pan starosta, který srdečně všem
poblahopřál a ocenil jejich aktivní
přístup k životu, elán, píli i svědomitost.
I já, jako tutorka střediska se k tomuto
plně připojuji, nejvíce mě těší, že Vám

tato aktivita činí radost, že jste se
spřátelili a tvoříte velmi dobrou partu,
vzájemně se podporujete a vycházíte si
vstříc, pomáháte i mně v organizaci
přednášek a zájezdů. Velmi si Vás proto
vážím a přeji Vám do dalšího studia
hlavně hodně zdraví a pohody.

Pro letní semestr jsme si vybrali kurz
Historie a současnost české myslivosti,
první přednáška se konala 6. února od
13.30 hod. v zasedací místnosti. Veškeré
informace ke studiu Vám podá tutorka
konzultačního střediska Bc. Eva Novot-
ná (jinak sociální pracovnice města –
dveře č. 13, tel. 381 201 918), příp.
můžete nahlédnout i na web města, kde
je odkaz na stránky VU3V.

Bc. Eva Novotná

Další studenti VU3V promovali
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Úvodem bychom chtěli poděkovat všem
občanům, kteří se připojili do nově zave-
deného systému třídění odpadu z domác-
ností nazvaného „od dveří ke dveřím“,
který začal fungovat od července 2019 po
městě a jeho místních částech. A přináší
skutečně navýšení množství sebraného
plastu a papíru a nově i vytříděného
bioodpadu z domácností, které se nevozí
na skládku.

Všechny váhající, kteří si doposud nádo-
by od města nezapůjčili, vyzýváme, že tak
mohou učinit podepsáním smlouvy o
výpůjčce popelnic na MěÚ Mladá Vožice
(u Ing. Malinové nebo Ing. Růžičkové) a
nádoby jim budou dovezeny až do domu.
Ještě zbývá 103 nevydaných sad nádob
pro občany. Po vydání nádob jsou
následně jsou distribuovány do do-
movních poštovních schránek nálepky
s QR kódy, které je nutné si vylepit na
zadní stranu separačních nádob. Tento
systém je nadstandartní způsob, jak město
pomáhá občanům se tříděním jejich
odpadů a jeho provoz plně dotuje
s městského rozpočtu.

Prosíme občany, aby nádoby přistavovali
na viditelném místě v den svozu podle
svozového kalendáře již ráno (nebo
předchozí den), obvykle v 6.00 hod už
začíná jejich svoz. Pro upřesnění uvádíme,
že plasty, tedy žluté popelnice, sváží pra-
covníci města (1x za měsíc), papír, tedy
modré popelnice (1x za měsíc) a bioodpad,
tedy hnědé popelnice (2x za měsíc, ale teď
v zimě 1x za měsíc) sváží firma COMPAG
Votice s.r.o. Nádoby na sklo a nápojový
karton budou ponechány na sběrných
místech. Podotýkáme, že nápojový karton
mohou v domácnostech občané ukládat
spolu s plasty do žlutých popelnic.

Od nového roku byl upraven i svoz
směsného komunálního odpadu tak, že je
prováděn ve 14 denních intervalech podle
vydaného svozového kalendáře a místní
poplatek byl sjednocen na 650 Kč za rok
stejně pro občany žijící ve městě, tak
v jeho místních částech. Upozorňujeme
občany, že místní poplatek je třeba uhradit
do 31. března 2020. Stejně tak podnikatelé,
kteří uzavřeli s městem písemnou smlouvu
na likvidaci komunálního odpadu a dopo-
sud neuhradili zaslanou fakturu, aby tak
učinili. Podnikatele, kteří využívají systé-
mu svou komunálního odpadu a nemají
s městem uzavřenu smlouvu, vyzýváme
k jejímu uzavření (u Ing. Malinové).

Město Mladá Vožice připravilo novou
obecně závaznou vyhlášku o nakládání

s komunálním a stavebním odpadem,
která bude po schválení zastupitelstvem
města zveřejněna a bude závazná pro
všechny občany města. Obsahuje i povin-
nost občanů své odpady třídit bez ohledu,
zda mají či nemají zapůjčené nádoby na
třídění do domácností nebo využívají
sběrných míst rozmístěných po městě a
jeho místních částech.

Smyslem nového systému je vytřídit re-
cyklovatelné suroviny a nevozit je na
skládky, kde stále porostou poplatky za
uložení, proto je potřeba snižovat
množství odpadů ukládaných na skládky.    

A nyní bychom chtěli občany seznámit
s bilancí jimi vyprodukovaných    odpadů
za loňský rok z hlediska množství a
finanční náročnosti na likvidaci.

KOMUNÁLNÍ ODPAD 2019
Druh odpadu tuny/rok náklady na likvidaci

směsný komunální odpad 688,54 1 895 849 
objemný odpad 212,53
jiný biol. nerozl. odpad 5,96
dřevo 42,28 780 140
stavební suť 166,5
nápojový karton 1,41
starý textil 8,478 0
jedlý tuk a olej 0,646 1210
plasty 19,76 12 098
papír 65,524 361 62
sklo 47,7 0
kovy 105,4635 0
pneumatiky 2,24 7 064
polystyren 1,965 0
nebezpečné odpady SD 5,611 70 877
bioodpad 71,39 414 345

Dokončení čtěte na straně 4...

REKONSTRUKCE 

BYTOVÝCH JADER,

BYTU, DOMU
na míru.

Práce: 

obkladačské, zednické,

malířské, podlahářské, 

elektro, instalatérské..

605 829 610



A nyní ještě komentář k uvedené tab-
ulce a jejím položkám : 

U směsného komunálního odpadu je
započínán odvoz a skládkování do-
movních popelnic a od podnikatelů.
Velkoobjemové kontejnery s objemným
odpadem, jiným biologicky nerozložitel-
ným odpady, dřevem, stavební sutí jsou
ve společné položce za odvoz a uložení,
i když se na sběrném dvoře samozřejmě
třídí jednotlivě. V této položce je i odvoz
nápojového kartonu. Starý textil a poly-
styren zatím firmy odvážely bez
poplatku. Na 2 kontejnery na jedlý olej a
tuk se platil roční poplatek bez ohledu na
počet svozů. Pod položkou plasty jsou
jak vytříděné PET lahve, tak směsné
plasty. Za vytříděné PET-lahve platil
RUMPOLD s.r.o. město 1500 Kč/1 tunu
a odvážel je zdarma. Za směsný plast
platilo město 900 Kč/1 tunu a muselo si
jej odvézt samo do Tábora – v tabulce je
uveden jen náklad na likvidaci plastu, ne
doprava a náklady na svoz ze sběrných
hnízd, přebírání na třídící lince a lisování
pracovníky města. Papír je uveden
v množství z domácností, sběrných
hnízd a výkupny Sběrných surovin, nák-
lady jsou za nádoby svezené ze sběrných
hnízd (230 Kč/1 nádobu 1100 litrů) a
z domácností 1500 Kč/1 hodinu svozu.
Sklo se vozilo ze sběrných hnízd do
výkupny Sběrných surovin zdarma, též
množství kovů je vykázáno dle evidence
této výkupny. Odvoz pneumatik si město
zajišťuje samo do Drhovic a zaplatilo za
jejich likvidaci 1750 – 2 200 Kč/1 tunu.
Nebezpečné odpady ze sběrného dvora
jsou všechny v jedné sumě – jedná se o
vyjeté oleje, znečištěné obaly, zbytky
barev, chemikálií apod. U bioodpadu je
započítáno pouze množství svezené od
července do prosince 2019 z domácností.
Náklady jsou uvedeny 1500/1 hodinu
svozu a zbytek je za režii placenou
měsíčním paušálem majiteli kom-
postárny „V Lomu“.  

Odvoz vysloužilých elektrospotřebičů
a baterií ze sběrného dvora se děje for-
mou tzv. zpětného odběru, který financu-
jí kolektivní systémy – u nás Asekol,
Elektrowin, REMA systém a EKO-
LAMP (ten pouze zářivky a výbojky). A
vlastně každý spotřebitel dnes platí
v ceně nového elektrospotřebiče
recyklační poplatek, kterým výrobci fi-
nancují zpětný odběr kolektivním
systémům.   

A co týká příjmů: od občanů a
rekreačních objektů vybralo město na míst-
ním poplatku 183 7011 Kč, od podnikatelů
zapojených do systému OH 321 860 Kč
(ti platí 3 388 Kč za popelnici 110 litrů).
A příspěvek od obalové společnosti
EKO-KOM a.s. na podporu třídění
odpadů činil 330 291 Kč. 

A co nás čeká tento rok 2020 ? Na trhu
s druhotnými surovinami je velká krize,
takže „naše“ svozové firmy  RUMPOLD
s.r.o. a COMPAG Votice s.r.o. zavádějí
svým klientům městům a obcím
„recyklační poplatek“, neboť musí
odběratelům papíru a plastů vč. nápo-
jových kartonů samy platit.

Takže od 1. 1. 2020 nám platí už pouze
za čisté vytříděné PET-lahve
RUMPOLD s.r.o. 1000 Kč/1 tunu a za
směsný plast zvýšil poplatek z 900 Kč na
2200 Kč/1 tunu. Stejně tak COMPAG
Votice s.r.o. zvedá cenu u papíru od 1. 3.
2020 – vývoz 1 kontejneru o objemu
1100 litrů 225 Kč + 1500 Kč /1 tunu a ke

všem cenám bude připočtena příslušná
DPH.  

Co se týká SKO: 1 150 Kč, objemný
odpad: 1 210 Kč, dřevo: 1 300 Kč za
uložení 1 tuny platí město COMPAGU
Votice s.r.o. Dále bude platit svoz
780 000 Kč za rok za popelnice se
zbytkovým odpadem. Za pronájem
velkoobjemového kontejneru na
sběrném dvoře 2 000 Kč/1 měsíc, za
svoz a manipulaci 1 ks VOK 1 700 Kč.
Za hodinu svozu separací z domácností
1 650 Kč a ke všem cenám bude
připočtena příslušná DPH.  

Závěrem musíme konstatovat, že na
zajištění celého systému odpadového
hospodářství města město stále více do-
plácí ze svého rozpočtu. Místní poplatek
od občanů, za rekreační objekty a od
podnikatelů zdaleka nepokryje všechny
náklady spojené se zajištěním celého
systému.

Ing. Blanka Malinová
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Dokončení... skladové hospodářství města
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Chvojí, vrstva listí či jiná ochrana rostlin
před mrazem už splnila svou úlohu a měli
bychom ji odstranit. Rané jarní cibuloviny
a rané trvalky se po oteplení snaží rychle
prorůst za světlem a vytvářejí pod ochra-
nou slabé žluté výhonky s nedostatkem
chlorofylu. Záhon očistíme v závislosti na
počasí, sledujeme probouzení rostlin, a
když se začnou nad povrchem půdy ob-
jevovat první nové výhonky, ochranu
opatrně odstraníme. Podobně postupu-
jeme i u trvalých okrasných trav. Stará
stébla, která v zimě rostlinu chránila,
odstraníme těsně u země dřív, než mezi
nimi vyrostou nová. Pokud se opozdíme,
musíme řezat výš, abychom mladé
výhonky nepoškodili.

Jak a kde přezimují mšice škodící na
ovocných stromech? Všechny druhy mšic
přezimují ve stádiu vajíček nakladených
do menších skupin na kůře ovocných
dřevin, obyčejně v úžlabí pupenů. Na jaře
se z nich vylíhnou larvy, které hned
začnou sát šťávu z rašících listů. Dospělé
samičky již nekladou vajíčka, ale rodí
živé larvy. V jarním období se na ovoc-
ných stromech vyvine několik generací
mšic. V poslední generaci se objeví
křídlatí jedinci, kteří přeletují na letní hos-
titelské rostliny. Zde se celé léto rozm-
nožují a škodí na nich, ale na podzim se
vracejí zpět na zimní hostitele. Tady se
páří a samičky nakladou vajíčka, která
přezimují. Některé druhy mšic ale hosti-
telské rostliny nemají a koncem jara
pouze přeletují na jiné jedince stejného
druhu. Jako jarní postřik proti
přezimujícím škůdcům lze použít
přípravky Rock Effect a Stop v koncen-
traci 3%. Dobře působí proti škůdcům i
v letním období – přípravky mají nulovou
ochrannou lhůtu a zvyšují obranyschop-
nost angreštu a černého rybízu proti
hnědému padlí (americkému padlí). Po-
mocný přípravek na ochranu rostlin Neu-
do-Vital potlačuje rez hrušňovou,
kadeřavost broskvoní, moniliovou
hnilobu a celkově zvyšuje odolnost ovoc-
ných stromů. Proti rzí hrušňové lze dále
doporučit přípravky Dithane a Delan –
před květem jedenkrát a po odkvětu
dvakrát asi ve čtrnáctidenních intervalech.
V období srpna a září je možno provést i
ochranu jalovců, které přenášejí rez
hrušňovou. 

Při výsevu mrkve dbáme především na
volbu pozemku, odrůdy a hustotu výsevu.
Rozhodně nesejeme příliš hustě, nesklidili
bychom kvalitní kořeny, ale niťovité,
pokroucené a poškozené škůdci.
Meziřádková vzdálenost by měla být 25
až 30 cm, abychom mohli  

mrkev pohodlně okopávat. Semena
mrkve jsou poměrně malá, 1 g obsahuje
800 až 900 semen. Na každý čtvereční

metr by mělo přijít jen asi 0,5 g osiva. Při
setí se vyplatí promíchat osivo mrkve s
dvojnásobným množstvím suchého jem-
ného písku, tak se dá dodržet správný vý-
sev. Hloubka výsevu má být asi 0,5 cm a
řádky je třeba po zahrnutí přimáčknout.
Pokud zjistíme, že je výsev po vzejití
příliš hustý, vyjednotíme rostlinky na
vzdálenost minimálně 5 cm od sebe. Pro
lepší klíčivost semen je vhodné přikrýt
záhon po výsevu igelitovou plachtou. U
jarního výsevu je vhodné plachtu
ponechat přibližně dva týdny. Totéž
opatření platí u všech výsevů
s obtížnějším klíčením. Vyséváme-li v ob-
dobí, kdy je vyšší teplota ponecháme
plachtu pouze asi čtyři dny. Vždy dbáme,
aby vyseté záhony netrpěly suchem. 

Kdo chce mít na zahradě kvalitní
trávník, záhy pozná, že péče o něj je stejně
náročná, ne-li náročnější, než pěstovat 
zeleninu či květiny. Velice častým 
problémem bývá tvorba mechu, což pod-
poruje celá řada faktorů. Nejčastěji je to
nedostatečná výživa, zastíněné nebo
vlhké stanoviště, kyselá půda a nesprávné
sečení. Ano je to tak, příliš nízké strniště
nebo dokonce skalpování drnu sekačkou
má za následek zvýšenou tvorbu mechu.
Teplé a vlhké zimy vytváří pro vznik
mechu přímo ideální podmínky. Bude
proto nutné pustit se do boje s mechem s
plným nasazením. Než ale přistoupíme k
hnojení, provzdušňování a sečení, vyplatí
se nejprve zbavit trávník mechu mecha-
nicky. Na malém pozemku vystačíme s
železnými hráběmi, ale na pozemku o 
rozloze několika arů je ruční vyhrabování
nadlidský výkon. Na takové ploše se 
vyplatí použít vyčesávač, který je
dodáván jako příslušenství rotačního
kypřiče půdy. Ocelové pruty snadno a
rychle vyčešou veškerý mech.

Dokončujeme základní řez jabloní a
hrušní. Větší rány ošetříme proti
chorobám buď stromovým balzámem, la-
texem, štěpařským voskem nebo Kambi-
lanem. Vyvážeme a ohýbáme větve u
ovocných stěn a štíhlých vřeten. Na jed-
noleté výhony lze využít různá těžítka
nebo drátěná ohýbadla. Do konce března
roubujeme a přeroubováváme všechny
peckoviny, v některých případech i já-
droviny. Podmínkou pro úspěšné
roubování jsou nenarašené rouby. Volíme
obyčejnou nebo anglickou kopulaci,
sedélkování, popřípadě kozí nožku.

Brusinky vysazujeme do substrátu s ob-
sahem rašeliny, písku a pilin, nejvhodnější
jsou borové. Půda musí být lehká a pro-
pustná. Porosty nepřihnojujeme, v případě
přihnojování je nebezpečí odumírání ros-
tlin. Se závlahou též velmi opatrně. Za-
léváme pouze po delším období sucha a to
pouze mírně. Při výskytu vysokých teplot

je vhodné porost brusinek přikrýt bílou
netkanou textilií. 

Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami
a deskami nebo kmeny poškozené hlo-
davci. Vykopeme staré nemocné, mrazem
značně poškozené nebo usychající stromy
a keře. Na místo po likvidaci dřevin
nesázíme stejný nebo příbuzný druh,
raději necháme půdu zregenerovat a
důkladně prohnojíme kompostem,
případně zapravíme zelené hnojení.
Vysazujeme některé ovocné dřeviny, s
broskvoněmi však nespěcháme, ty by
měly být v době výsadby mírně narašené.
Úspěšná je i výsadba meruněk i maliníku.
Ihned po výsadbě je nutný řez korunky a
důkladná zálivka, eventuálně připevnění
stromku ke kůlu.

Pokračujeme ve hnojení výsadeb a váp-
níme půdu, pokud vykazuje kyselou reak-
ci. U velkoplodých borůvek nebo zahrad-
ních brusinek může být vápnění škodlivé,
stejně jako zálivka vodou s vyšším obsa-
hem vápenatých solí. 

ROCK EFFEC - aplikací tohoto ole-
jového přírodního přípravku na ochranu
rostlin výrazně omezíme množství
přezimujících škůdců hlavně ve fázi
vajíček.  Ošetřované porosty je nutné tím-
to naředěným přípravkem doslova omýt.
Ochranu ovocných a okrasných dřevin
provádíme v období od počátku rašení do
zeleného poupěte, stačí jedno ošetření
v koncentraci 3 %. V případě výskytu
savých škůdců během vegetace
provedeme ochranu s koncentrací 1 až 2
% ve večerních hodinách po západu
slunce.  Pro snížení výskytu žravých a
savých škůdců je vhodné všechny kmeny
a opory stromů natřít lepem CHEMSTOP
ECOFIX.  Přípravek ROCK EFFECT je
možno používat i k ochraně zeleniny dle
návodu. Ochranná lhůta po aplikaci
ROCK EFFECTu je jeden den, to zna-
mená, že po uplynutí jednoho dne ode
postřiku můžeme ošetřené rostliny a
plody konzumovat. 

Petr Kumšta

Březen na zahradě

Upozornění
Ve dnech 3. – 6.3. 2020 se

uskuteční prodej vyřazených
časopisů. Např. Žena a život,
Moje psychologie, Cosmopoli-
tan, 21 století, Pěkné bydlení,
Krásná Zahrada, Svět psů a mno-
ho dalších. 

Cena za kus 5 Kč.
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Milí příznivci di-
vadla a hlavně
Voživotu!

Uherský rok je za
námi, tím myslím
dlouhý únor a my se
znovu objevujeme
na stránkách
Vožičanu s naším

Drbníkem, jako by se nechumelilo...a ono
vlastně moc ne.

Jak jsem slíbil minule, budeme se dnes
věnovat divadelní přehlídce v Třešti, kde
jsme s naším divadýlkem pravidelnými
hosty a hlavně soutěžícími.

Letos tam vyrážíme s Uklízečkou a
dostalo se nám již podruhé, za dobu naší
činnosti, té cti, že budeme zahajovací
představení celého festivalu. Což je
ohromná pocta a také zodpovědnost. Dá
se říct, že nastartujeme celou přehlídku a
podle nás, jak nasadíme laťku, se to bude
celé odvíjet. Takže nám držte palce, a
kdybyste se náhodou 20 března ocitli v
okolí Třeště, přijďte nás v 19.30. podpořit. 

Máme již skoro komplet hotové všechny
přípravy na Vokule 8, což značí, že je ho-
tový program, technické zázemí, technika
sama, stany, podium, soubory,
občerstvení….začínáme na propagaci a
první vlaštovka přijde právě nyní.

24.7...v pátek v 16 hodin, nastartuje celé
Vokule pohádka táborského divadla Doko-
la – O Budulínkovi. Je to veselá pohádka
plná písniček, dovádění, prohnané lišce
a neposedných liščat, ve které nakonec
zvítězí síla té pravé babičkovské lásky.

Oba herci, Martin Jurajda a Jana Štrom-
ská se na děti už velmi těší, jsou to stálí
účastníci našeho festivalu a jak sami tvrdí,
vožické děti jsou jedny z nejlepších. Takže
rodičové nebo i babičky a dědečkové,
neváhejte vzít píďata na Zámeckou.

Nu a poté, v 17 hodin, se nám představí
naše skoro bratrské divadlo Kapota z 
Tábora, se svou novou hrou Civilizace.
Autorka a režisérka Kateřina Pokorná,
která, jak sami již víte, píše i pro Voživot,

se v tomto představení pustila do tématu
science fiction, takže nebude nouze o
emzáky, létající nádobí a…….to už se
nechte překvapit. A jako host tam hraje náš
Jarda z Voživotu, v dokonalém kostýmu, na
který se nedá do konce života zapomenout.

Nu, a o dalších dvou představeních zase
příště.

Divadelní hantec. 
Šmíra. Už to slovo samo o sobě

naznačuje, že to není nic hezkého….a
není. Jedná se totiž o herce, který svou
kvalitou nesplňuje nároky režiséra ani
představení, ale ze záhadných důvodů
zůstává v souboru, hraje a kazí
představení a má pocit, že on sám je ten
nejlepší. Tento človíček potom dostává
malé roličky, aby si sám uvědomil, že
není přínosem, ale je to marnost nad
marnost. Tady nebudu uvádět žádné
příklady, ani z profesionálního prostředí,
to jistě každý vidí sám. Zvláště v 
seriálech, kterých naše TV stanice chrlí
nepřeberné množství. A ještě jednu
nepřehlédnutelnou vlastnost tento herec
má….neustále své okolí, tím i sebe
přesvědčuje, jak je skvělý a jak by to bez
něj bylo o ničem.

Samozřejmě, velmi důležitou součástí
fungování divadla jsou sponzoři, ať již
finanční pomocí nebo materiální. My
jsme všem, kteří se rozhodli nás podpořit
a podporovat, nesmírně vděční, bez nich
by to prostě nešlo. A proto se jejich jména
dozvíte v červencovém Drbníku, budou
samozřejmě i na plakátech a na našich FB
stránkách. Ty ostatně můžete sledovat
všichni, tam se dozvíte všechny aktuální
novinky divadla Voživot.

Vožifrk:
Chlubí se chlap středního věku v

hospodě před kamarádem: Chodím teď s
pěknou holkou, která by klidně mohla být
moje dcera. No tak to Ti gratuluju, a kdo
to je??? Tvoje dcera!

Voživoti přejí březen jak malovaný.

Drbník Jubilanti
únor

70 let
Josef Vnouček
Mladá Vožice

Miloslava Stránská
Mladá Vožice

Věra Macháčková
Janov 

Miloslava Tesařová
Mladá Vožice
Marie Bílá

Blanice
Marie Janů

Blanice
75 let

Jaroslava Pětivlasová
Mladá Vožice

Marie Beranová
Mladá Vožice
Iva Papežová
Mladá Vožice

80 let
Lubomír Novák

Mladá Vožice
Jaroslav Vrána

Janov 
Emilie Smetanová

Stará Vožice
85 let 

Marie Pavlíková
Mladá Vožice

87 let
Ladislav Mrázek

Mladá Vožice
91 let 

Věra Pavlíková
Mladá Vožice

Dne 6. 2. 2020 oslavili manželé 
Jana a Miloslav Novotní 

z Mladé Vožice diamantovou svatbu
(60 let). 

V březnu po bitvě u Sudoměře obsadilo
asi 2000 jezdců Vožici za vedení Mikše
Divůčka z Jemniště, nejvyššího mincmis-
tra na Horách Kutných. Z 5. na 6. dubna
1420 ráno na Velký pátek vpadl Žižka,
tiše pobořiv plaňky, kterými byla Vožice
obehnána, do městečka a zapálil ho. Mno-
ho železných pánů pobil nebo zajal a
zachránili se jen ti, kteří utekli na hrad.
Ukořistil několik tisíc koní, jimiž posílil
svoje vojsko. Staré letopisy říkají: "A tu
hned sobě jazdcouv naděla, a kterého
podobného pacholka viděl, na toho oděnie
dada a kuoň pode/ň, i vycvičil jeho k

jiezdě a k boji“.
K této významné historické události

připravuje město Mladá Vožice akci, jež
má událost připomenout. Akce se bude
konat v sobotu 27. června 2020
v zámecké zahradě. 

Přinášíme předběžný program akce:
15,00 Zahájení, 

Scénka k historickým událostem
15,30 Středověká hudba
16,00 Rytířský turnaj pro děti a dospělé
17,00 Katovské řemeslo
17,30 Historický šerm
18,00 Kejklířské představení

18,30 Čím válčili husité – komentovaná
ukázka výzbroje a výstroje husitů

19,00 Středověká hudba
19,30 Katovské řemeslo
20,00 Historický šerm
20,30 Kejklířské představení 
21,00 Středověká hudba
22,00 Ohňová show
22,15 Koncert kapely L.T.A.

Po celý den workshopy středověkých
řemesel, dobový husitský tábor s ukázkou
zbraní, soutěže pro děti – střelnice z luků,
házení seker, přetahování na špalcích....

Připomínka 600. výročí 
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K duši /Solar plexus/ patří 6 základních
orgánů: žlučník, játra, slinivka, slezina,
žaludek a nadledvinky. Když dušička
začne strádat, orgány jeden za druhými
začínají vypovídat službu nebo alespoň
zhoršují svojí aktivitu. Žlučník a játra jsou
tzv. lapači všech našich zážitkových
problémů. Trápí vás něco? Naštval vás
někdo? Nemůžete někomu něco odpustit?
Půjčil jste někomu peníze a nevrátil vám?
Chce si někdo půjčit peníze a nechcete mu
je dát? Hryže vás žlučník. Proto, neboť se
stavíme do polohy napětí.  

Žlučník je sice na pravé straně, ale dráha
žlučníku začíná při vnějším očním koutku
a jde přes hlavu. Proto vznikají mi-
grenózní stavy, bolí hlava – tzn. Potíže se
žlučníkem. Probouzíte se v noci? Mezi
23:00 a 1:00 hodinou v noci je jeho
největší aktivita, takže proto se
probouzíme. Když má někdo ráno pocit,
že vidí hůře, je to proto, neboť usínal
s nějakým problémem. A trvá to nějaké
dvě hodiny, než se rozkouká. Je to už na
hraně, když člověk funguje, jak tak bez
brýlí. Ale žlučník už upozorňuje, že se
začíná trápit a je v nás problém, který
nemáme vyřešený. 

Dráha žlučníku vychází ze spodiny
lebeční a kontroluje nám šíjové svalstvo.
To, čemu se říká krční páteř, s krční páteří
nemá vůbec nic společného. Jde o křeč
šíjového svalstva. Zatuhnou – žlučník
volá o pomoc. Kdo má vyoperovaný
žlučník, nevyřeší vůbec nic,  neboť ener-
getické dráhy žlučníku zůstávají do konce
života. Žlučníková dráha prochází ramen-
em, kontroluje mezižeberní svalstvo, ale
také kyčelní klouby a kolena. 

Problémy s kyčelním kloubem jsou
jednoznačně žlučník. O kolena se mimo
žlučníku ještě dělí játra a slezina. Když se
vyrábí totální endoprotézy, určitě jich není
třeba tolik. To, že kloub bolí, to není
záležitost opotřebovaného kloubu, to jsou
bolesti všeho okolo. 

Před problémem se nedá utéct. Jestli jej
nebudete řešit, jestli jej nepojmenujete,
tak se nezruší. Křivda cvičí s každým
třetím. Lítost je nejzrádnější pocit, který
existuje. Všechny ostatní pocity se dají
člověku vymluvit, ale lítost ne. Okolo lí-
tostivého člověka se chodí jako okolo
malomocného, aby se o něho nikdo
neotřel, neboť on je lítostivý a z lítosti je
nejvíc rakoviny.

Strach je pocit, který nemá žádnou hod-
notu. Trápit se pro jiného je nesmysl, pro-
tože my můžeme pomoct jinému, a trápit
se za něj nemá význam. Jakmile problém,
který vnímáme, s námi cvičí a my ho na-
jdeme, protože ho chceme najít, a poj-
menujeme ho -  problém se vyřeší.
Křivda – on nám sice ublížil, ale zastřelit
ho nemůžeme, ani přejet autem. Asi mu
budeme muset odpustit. Bez odpuštění

není uzdravení. To není problém toho
člověka, to je váš problém. Je třeba poj-
menovat to, co mě rozhodilo, co mě trápí
a dát tomu název. Pojmenovaný problém
přestává být problémem. Pojmenováním
problému se dostáváme v 90 % zpět do
pohody. Jsou ale lidé, kteří prošli v životě
všeličím a nepoučili se. Chodí jako po
připínáčcích, přitom je rozhazují dál a
stěžují si, jaký mají těžký život. Musíme
se pustit do pojmenování elementárních
příčin našich nešťastných pocitů. 

Játra. Je to největší tkáň v těle. Když ne-
dostávají dost energie, už je to vážné nas-
tartují další problémy – plíce, srdeční
obal. Proto jsou časté noční úmrtí (mezi
1:00 a 3:00 hodinou v noci mají játra
největší aktivitu). Když játra začnou a ne-

mají dost energie, lidé mívají v noci křeče,
probouzí se v noci, neboť jim je zle, pro-
tože si játra seberou energii ze srdce a srd-
ce se zastaví. Přes játra prochází úplně
všechno. Každý z nás tam má nasbíráno
mnoho nešťastných věcí a proto si
musíme ,,hlídat“ destruktivní pocity. 

Přes játra jde lítost, úzkost, strach, ale
též zloba, zlost, křivdy. Játra odpovídají za
nízký krevní tlak. Ledviny vyrábí vysoký
krevní tlak, játra nízký. Ve spojitosti s
játry se projevuje nedostatek hořčíku
(modřiny) a když máte nedostatek železa,
máte chudokrevnost – špatně se přenáší
kyslík do mozku a jste unaveni.
pokračování opět příští měsíc.

Váš poradce pro zdraví
Veronika Pešková

Etikoterapie - pokračování 3.část
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Kdo zachrání
princezny
a prince?

Máte rádi pohádky? Chtěli byste
potkat opravdu hodně princů a
princezen na jednom místě?  Tak to
určitě doražte se svými dětmi do po-
hádkového lesa s názvem Princové
a princezny na hrad Šelmberk v obci
Běleč u Votic. V sobotu 4.4. na vás
zde bude čekat Růženka s dorty, Ba-
jaja s drakem, Zubejda s velbloudy,
Král Miroslav, princezna Mulan,
Třetí princ s hady i Popelka. Pohád-
kový les zde pro vás totiž ve
spolupráci s OÚ Běleč připravila
společnost Velká dobrodružství.
Kilometrovou trasu mohou děti pro-
jít kdykoliv od 13 do 16 hodin. Na
startu dostanou průvodní dopis s
popisem trasy, namalovanými po-
hádkovými postavami, které na ně
na trase budou čekat. U každé pak
dostanou nějaký zapeklitý úkol, za
jehož splnění dostanou do dopisu
razítko. Pokud splní všechny úkoly,
čeká je v cíli u Sněhurky a trpaslíku
královský poklad.  Pokud chcete být
přednostně posláni na cestu v čase,
který vám vyhovuje, zaregistrujte se
týden před akcí  na www.velkado-
brodruzstvi.cz  do formuláře
v rubrice Pohádkový les. 

Vstupné je 70 Kč za osobu. 


