
L I S T   P R O   P O U Č E N Í   A   Z Á B A V U

číslo 4/roč. 18 1. dubna 2021

Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města
i jeho místních částí příjemné prožití Velikonoc

Město 
Mladá Vožice

informuje:
• do finále dospěla akce v půdních 

prostorech II. stupně ZŠ. V rámci stavební
části akce vznikly tři nové odborné
učebny, sociální zázemí. Třídy jsou již i
vybaveny moderními technologiemi,
probíhá dokončení jejich kompletace 

• k realizaci je připravena akce, jejímž
účelem je vyřešit parkování pro
zaměstnance školy, tedy vybudování
nového parkoviště u přístupu ke školní
jídelně. Zřízením těchto nových parko-
vacích míst by mělo být volných více
stání v centru města 

• vybrán je rovněž zhotovitel pro vybu-
dování komunikace ve Sluneční II. Zde
probíhá příslušné stavební řízení

• další investiční akce jsou předmětem
dotačních řízení, kde čekáme na
výsledek. Aktuálně jde o vybudování
pečovatelských bytů na Husově náměstí
– dotační řízení na MMR, výměna kotlů
v ZŠ – dotační řízeni v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, instalace
elektrického zvonění v místních částech
– dotační řízení v rámci Programu 
obnovy venkova Jihočeského kraje 

Změna svozu
bioodpadu

Svoz bioodpadu (hnědých
popelnic) z domácností
bude proveden místo na

Velikonoční pondělí 
5. 4. 2021 až v úterý 

6. 4. 2021. 

Jedna z nových tříd v půdních prostorech II. stupně ZŠ.
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Připravuje se
změna č. 2 

územního plánu
Mladá Vožice

V červnu 2018 nabyla účinnosti
změna č. 1 Územního plánu Mladá
Vožice z roku 2009. V poslední době
přijalo město další žádosti o změnu
územního plánu, a proto zastupitelstvo
města rozhodlo o pořízení jeho další -
druhé změny. Vyzýváme proto, aby
všichni občané, podnikatelé či firmy,
kteří mají potřebu něco na svých
pozemcích ve správním území města
Mladá Vožice (patří sem i místní
časti) změnit oproti stávajícímu
schválenému stavu v územním plánu,
aby své žádosti podali během měsíců
dubna a května 2021 (nejpozději do
31.5.2021) na podatelnu Městského
úřadu Mladá Vožice nebo zaslali 
poštou. Poté musí schválit zastupitel-
stvo města na svém červnovém
zasedání usnesením žádosti o změnu
a pořizovatel odbor rozvoje MěÚ
v Táboře je začne projednávat.   

Formulář žádosti a další 
informace poskytne stavební úřad –
Ing. Blanka Malinová, 381 201 913,
606 611 022. Formulář je též ke stažení
na https://www.mu-vozice.cz/samo-
správa/Územní plán Mladá Vožice.

Ing. Blanka Malinová

Nabízím do pronájmu
zahrádku 

v kolonii Brůdku

Telefon 724 240 560

• schválila výsledky výběrového řízení
na stavební práce, Parkoviště u ZŠ – 
Swietelsky stavební s. r. o., 1,774.347,54
Kč včetně DPH a schválila příslušnou
smlouvu o dílo 

• schválila výsledky výběrového řízení
na stavební práce, Sluneční ulice, objekt
komunikace – Swietelsky stavební s. r. o.,
10,629.837,63 Kč včetně DPH a schválila

příslušnou smlouvu o dílo 
• schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ

Mladá Vožice za rok 2020
• schválila podporu žádosti Polánka z. s.,

příspěvek na pořízení zařízení na 
protahování stop v rámci dotačního řízení 

• schválila dohodu o provedení 
archeologického výzkumu s Husitským
muzeem v Táboře v rámci akce Sluneční

ulice – objekt komunikace 
• schválila zhotovitele akce „Zvony opět

na vsi“, Miroslav Voráček – 
realizace elektronických zvonění kapliček
Noskov, Stará Vožice, Bendovo Záhoří,
Krchova Lomná v rámci dotačního řízení
z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje, 296.157 Kč včetně DPH

Rada města Mladá Vožice na 74. zasedání 
(1. března), 75. zasedání 

(5. března) a 76. zasedání (19. března) 
mimo jiné projednala:

Učebna pro výuku informatiky
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14. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 1. 3. 2021
v zasedací síni Městského úřadu
v Mladé Vožici

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na
základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:

Usnesením č. 1/2021 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 13. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (69. – 73. zasedání)

Usnesením č. 2/2021 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 742/1 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře cca 1.500
m2 v k. ú. Noskov

Usnesením č. 3/2021 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 84/2 ostatní plocha-zeleň o
výměře 4.446 m2 v k. ú. Mladá Vožice

Usnesením č. 4/2021 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 164/5 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře cca 800  m2
v k. ú. Janov u Mladé Vožice

Usnesením č. 5/2021
a) schvaluje:

vyhrazení si pravomoci schvalovat
zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví města Mladá Vožice,
IČO: 00252557, se sídlem Žižkovo
náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice,
podíl 375/1000 ve vztahu k celku a
Stavebně bytového družstva Mladá
Vožice, IČO: 25165356, se sídlem
Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá
Vožice podíl 625/1000 ve vztahu
k celku k budově č.p. 638 – bytový
dům situované na stavební parcele st.
1110 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 408 m2 v k.ú. Mladá Vožice a
k budově č.p. 639 – objekt k bydlení
situované na stavební parcele st. 1109
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře
408 m2 v k.ú. Mladá Vožice zapsaných
na LV č. 1307 u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor a majetkového
vypořádání dle Dohody spoluvlastníků
o výkonu jejich práv a povinností a o
správě obytných domů ze dne
14.12.2001 schválené usnesením zas-
tupitelstva města Mladá Vožice č.
55/2001 ze dne 17.9.2001 tak, že
Stavebně bytové družstvo Mladá
Vožice, IČO: 00252557, Žižkovo
náměstí 80, 39143 Mladá Vožice se
stane výlučným vlastníkem uvedených
budov za částku 5,000.000,- Kč.

b) schvaluje:
zrušení a vypořádání podílového spolu-

vlastnictví města Mladá Vožice, IČO:
00252557, se sídlem Žižkovo náměstí
80, 391 43 Mladá Vožice, podíl 375/1000
ve vztahu k celku a Stavebně bytového
družstva Mladá Vožice, IČO: 25165356,
se sídlem Žižkovo náměstí 80, 39143
Mladá Vožice podíl 625/1000 ve vztahu
k celku k budově č.p. 638 – bytový dům
situované na stavební parcele st. 1110 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408
m2 v k.ú. Mladá Vožice a k budově č.p.
639 – objekt k bydlení situované na
stavební parcele st. 1109 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 408 m2 v k.ú.
Mladá Vožice zapsaných na LV č. 1307 u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor a ma-
jetkového vypořádání dle Dohody
spoluvlastníků o výkonu jejich práv a
povinností a o správě obytných domů ze
dne 14.12.2001 schválené usnesením za-
stupitelstva města Mladá Vožice č.
55/2001 ze dne 17.9.2001 tak, že
Stavebně bytové družstvo Mladá Vožice,
IČO: 00252557, Žižkovo náměstí 80,
39143 Mladá Vožice se stane výlučným
vlastníkem uvedených budov za částku
5,000.000,- Kč a schvaluje uzavření
společné „Dohody o zrušení a
vypořádání spoluvlastnictví a Kupní sm-
louvy“.

Usnesením č. 6/2021 schvaluje:
koupi pozemkové parcely č. 693/21 os-

tatní plocha o výměře 32 m2 oddělenou
od pozemkové parcely č. 693/5 v k. ú.
Mladá Vožice dle Geometrického plánu
č. 1283-182/2018 ze dne 29.8.2019
vypracovaném Geodetickou kanceláří
Tábor spol. s r.o. od ZZN Pelhřimov a.s.,
IČ 46678140, Nádražní 805, 39301
Pelhřimov za kupní cenu 1740 Kč
stanovenou ve znaleckém posudku Ing.
Zdeňka Bureše do vlastnictví Města
Mladá Vožice

Usnesením č. 7/2021 schvaluje:
koupi pozemkové parcely č. 136/6 vod-

ní plocha-zamokřená plocha o výměře
12479 m2 v k. ú. Mladá Vožice od
DOOKU GROUP, IČ 06607357, Antala
Staška 1859/34, Krč, 14000 Praha 4 za
dohodnutou kupní cenu 623 950,- Kč do
vlastnictví Města Mladá Vožice 

Usnesením č.  8/2021 
a) schvaluje:

dle § 6, odst. 5 písm. a zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění (stavební
zákon) změnu č. 2 územního plánu
Mladá Vožice, která bude obsahovat: 

• aktualizaci zastavěného území
• prověření možnosti výstavby rodin-

ných domů na parcelách č. 689/20,
689/32, 1253/2, 1253/15, 1000/37, 1006
v k. ú. Mladá Vožice, parcele č. 113 v k.
ú. Noskov, parcele č. 653 v k. Janov u
Mladé Vožice, parcelách č. 3/2, 4/2, 3/1,
112/1, 112/2, 112/3, 112/6, 112/7, 112/9
v k. ú. Krchova Lomná

• prověření možnosti změny stávající
plochy BMo-S na parcelách 180/3,
179/1, st. 1328, 1300, 1322, st. 118/1, st.
118/2 v k. ú. Mladá Vožice na plochu
OV-S

• prověření možnosti změny plochy Zz-
S na parcele č. 295/5, NSk-S na parcele
č. 293 a  Ri-S na parcele č. st. 530, DSm-
S na části parcely č. 1255/1 všechny v k.
ú. Mladá Vožice na plochu pro kom-
postárnu

• koncepci odkanalizování a umístění
ČOV v místních částech Stará Vožice,
Radvanov a Noskov

• prověření funkčního využití pozemků
ve vlastnictví města Mladá Vožice 

• prověřit prostorové regulativy územ-
ního plánu

• prověření návaznosti ÚSES na hranici
se sousedními obcemi

• prověření souladu regionálního ÚSES
se Zásadami územního rozvoje
Jihočeského kraje

• provedení aktualizace textové části
územního plánu 

Vymezení lokalit pomocí parcelních
čísel striktně nestanovuje rozsah ploch
dotčených změnou, ale slouží k identi-
fikaci území, kterých se změna týká.

b) určuje:
pověřeného zastupitele Mgr. Jaroslava

Větrovského, aby dle stavebního zákona
spolupracoval s pořizovatelem při zpra-
cování změny č. 2 územního plánu 

c) schvaluje:
že změna č. 2 územního plánu Mladá

Vožice bude pořizována zkráceným pos-
tupem dle § 55b stavebního zákona 

Usnesením č. 9/2021 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 2 dle

předloženého návrhu

Usnesením č. 10/2021 schvaluje:
Plán práce Kontrolního výboru Zas-

tupitelstva města Mladá Vožice pro rok
2021 dle předloženého návrhu  

V Mladé Vožici dne 1. března 2021
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Jaromír Dvořák

Usnesení Zastupitelstva města Mladá Vožice

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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V květnu začne revize
katastru Mladá Vožice

Město Mladá Vožice na základě sdělení
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Tábor oznamuje,
že v katastrálním území obce Mladá
Vožice bude zahájena revize katastru
nemovitostí, která potrvá od 17.5.2021
přibližně do 30.9.2021.

Celý text „Oznámení“ je zveřejněn od
17.3.2021 na úřední desce města
hppts://www.mu-vozice.cz. 

Během této revize katastru nemovitostí
budou zaměstnanci katastrálního úřadu
revidovat soulad údajů se skutečným
stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných
oprávněných není při revizi katastru
nezbytná. V případě zjištění nesouladu
budou vlastníci zváni k projednání se zás-
tupcem katastrálního úřadu. 

V této souvislosti upozorňujeme 
vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti,
vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1
katastrálního zákona :

• zúčastnit se na výzvu katastrálního
úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat
svého zástupce 

• ohlásit katastrálnímu úřadu změny
údajů katastru týkající se jejich nemovi-
tostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku
a předložit příslušné listiny

• na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě
příslušné listiny pro zápis do katastru

Pokud neposkytne vlastník potřebnou
součinnost a nesoulad se nepodaří odstranit
do ukončení revize katastru, bude tato 
informace zanesena na příslušný list 
vlastnictví. Ing. Blanka Malinová

• Povinnost nosit všude na
zastavěném území obce chirurgickou
roušku nebo respirátor. Výjimka
platí jen v případě, že je člověk
sám v přírodě.

• Ochrana dýchacích cest je
povinná i na pracovišti. Výjimku
mají jen lidé, kteří jsou v místnosti
sami.

• Na místech, kde je větší 
koncentrace lidí, je povinný
respirátor. Platí to například v
prodejnách, provozovnách a v
dopravě(včetně zastávek)

• Stravovací provozy nadále 
budou moci občerstvení prodávat
přes výdejní okénka. Ta mohou
být otevřená do 21. hodiny.

• Opustit bydliště za jiným
účelem (než je práce, nákup,
lékař), například na vycházku či si
jít zaběhat, je možné přes den od
5:00 do 21:00, a to pouze po
území obce, nikoli okresu.

• Venčení psů v noci je možné
pouze do 500 metrů od bydliště.

• Při pobytu venku se nesmí blíže
stýkat osoby, které spolu nežijí ve
společné domácnosti. (Pro cestu
do zaměstnání či k lékaři v rámci
okresu není zapotřebí žádný dok-
lad.)

• Cesty mezi okresy jsou až na
výjimky zakázány.

• Pobyt v přírodě je možný jen na
území vlastního okresu.

Co platí pro občany od 22. března
(platné v době uzávěrky Vožičanu)

Výsledky
výběrových řízení:
Komise pro otvírání a posouzení

nabídek ve složení J. Větrovský, 
V. Slabý, B. Malinová, F. Loudin, 
J. Volák posuzovala nabídky v těchto
řízeních na výběr zhotovitele:

Parkoviště v ZŠ 
– doručeno 5 nabídek, ceny jsou 
uvedeny včetně DPH
1. Switelsky stavební s. r. o.

1,744.347,54 Kč
2. Dvořák stavební s. r. o.

2,151.110,17 Kč
3. Hora s. r. o.

2,399.733,31 Kč
Sluneční II, objekt komunikace
– doručeno 6 nabídek, 

ceny jsou uvedeny včetně DPH
1. Swietelsky stavební s. r. o. 

10,629.837,63 Kč
2. Strabag a. s. 

12,098.083,38 Kč
3. PL Beko s. r. o.

13,887.651,37 Kč

Učebna pro výuku cizích jazyků.
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STALO SE V BŘEZNU…
KNIHA PAMĚTNÍ MĚSTA MLADÉ VOŽICE

STALO SE V DUBNU
KNIHA PAMĚTNÍ MĚSTA MLADÉ VOŽICE

Zákonem ze dne 29. března 1869
nařízeno popisování lidu. Popisování to
bylo v městě našem provedeno a
napočítáno zde i v Pavlově 2293 osob.

V březnu roku 1892 bylo tomu 300 let
co se narodil veliký učitel národů Jan
Amos Komenský. Dne 26.března večer
uspořádáno slavnostní osvětlení města a
průvod s lampiony a hudbou, jehož se
všechny spolky zúčastnili. Druhý den v

poledne pořádána spolkem učitelským
,, Budeč,, přednáška

,,O životě a působení  Komenského,, ,
jíž měl řídící učitel p. František Sýkora.
Večere pak odbývalo se slavnostní
představení zdejším spolkem ochot-
nickým, k němuž zvolena působivá his-
torická veselohra: ,,Noc na Karlštejně,,,
jíž předcházel proslov a živý obraz.

Koncem března 1911 zakoupeny byly

lampy ,,Waschington,, od firmy 
Aug. Kraume ve Vinohradech. Jedna
postavena na náměstí Husově a druhá
na náměstí Žižkově. Tím v osvětlování
učiněn značný pokrok k lepšímu. Světlo
jest krásné a pronikavé. Náklad obnášel
849K 50h.

Ponocní. Zvýšena jim odměna o 1 Kč
za 1 noc od 1. března 1924.

Na ochranu zemědělství vydány dva
důležité zákony ze dne 30.dubna 1870 z
nichž první nařizuje sbírání housenek a
hubení chroustů a to pod pokutou neb
vězením a druhý chrání některá zvířata
zemědělství užitečná před hubením.

Dne 24.dubna 1879 slavena po celém
mocnářství Rakouském a tedy i u nás
slavnost stříbrné svatby Jeho
Veličenstva Císaře a krále Františka
Josefa I. s císařovnou Alžbětou. V

předvečer pořádal spolek ochotnický
slavnostní představení s proslovem.
Druhý den pak sloužena slavná mše
svatá, jíž se všechny spolky a korporace
účastnili, načež banketem v hostinci 
p. Matěje Rosola pořádaným slavnost
ukončena.

Dne 28. a 29. dubna 1888 počal městský
inženýr p. Štverák z Královských 
Vinohrad nivelovati náměstí za příčinou
dlažby zdejšího náměstí.

V dubnu 1890 vystaven mistrem zed-
nickým Václavem Svatkem kanál v
Ronovské ulici pro ulici tu tak důležitý,
neb v zimě rozlévala se voda po ní celé
tak že nebylo možno bez nebezpečí
ulicí tou ani jeti ani jíti.

Dne 27. dubna 1899 vysázeno Husovo
náměstí pěknými akáty, které městu
daroval p. Karel Kavka cís. Rada a
ředitel záložny vinohradské. Budiž mu
za to dík. Jana Wagnerová



Ani na jaře letošního roku nebude město
organizovat jarní úklid formou rozmístění
velkoobjemových kontejnerů poskyt-
nutých svozovou firmou COMPAG Votice
s.r.o. Nejen z hygienicko-epidemiolo-
gických důvodů vzhledem k přetrvávající
nepříznivé koronavirové pandemii, ale i
nerentabilitě a neekologické likvidaci
odpadů.  

Občané mají zajištěno 3x v týdnu, kam
ukládat bezplatně své objemné a
nebezpečné odpady a odpady podléhající
zpětnému odběru (zejména elektrood-
pad). V Mladé Vožici v ulici Doudlebská
730 (bývalá kotelna) provozuje město
sběrný dvůr, který mohou občané trvale
bydlící ve městě a jeho místních částech
anebo mající zde rekreační nemovitost
využívat. 

Sběrný dvůr je v provozu: středa 12 - 17
hod, pátek 14 - 17 hod a sobota 8 - 11 hod.

Do sběrného dvora mohou občané
přivézt: 

- objemný odpad (např. nábytek,
koberce, linoleum, větší plasty, folie….)

- vysloužilé elektrospotřebiče (např. led-
nice, sporáky, bojlery, televizory, drobné
elektro, akumulátory, baterie, zářivky….)

- dřevo, dřevotřískové desky
- stavební odpad (v omezeném množství

po domluvě s obsluhou sběrného dvora)    
- polystyren 
- kovové odpady (včetně plechovek od

nápojů) 
- nebezpečné odpady (minerální a jiné

oleje, obaly znečištěné nebezpečnými
látkami, barvy, chemikálie, pesticidy

- opotřebené pneumatiky (bez disků) 
- rostlinné oleje a tuky (ze smažení,

fritování v uzavřených plastových lahvích

či kanystrech)
- starý i použitelný textil, šatstvo, obuv
Ve sběrném dvoře na pokyn obsluhy

jsou jednotlivé odpady roztříděny a
připraveny k odvozu. 

Ještě k dalšímu: 
Nepoužitelné léky odevzdávejte v místní

či jiné lékárně.
Bioodpad z domácností a zahrádek se

třídí přes domovní hnědé popelnice. 
Ostatní odpad ze zeleně – listí, tráva,

zahradní odpad z květin zeleniny, piliny
(bez obalů, ne v pytlích) se vozí do 
kompostárny v bývalém lomu.  

Větve po ořezu stromů a keřů se ukládají
na skládku za sádkami směrem na Běleč
vjezd z ulice K Lomu. Tento materiál se
štěpkuje. Nepatří tam pařezy, celé kmeny,
či jiné kovové či dřevění materiály. 

V Mladé Vožici funguje též provozovna
Sběrných surovin a.s. (v dubnu ještě
pouze v sobotu 8-12 hod), kam lze vozit
např. autovraky, papír, železo a barevné
kovy, sklo. 

Bohužel nešvar všech jarních úklidů
v minulosti bylo, že občané odpad
absolutně netřídili i přes opakované
poučení, co smějí do kontejnerů ukládat 
a co mají vytřídit, toto absolutně 
nerespektovali.   

Vše, čeho se chtěli zbavit naházeli do
velkoobjemných kontejnerů. Někteří
vystěhovali i celou půdu či garáž a na 
ostatní se pak nedostalo v kontejneru 
místo, a to byly přistavovány i třikrát na
jedno místo.  

A takto naplněné kontejnery se „vším
možným, co na skládku nepatří“ se 
svážely na skládku ve Voticích, což už
také není možné.    

Nejen zpřísnění zákona o odpadech, ale
i výrazné zvýšení ceny základního
poplatku za uložení 1 tuny odpadu z 500
Kč na 800 Kč a nepříznivá epidemiolog-
ická situace vedly město ke zrušení této
formy zbavování se odpadu.   

Ušetřené desítky tisíc korun město raději
věnuje na úhradu systému odvozu
tříděného papíru, plastů a bioodpadu
z domácností, který se velmi osvědčil a
představuje pro občany nadstandartní
službu města v ekologické likvidaci jejich
odpadů.  

Ing. Blanka Malinová

Milí přátelé divadla
a hlavně Voživotu

Minule jsem psala,
jak moc náročný je
červencový divadelní
festival. A to nejen
časově, ale i
finančně. Dovolte mi,
abych tentokrát odta-
jnila i celoroční chod
našeho souboru. I

když, my spíš jedeme od staré hry k nové.
Většinou je to období cca dvou až tří let.
Například naší Uklízečku jsme odehráli
již 25x. Premiéru jsme měli v prosinci
2018, bohužel nás nyní 
zastavila vládní nařízení, jinak by číslo
bylo jistě vyšší. Hodně představení jsme
rušili a zůstávají nám do doby po
rozvolnění. V zásobě máme tedy ještě
obce a města, kde jsme nehráli a i nadále
to máme v plánu. Mezi nimi i jedna
smuténka, již dvakrát neuskutečněný 
týdenní březnový festival Třešťské jaro.

Pro nás je to místo, kterému je vlastní
skvělá atmosféra, porotci z řad
profesionálů, amatérské soubory hrající
pro děti i dospělé, rozborové semináře,
kde vám dají zpětnou vazbu přísnějším
okem a co je pro nás důležité, veřejné
hodnocení a ohlasy z hlediště. A věřte, že
diváci mnohdy nešetří nikoho. Ale
pojďme na chvilku opět k číslům. Zkuste
si sami pro sebe tipnout, na kolik nás tak
může vyjít nová hra. Počítá se režijní
práce, muzika, kulisy a rekvizity,
oblečení, obuv a doplňky pro všechny ak-
téry, návrhy a tisk plakátů i programů.
Většinou si říkáme, že chceme scénu co
nejjednodušší a s co nejméně věcmi, pro-
tože to pak budeme muset pokaždé všech-
no nakládat a po hraní zase uklízet. Vždyť
jen reprobedny, zvuk, světla a kabely .. to
je samo o sobě velký objem věcí. Takže
kdo jste hádal 50 000 Kč, máte dobrý

odhad. Každá nová hra tak přibližně vy-
chází. I když se snažíme například
oblečení pořídit „z druhé ruky“, občas má
naše režisérka tak specifické požadavky,
že se to pokaždé ve frcu prostě sehnat
nedá. Na fungování a chod dostáváme
finanční podporu od Města Mladá Vožice
ve výši 20 000 Kč. Zároveň máme od
Města krásnou zkušebnu za kačku!!! Vodu
a elektřinu si tam platíme sami. Ročně cca
šest tisíc. Zbylé finance používáme na 
inovaci zvukařské a světelné techniky a
výdaje související s chodem souboru. Milí
přátelé, za všechny Voživoťáky děkuji za
přízeň. Letošní rok je pro nás kulatý…
máme deset let od založení souboru a
příště vás tímto desetiletím provedu.

Vožifrk: 
„Žena zastřelila svého manžela, pro-

tože prošel po čerstvě vytřené podlaze.“
„Tak proč jste ji ještě nezatkli!?“

„Čekáme, až uschne podlaha.“ 
Pevné zdraví a dobrou mysl 

i v dubnu přeje Voživot.
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Kontejnery na jarní úklid letos nebudou

Klub důchodců
Prosíme za ochranu lékařů, sester,

zdravotníků i dobrovolníků, kteří v této
nouzové situaci stojí v první linii a pro
záchranu druhých nasazují vlastní život. 

Maria, potěšení zarmoucených, obejmi
všechny své soužené děti a pros Boha, ať
vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvo-
bodí nás z této strašlivé pandemie, aby
se tak život vrátil ke svému obvyklému a
pokojnému běhu. Svěřujeme se Tobě,
která na naší cestě stále záříš jako zna-
mení spásy a naděje. 

Našim spoluobčanům přejeme poko-
jné prožití velikonočních svátků, pevné
zdraví. Velmi se těšíme až skončí tato
nepříjemná epidemie, abychom se opět
mohli scházet, moc nám to chybí.

Za klub důchodců Marta Tomášková


