
V letošním posledním čísle Vožičanu se
pokusím už jen zrekapitulovat některá
fakta týkající se odpadového hospodářství
ve městě.

Zejména chci poděkovat všem
občanům, kteří využili městem nabíd-
nutého systému třídění odpadů „od dveří
ke dveřím“, které město provozuje od
července 2019. Systém se velmi osvědčil
a zdá se, že dle měsíčních fakturací ubývá

i množství směsného komunálního
odpadu. Ještě zbývá několik sad popelnic
na papír/plasty/bioodpad a také tašek na
kovové odpady, o které mohou občané
požádat (stavební úřad Ing. Malinová, 

mobil 606 611 22).
Důležitým sdělením je, že v lednovém

vydání Vožičanu najdou občané nový svo-
zový kalendář 2022, kde budou uvedeny
termíny svozu odpadů v novém roce.
Město zatím nepřistoupilo k redukci počtu
sběrných míst na separace, aby i rekreanti
a podnikatelé, kteří mají s městem
uzavřenu písemnou smlouvu, měli
možnost své odpady třídit.  

Jen chceme opětovně upozornit občany,
aby popelnice ve svozové dny byly
přistaveny už den předem nebo
nejpozději v 6 hodin ráno a pak se nebude
stávat, že nebudou vyvezeny. V zimním
období od prosince do března bude
bioodpad vyvážen pouze 1x měsíčně
z důvodu vegetačního klidu. Přesto si do-
volujeme upozornit občany, aby se o to
více soustředili na třídění v domácnos-
tech, kde i kuchyňský odpad je bioodpad
a nepatří do popelnic se směsným odpa-
dem. Jedná se o všechny rostlinné
zbytky-zejména slupky zeleniny, ovoce,
kávovou sedlinu, atd., ale např. i
skořápky vajec, které tvoří váhově ne-
malou složku odpadu. Ty je třeba doma
zkrmit nebo zkompostovat a kdo tuto
možnost nemá nebo ji nepoužívá, využije
hnědé popelnice na bioodpad. V posled-
ním listopadovém svozu bioodpadu se
stalo, že v některých popelnicích byl
bioodpad napěchován a zmrzlý tak, že
nešel vyklopit. 

Svoz museli druhý den provést pracov-
níci naší technické skupiny.

Tento případ může nastat i v následu-
jících zimních měsících, proto žádáme
občany o nahlášení, kdyby jim odpad z to-

hoto důvodu nebyl vyvezen, bude se to
řešit individuálně. Každopádně je třeba
nechat popelnici před domem i následující
den.   

Na listopadovém zasedání zastupitelstva
města byla schválena vyhláška o místním
poplatku a můžeme konstatovat, že
poplatek se nezvyšuje a zůstává pro
občany i vlastníky rekreačních objektů na
úrovni roku 2021.   Samozřejmě, že
příjem z těchto poplatků zdaleka nepokry-
je náklady na celý systém odpadového
hospodářství a město je musí doplácet ze
svého rozpočtu. 

Byla schválena též obecně závazná vyh-
láška č. 1/2021 o stanovení obecního sys-
tému odpadového hospodářství, která
probíhá nyní procesem zveřejňování na
úřední desce MěÚ, a potom se podle ní
bude řídit OH ve městě v následujícím ob-
dobí. Doporučujeme občanům se s ní
seznámit na www.mu-vozice.cz nebo na
městském úřadu.

Součástí nového zákona o odpadech je i
navýšení poplatků za ukládání odpadů na
skládkách na další roky se vzrůstajícím
trendem.  

Dále je zakázáno ukládat plasty na
skládkách, takže cena jejich likvidace
prudce vzroste. Stejně tak rostoucí ceny
pohonných hmot se promítnou do cen za
svoz veškerých odpadů. V současné době
město vyjednává se svozovými firmami o
cenách na rok 2022.  

Z těchto důvodů je třeba snižovat pro-
dukci odpadů už v domácnostech a jejich
ukládání na skládky a z toho plynoucí nut-
nost vyššího třídění a recyklace odpadů.  

Závěrem přeji všem občanům, aby
prožili vánoční svátky v klidu a pohodě
v kruhu svých rodin a v novém roce 2022
přeji pevné zdraví a spokojenost a ať se
vše podaří. 

Ing. Blanka Malinová
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Prodej vánočních
stromků 

Vánoční stromy se začnou prodávat
od středy 8.12. 2021, prodej bude

probíhat v pracovní době MěÚ 

Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města
i jeho místních částí příjemné a pohodové prožití Vánoc 

Životní prostředí informuje…

Výsledky
výběrového řízení
Chodníky v ulici J. J. z Bratřic

Přítomní členové komise J. Dvořák, 
B. Malinová, F. Smrčina a M. Maršálek
otevřeli 2 obálky s nabídkami na výběr
zhotovitele výstavby chodníků v ulici 
J. J. z Bratřic. Ceny jsou uvedeny včetně
DPH:

1. PL BEKO s. r. o.
1,975.069,25 Kč

2. Switelsky stavební s. r. o.
2,248.703,72 Kč
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• Schválila záměr nezvyšovat nájemné
v městských bytech pro rok 2022

• Schválila dodatek k darovací smlouvě
mezi městem Mladá Vožice a městem Tábor
– použití daru na akci Talent roku 2022

• Schválila dodatek ke kupní smlouvě
mezi městem Mladá Vožice a Tomášem
Pilkou - posunutí termínu instalace bul-
derového kamene v rámci rozšíření

víceúčelového hřiště o skatepark z objek-
tivních důvodů na straně zhotovitele 

• Schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a ACG – REAL s. r. o.,
Pečovatelské byty Mladá Vožice“

• Schválila příspěvek na 2. termín
lyžařského kurzu ZŠ a MŠ Mladá Vožice
– úhrada dopravy na kurz a přepravy
zavazadel rolbou 

• Doporučila městskému zastupitelstvu
nezvyšovat cenu vodného a stočného 
pro rok 2022, stejně tak zachovat poplatek
za užívání systému odpadového
hospodářství 

• Schválila výsledky výběrového řízení
na zhotovitele akce – Chodníky v ulici 
J. J. z Bratřic – vítězná nabídka PL BEKO
s. r. o., 1,975.288,45 Kč včetně DPH

Rada města Mladá Vožice na 94. zasedání (29. října),
95. zasedání (12. listopadu), 96. zasedání (19. listopadu)

mimo jiné projednala:

Jubilanti 
listopad 2021

70 let 
Zdeňka Balíková

Radvanov
František Kahoun

Staniměřice
Vlastimil Barvínek

Mladá Vožice
Hana Filipová
Mladá Vožice

Anna Novotná
Mladá Vožice

75 let
Vratislav Dařena

Mladá Vožice

80 let
Marie Rosolová

Mladá Vožice

85 let
Josef Bartůněk
Mladá Vožice

Michal Galajda
Chocov

86 let
Josef Kazda
Stará Vožice

VOŽICKÁ MAJETKOVÁ, s.r.o.
Váš poskytovatel vodohospodářství

SAMOODEČTY
VODOMĚRŮ

UPOZORNĚNÍ:
Od 1. 12. – 8. 12. 2021 prosím

proveďte samoodečet svého vodoměru (i
vodoměru na vlastním zdroji) a tento stav
nám prosím nejpozději do 8. 12. 2021
nahlaste:

Telefonicky:
776 68 22 66 - Ludmila Blahožová 
(Lze využít i WhatsApp a Messenger).
E-mailem: majetkova@mu-vozice.cz
Děkujeme Vám za pochopení a

doufáme, že tato mimořádná opatření
společně zvládneme.

KONEC ROKU 2021
Kancelář společnosti bude uzavřená

od 8. 12. 2021 do 31. 12. 2021. Poslední
hotovostní platby se budou přijímat v
pondělí 6. 12. 2021.

Jakékoliv informace Vám poskyt-
neme i v době uzavřené kanceláře.

Vodné a stočné, poplatek za odpady 
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na 18. zasedání dne 22. 11. 2021 projednávalo a

následně také schvalovalo výši poplatků pro rok 2022. Stanovení výše vodného a
stočného, za užívání systému odpadového hospodářství předchází sestavování
rozpočtu města pro příští rok, kdy pro stanovení reálné výše příjmů je známost uve-
dených poplatků zásadní. Zastupitelé jednoznačně na svém zasedání rozhodli, že ani
výše vodného a stočného, ani místní poplatek za užívání systému odpadového
hospodářství se měnit nebude, zůstane tedy na cenách roku 2021, nedochází ke
zvýšení ani vodného a stočného, ani poplatku za užívání odpadového
hospodářství.

Do nového roku Vám přejeme
hodně zdraví, spokojenosti 

a osobních úspěchů 
a těšíme se na další spolupráci

v roce 2022 

Vožická majetková
Váš poskytovatel
vodohospodářství



Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice, konaného dne 22.
11. 2021 v zasedací síni Městského úřadu
v Mladé Vožici

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

Usnesením č. 54/2021 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 17. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (91. – 96. zasedání)

Usnesením č. 55/2021 schvaluje:
realizaci a financování akce

„Pečovatelské byty Mladá Vožice“ na
základě smlouvy o dílo se zhotovitelem
ACG – REAL s. r. o., IČ – 27094359,
19,976.767,19 Kč bez DPH, dotace z Min-
isterstva pro místní rozvoj – 7,2 mil Kč,
dofinancování z rozpočtu města Mladá
Vožice

Usnesením č. 56/2021 schvaluje:
cenu vodného a stočného pro rok 2022:
• Vodné - 40,40 Kč
• Stočné - 28,40 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Usnesením č. 57/2021 schvaluje:  
Obecně závaznou vyhlášku města Mladá

Vožice č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství 

Usnesením č. 58/2021 schvaluje:  
Obecně závaznou vyhlášku města Mladá

Vožice č. 3/2021, kterou se mění a
doplňuje vyhláška č. 2/2019, o místním
poplatku ze psů 

Usnesením č. 59/2021 schvaluje:  
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 234/37 ostatní

plocha-jiná plocha o výměře cca 650 m2 v
k. ú. Noskov 

Usnesením č. 60/2021 schvaluje:   
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 1078/35 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře cca
400 m2 v k. ú. Stará Vožice

Usnesením č. 61/2021 schvaluje:  
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 673/2 ostatní plocha-ostatní ko-
munikace o výměře 70 m2 v k. ú. Krchova
Lomná

Usnesením č. 62/2021 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 1165 ostatní plocha-jiná plocha
o výměře 169 m2 a stavební parcelu č.
36/3 o výměře 45 m2 obě v k. ú. Janov u
Mladé Vožice

Usnesením č. 63/2021 schvaluje:   
prodej pozemkové parcely č. 689/8 os-

tatní plocha-jiná plocha o výměře 122 m2
v k. ú. a obci Mladá Vožice Jiřímu Fáčkovi
ml., 17. listopadu 515, 39143 Mladá
Vožice za cenu obvyklou 5 440,- Kč dle
znaleckého posudku č. 1550-179/2021
Ing. Zdeňka Bureše

Usnesením č. 64/2021 
projednalo a schválilo:
žádost o úplatný převod a současně i

samotný úplatný převod spoluvlastnick-
ého podílu o velikosti id. ½ pozemku p. č.
1322/1 v k. ú. Smilovy Hory, z vlastnictví
ČR – příslušnosti hospodařit Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví města Mladá Vožice za kup-
ní cenu ve výši 93 000, - Kč

Usnesením č. 65/2021 neschvaluje:
žádost na změnu č. 2 územního plánu

Mladá Vožice - změnu pozemku p. č.
112/4 v k. ú. Krchova Lomná z trvalého
travního porostu (NZt-S) na zahradu
(BVo-N) s možností výstavby
rodinného/rekreačního domu - z hlediska
její/jeho prověřování ve změně č. 2 územ-
ního plánu, z důvodu podání žádosti po
termínu uzávěry žádostí 

Usnesením č. 66/2021 schvaluje:
vydání obecně závazné vyhlášky města

Mladá Vožice č. 1/2021 o stanovení obec-
ního systému odpadového hospodářství na
území města Mladá Vožice na základě §
59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech, a v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Usnesením č. 67/2021 schvaluje:
smlouvu o společnosti mezi městem

Mladá Vožice, IČ – 00252557 a Správou a
údržbou Jihočeského kraje, IČ –
70971641, společný postup ve věci
veřejné zakázky „Průtah II/137 Mladá
Vožice ve staničení 11,3713 – 13,356“

Usnesením č. 68/2021 schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu – 15. 11. 2021 kon-
trola města Mladá Vožice, bez závad a
doporučení 

Usnesením č. 69/2021 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 8 dle

předloženého návrhu 

V Mladé Vožici dne 22. listopadu 2021

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Jaromír Dvořák

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V listopadu proběhlo po dlouhé době vítání občánků. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené

od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2021. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali
do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestřením pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků základní školy pod vedením paní
učitelky dipl. um. Miroslavy Kuklové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám
Vaše dítě přinášelo jen samou radost. Ať krása, láska a radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem. 

Byly přivítány tyto děti:
Emma Brůžková, Vanessa Bartošová, Eliška Krupičková, Sebastián Šimon, Anna Psotová, Michal Malina, Tereza Vrtišková, 

Elena Součková, Karla Smetanová, Nela Bartošová, Jaroslav Benedik, Karolína Průšová, Adam Psota, Karolína Strnadová, Marie
Dvořáková, Františka Coimbra Rebola Lourenco Sécio Smetana, Tereza Švejdová, Matyáš Mrázek, Adéla Šťastná, Lotta
Heřmánková, Natálie Kandračová, Nina Vaňková, Ondřej Fara, Rozálie Pěkná, Štěpán Provazník, Lukáš Fau, Tobiáš Rataj, 
Kamila Kaltounková, Vojtěch Aron, Tomáš Strada, Mikuláš Kukla, František Duda, Tomáš Balík, Stella Votápková, Pavel Melichar 

Všem děkujeme za účast. Alena Šoulová, matrikářka

(fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na matrice, za fotografie děkujeme Lence Horáčkové)
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Mladá Vožice – V srpnu 2020 vstoupila
do Mladé Vožice integrovaná doprava ze
směru Miličín a Votice. Na tu o rok
později navázala integrovaná linka do
Vlašimi. A co bude dál? To se dozvíte
v tomto článku. 

„Většině lidí v našem kraji se při
vyslovení pojmu Pražská integrovaná do-
prava (PID) spíše zježí vlasy. Praha je
přeci daleko a ostatně naše městečko ani
není ve Středočeském kraji. Nám je bližší
Tábor. Já jsem v dopravní integraci do
PID viděl zejména příležitost, jak stávající
veřejnou dopravu zmodernizovat,
odstranit největší neduhy, zavést více
spojů, vytvořit návaznosti na dálkovou
dopravu, pravidelný taktový jízdní řád
nebo třeba i zmodernizovat vozový park.
Myslím, že se to ve větší míře povedlo 
a že to ještě nekončí,“ otevírá téma 
integrované dopravy starosta města 
Mgr. Jaroslav Větrovský. 

V březnu 2022 čeká město integrace 
dopravy Vlašimska, na kterou občané 
zaslali městu několik připomínek. Další
připomínky přidalo samo město. 

Pojďme si je stručně shrnout: 
1. Zachování přímého víkendového 

spojení z Mladé Vožice do Prahy.
2. Zavedení nového spojení z Prahy do

Mladé Vožice v pracovní dny dopoledne.
3. Odstranění souběhů s jinými linkami

zajištěním vhodného proložení spojů do
pravidelného intervalu a zavedení tak-
tového jízdního řádu.

4. Rozšíření počtu spojů do Vlašimi.
5. Integrace i linku do Vrcholtovic do

PID a zavedení nového mezikrajského
spojení do Načeradce. 

6. Upravení času školního spoje z Vlaši-
mi do Mladé Vožice tak, aby bylo možné
přijít včas na počátek školního vyučování. 

„Zadání nebylo lehké, některé poža-
davky se přímo vylučovaly s požadavky
jiných obcí, naopak jiné byly jednoznačně
podpořeny i na druhé straně naší krajské
hranice. Většinu věcí jsme si vyříkali na
společném jednání v Mladé Vožici a dnes
máme na stole výsledek,“ pokračuje
v tomto tématu náš starosta. 

Co se tedy povedlo?
1. Na lince PID 453 budou provozovány

v pracovní dny 4 páry spojů v celé trase
Mladá Vožice – Vlašim, tj. včetně
původních manipulačních přejezdů ráno a
odpoledne. Od června 2022 bude tato lin-
ka vedena až do Tábora a budou na ní ve-
deny i víkendové spoje.

2. V červnu 2022 bude spolu se zahá-
jením provozu nových vysoutěžených
dopravců v Jihočeském kraji zahájen
provoz autobusové linky do Načeradce,
prověří se vznik linky do Vrcholtovic. 

3. Stávající přímý spoj z Prahy na PID
401/459 (přes Votice) bude odjíždět nově
z Prahy v 17:42. 

4. Přes Postupice bude možné do Mladé
Vožice jet s přestupem, a to autobusem
PID 406 z Prahy v 17:22, na který bude
zajištěn přestup na PID 455 v Benešově.
Ve fázi prověřování je i nový spoj
z Benešova do Mladé Vožice na PID 455,
který by navazoval na PID 406 z Prahy
s odjezdem v 18:22. 

5. Do Prahy se o víkendu dostaneme
častěji. Nově bude možné jet z Mladé Vožice
do Prahy v sobotu i v neděli na PID 459/401
přes Miličín s odjezdem v 6:47 a 16:47. Spo-
je zpět budou opět přes Miličín vyjíždět
z Prahy do Mladé Vožice v 9:46 a 19:46. 

6. Na PID 455 (přes Postupice) budou
nově sobotní spoje vedeny i v neděli a
nedělní v sobotu. Celkový počet spojů se
tak výrazně rozšíří. Z Mladé Vožice budou
autobusy odjíždět v 6:22,12:22 a 17:22.
V Benešově se bude přestupovat na spoje
PID 406 (přestupní doba bude 8 minut)
s příjezdem do Prahy v 8:06, 14:06 a
19:06 (a to jen v neděli, v sobotu bude
nutný přestup na rychlík).

7. V opačném směru, tj. z Prahy do
Mladé Vožice přes Postupice budou vede-
ny též tři víkendové spoje s přestupem
v Benešově z PID 406 na PID 455.
Z Prahy se bude odjíždět v 9:22 (jen
v sobotu, v neděli už bude tento spoj
pouze rychlíkem), 14:22 a 18:22.

Možná se to zdá trochu složité, ale
následující přehled spojení do Prahy o
víkendu zjednoduší. Autobusů bude jezdit
celkem pět, z toho dva přímé a tři
s přestupem. 

Mladá Vožice 6:22 PID 455 a PID 406 -
Roztyly 8:06 (po přestupu v Benešově)

Mladá Vožice 6:47 PID 459/401 -
Roztyly 8:16 (přímý bez přestupu)

Mladá Vožice 12:22 PID 455 a PID 406
– Roztyly 14:06 (po přestupu v Benešově)

Mladá Vožice 16:47 PID 459/401 –
Roztyly 18:16 (přímý bez přestupu)

Mladá Vožice 17:22 PID 455 a PID 406
– Roztyly 19:06 (po přestupu v Benešově)

A jejich obraty zpět: 
Roztyly 9:22 PID 406 a PID 455 –

Mladá Vožice 11:13 (po přestupu
v Benešově)

Roztyly 9:46 PID 401/459 – Mladá
Vožice 11:20 (přímý bez přestupu)

Roztyly 14:22 PID 406 a PID 455 –
Mladá Vožice 16:13 (po přestupu
v Benešově)

Roztyly 18:22 PID 406 a PID 455 –
Mladá Vožice 20:13 (po přestupu
v Benešově)

Roztyly 19:46 PID 401/459 – Mladá
Vožice 21:20 (přímý bez přestupu)

„Po usilovném jednání a dlouhodobém
budování přátelských korektních vztahů
se podařilo nejen uhájit dva přímé páry
autobusů do Prahy o víkendu, ale navíc i
rozšířit jejich provoz na všechny dny pra-
covního klidu. Tyto přímé spoje budou
doplněny vhodně i dalšími třemi spoji
s přestupem v Benešově. Věřím, že
nových pět párů spojů z Mladé Vožice do
Prahy o víkendu a o státních svátcích
ocení nejen občané Mladé Vožice, ale též
chataři z Prahy. Ve spolupráci se svazkem
obcí BENE-BUS ve Středočeském kraji
připravujeme i víkendové spojení přes
Neustupov, které by ve Voticích bylo tak-
též navázáno na spoje do Prahy a zpět,“
shrnuje tento očividný úspěch starosta. 

Náš požadavek na nový dopolední spoj
z Prahy do Mladé Vožice v pracovní dny
je aktuálně prověřován. 

„Závěrem bych chtěl poděkovat našim
aktivním občanům za jejich podněty
k veřejné dopravě a též zástupcům JIKO-
RDu a IDSK za konstruktivní a profe-
sionální přístup při zapracování našich
připomínek. Dík patří i svazku obcí
BENE-BUS, se kterým jsem naše poža-
davky ladil tak, abychom nešli proti sobě,
ale byli vždy ve shodě a zvýšili jsme tak
pravděpodobnost úspěchu, který se
nakonec dostavil. Jsem přesvědčen, že se
nám v roce 2022 podaří úspěšně jednat i
v Českých Budějovicích a vznik
společného IDS Jihočeského kraje bude
provázet podobné vylepšení dopravy, jako
je tomu v sousedním Středočeském kraji,“
uzavírá toto komplikované téma starosta
města. Jan Vachtl 

Zapojujeme se do integrované dopravy



Roku 1879 spolek divadelních
ochotníků uspořádal ve prospěch
chudých školních dítek vánoční stromek
a dne 24. prosince poděleno množství
dítek oděvem a obuví.

Zrovna před vánoci dne 22. prosince
1899 zuřil zde veliký vítr, který všechen
sníh z polí a lesů hlavně do města naše-
ho smetl. Husovo náměstí od domu čp.
117 bylo celé zaváto a sněhové spousty
u čp. 117 nakupené mohly obnášeti
výšku 8 metrů. Domek čp. 117 byl úplně
sněhem zavátý, tak že majitelka jeho
Antonie Kyptová ze sněhu vyházena
býti musela, aby se v domku svém
neudusila.

Nepříjemné počasí, panující od svátků
vánočních, vyvrcholilo se dne 19. pros-
ince 1909 v hromobití, což jest v tomto

pokročilém zimním obdobím velmi vzác-
ným jevem. Po půl šesté hodině
odpoledne povstala prudká vichřice s li-
jákem, silně se zablesklo a hrom zaburá-
cel. Liják byl sněhem pomísen.

Dne 15. prosince 1929 dostavěn na
náměstí Žižkově dům čp. 198. Sál
slavnostně otevřen téhož dne koncertem
mladého virtuosa Pepi Bartoně. Dům
nazván hotel Záložna. Starý sešlý dům
přízemní zděný s nízkým sálem , 6 míst-
nostmi, vestibulem a ještě šindelovou
střechou byl zbořen a na tom místě
vystavěn nákladem 1.5 milionu Kč
dvoupatrový od základu nový pro
záložnu, pak restauraci, hotel, sál a obyt-
né místnosti. Plány pořídil archit. Fr.
Magnusek Praha VII., stavbu prováděl
cestou ofertního řízení Ing. Fr. Mařík,
stavitel v Benešově.

2. prosince 1930 provedeno bylo u nás
dvěma sčítacími komisaři nové sčítání
lidu, při čemž zjišťováno : jméno, číslo
domu, počet domů obytných, neoby-
dlených, rodin, národnost, náboženství,
příslušnost, trvalé bydliště, druh po-
volání, postavení, pohlaví, rodná data,
tělesné vady. Opětně se ukázal veliký
úbytek obyvatelstva nejen u nás, ale i v
okolních vesnicích vyjádřený všeobecně
slovy: ,,Útěk z venkova do měst.,,

V noci na 5. prosince 1931 vyloupena
byla pokladna zdejší Občanské záložny a
ukraden obnos 15.760 Kč. Boční stěna
pokladny hasákem navrtána a pak
otevřena. Zloději vypáčili mříž malému
okénku na záchodě, vnikli dovnitř
neslyšitelně za velkého větru, nezanechali
stop, pracovali v rukavičkách.

Jana Wagnerová

STALO SE V PROSINCI
KNIHA PAMĚTNÍ MĚSTA MLADÉ VOŽICE

Místní akční plán vzdělávání v ORP Tábor
Již třetím rokem probíhá projekt „MAP II v ORP Tábor“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105, který realizuje MAS Lužnice ve

spolupráci s MAS Krajina srdce a městem Tábor. Cílem celého projektu je dlouhodobé zlepšování kvality vzdělávání v mateřských
a základních školách pomocí podpory spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního
vzdělávání. 

Do současné doby byl vypracován Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor. Jeho součástí je i Akční plán a Strategický rámec
investičních priorit. Právě Strategický rámec je nezbytný dokument pro možné čerpání finančních prostředků z EU v rámci nového
programového období 2021–2027. Díky projektu již proběhlo téměř 30 vzdělávacích seminářů pro pedagogy. Učitelé i ředitelé škol
se v rámci projektu setkávají také v rámci jednotlivých pracovních skupin, kde si vyměňují zkušenosti a hledají cesty k dalšímu
zlepšení kvality vzdělávání. Těchto setkání se uskutečnila bezmála stovka. U zapojených škol je podporována i přímá práce v jed-
notlivých školách – kroužky, dílny s rodiči, aj. Pro ZŠ a MŠ Mladá Vožice jsou v rámci projektu připraveny peníze na rodilého
mluvčího a na supervizi.

Pro bližší informace kontaktujte manažera projektu Bc. Daniela Roseckého, tel. číslo: 777 793 720, daniel.rosecky@cpkp.cz
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Milí příznivci 
divadla a Voživotu!

Uf. Musím napsat,
že hraní divadla je
občas pořádná fuška.
Obzvlášť, když se 
sejde více vjemů,
„narušitelů“ z vnějška
a máte prostě pocit,
že se proti vám

spiknul celý svět a vesmír a nahustil to
všechno do jednoho dne. A to jsme se na
hraní opravdu všichni těšili. Spousta
známých mělo přijít, namířeno tam měli
kamarádi, rodina, kámoši z mládí…. No,
začalo to nevině a vlastně už před víken-
dem, když za námi přišla paní starostka,
že nás vyhlásí obecním rozhlasem. V ruce
držela papír a tužku, aby prý nezapomněla
naše jméno… A povídá: „Takže divadlo
Vohnout s Hračkou. Teda, uznávám,
Vohnouti byli fakt vtipný a paní starostce
děkujeme, je výborná. Její hlášení v obci
jsou doslova vyhlášený. Ten den mělo
proběhnout několik akcí. Rybáři lovili
rybník Podhorník, myslivci měli hon a
my, Vohnouti, večerní divadlo v místní
hospodě. Už samo o sobě pár těchto infor-
mací stačí, abychom si řekli, že
představení přesuneme na vhodnější ter-
mín. Ale to ne. Mírné varování, v podobě
vztyčeného ukazováku, nestačilo. A
pokračuji.. K výlovu, jak jistě víte, patří
svařáček, grog, tu nějaké štamprle, pivo a
muzika - nejlépe lidovky. Po honu pak
teplé jídlo, pivo a …. zelená. Všichni,
kteří měli s těmito akcemi co do činění, se
sešli v podvečer v hospodě. Na některých
už bylo vidět, že jsou po celodenním
výlovu i lovu unavení a uondaní a nehod-
lají se vzdát. My jsme zatím za lokálem na
sálu měli připravenou scénu, rekvizity
byly na svém místě, technika připravena,
židle s rozestupy též. V devatenáct hodin
začínáme. Ve třičtvrtě na sedm vytáhli
muzikanti své instrumenty a začali hrát
milému osazenstvu hospody. Takže i ti,
kteří mířili na divadlo, se usadili ke
stolům nad pivo, notovali si a kývali do
rytmu. Dobrá. Úkol číslo jedna je - utišit
hudbu, druhý pak - dostat obecenstvo na
sál a třetí - začít včas. Uznávám, byla jsem
lehce nervózní a bylo mi i jasné, že toto
představení bude tak trošku adrenalin.
Optimismus mě neopouští. Ve čtvrt na
osm jakž takž seděli všichni v hledišti. Ti,
kteří za kulturou přišli cíleně, ti, kteří se
přidali „když už jsme tady“ a nesmím za-
pomenout ani na muzikanty, kteří se
rozhodli, že tu naši kultůru podpoří. Fajn.
Úvodní skladba a jdeme na to. Za kulisa-
mi přichází na řadu poslední rozmluvení
se, poplácání svých hereckých kolegů a
vycházíme na scénu s naučeným textem a
rozjíždíme hru, jak vo život. Jsme v roli,
diváci reagují a po pár větách vypadly po-
jistky. A teď co?! Zastavit hru a čekat

nebo mluvit dál…. Rozhodla jsem se po-
malu pokračovat dál. Radek to nahodí a
bude to v pohodě. Myšlenky nám začaly
lítat všude kolem, ale s nahozením světel,
jakoby se vše urovnalo a jedeme dál.
Naskočili jsme do rozjetého vlaku, kde
sedí v první lajně chlapec a jí brambůrky.
A loví je v tom pytlíku hodně hladově. A
hlasitě. A hlasitě i chroupe. Dobrý.
Myšlenky jsou v čudu a nově se zaobírají
myšlenkou, jak chytáme pytlík chipsů a
hážeme z okna. Vlastně i s majitelem.
Hlavně klid. Vraťte se do role,
pokračujem. Nejsme žádná béčka. A hele,
co se nestalo!?, opět vypadly pojistky!!
Jarda sedí, coby režisér, ve svém supr
zlatém křesle, tluče dlaní do opěrky a
povídá: „No, tak si počkáme“. Radek běží
k rozvaděči a dělá světlo. Povedlo se. Hra-
jeme dál. Tentokrát si říkám, jaký je to
pech, tohle se musí stát právě tady a
doufáme, že se nic horšího už snad ani stát
nemůže. Jak zmobilizovat sílu dohrát, 
dostat se do role a vrátit se k naučenému
textu, který přestal naskakovat? V tom
vyběhl jeden z muzikantů ze sálu, protože
mu došlo pivo. Takže ještě půjde zpátky
s plným půllitrem. Proč ne. Hlavně klid! A
opravdu, za chvíli je ve dveřích a vážně si
ho nese a pokládá vedle své židličky.
Jedeme dál. Jak dlouho? Můj odhad je tak 

deset minut, kdy hru narušil chipsový
chlapec, dolovil poslední velké kousky a
rozhodl se zbylý obsah do té pusy nasypat
a rozdrcené zbytky ze dna popoháněl
klepáním pytlíku nad zakloněnou hlavou.
A korunu tomu nasadil, když prázdný
pytlík prostě zmačkal a hodil pod židli. A
ten nedržel zmuchlaný. Začal se zase
narovnávat. A chvilku trvalo, než utichl.
Ale no tak, to dáme! Jeden nevychovaný
kluk nás nerozhodí. O pár chvilek poté si
muzikant kopnul do piva vedle židličky a
rozlil ho. A co uděláme, když něco vyli-
jeme? No, vytřeme to. A pokud možno
hned. Muzikantova cesta pro hadr zna-
mená otevřít znovu dveře od hospody, kde
to žije a hlaholí, aby se po chvilce, při
návratu, situace opakovala. Tentokrát ve
společnosti servírky s hadrem a kýblem.
O pár chvil později někomu v dáli ve tmě
padá půllitr na zem a rozbíjí se. Totéž platí
i pro představení. Je roztříštěné na střepy
jak ta sklenice, my rozhození. Co si myslí
diváci mohu jen tušit. Ale pořád
pokračujeme dál jako starej dobrej kom-
bajn. Tlačíme to ze sebe, snažíme se dělat,
že je vlastně vše ok, když tu…. vypadly
pojistky!! Do třetice všeho dobrého nebo
zlého… Ráďa opět vybíhá své kolečko
k rozvaděči a zpět. Rozsvítí a stahuje
světa o dalších pár procent dolů.
Dohráváme skoro ve tmě, což vlastně
podkresluje atmosféru a ducha Hračky.
Představení dojede svou setrvačností až
do konce. Stojíme v řadě a ukláníme se,
zní poslední tóny a Světe div se!!, oni
tleskají a usmívají se, chválí, dokonce
máme i zájemkyni o to, stát se naší
členkou…. Protože  to prý bylo autentické
a my byli výborní! Korunu tomu všemu
nasadil náš kamarád z Moravy, který
celou dobu spolehlivě hlídal bar, byl za tu
dobu řádně posilněn a bez dostatečné 
artikulace, s mohutným moravským
přízvukem volal: „ Co jste tam tak blikali?
Vypadly vám pojistky? Tož si kupte
akuhalogeny“.  No, suma sumárum, na
místě jsme pořádně nevěděli, jestli se
máme smát, brečet nebo zuřit. Osobní 
dojem nás všech z předvedeného
představení byl tedy hrozný a chtěli jsme
vysublimovat, zmizet, nebýt. Teď,
s odstupem času, mi to přijde už humorný.
Myslím, že jsme odvedli skoro až nadlid-
ský výkon, ale vyčerpávající to opravdu
bylo. A pro ty z vás, kdo jste tam byli a 
zažili tohle všechno na vlastní kůži, tak
vám slibujeme, že děsivější představení
už s námi neabsolvujete!! Letos už se
vlastně neuvidíme, protože všechna
další představení (Košice a Dolní
Hořice), se pořadatelé rozhodli
přesunout na dobu příznivější. Pro tento
rok se tedy loučím. Za všechny Voživoty
vám přeji klidný advent, radostné a
požehnané Vánoce a do nového roku
vykročme tou správnou nohou. 

Vaše Pavla

Drbník

Členové Sboru dobrovolných
hasičů v Mladé Vožici přejí

všem občanům radostné
Vánoce, šťastný a veselý
nový rok, plný osobních i

pracovních úspěchů.
Přejeme Vám, abyste prožili

rok 2022 ve zdraví a bez
mimořádných událostí jako

jsou požáry, dopravní 
nehody a různé technické 

závady. V případě potřeby je
naše jednotka připravena

Vám pomoci. 
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