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

číslo 3/roč. 13 1. březen 2016

Vožická
majetková s. r. o.

výsledky hospodaření za 3 roky
fungování

Vyfakturováno 2013 – 4,561.892 Kč 
Do obnovy 2013 – 1,132.998 Kč
Vyfakturováno 2014 – 4,812.409 Kč
Do obnovy 2014 – 1,918.693 Kč
Vyfakturováno 2015 – 5,199.588 Kč
Do obnovy 2015 – 1,472.953 Kč

Dále zpracován Plán obnovy
technologie ČOV – tedy reprodukce
technologických částí

Rok 2015 – obnova aeračního 
systému – 120.000 Kč a výměna
čerpadel – 190.000 Kč

Město Mladá
Vožice informuje:
- Město Mladá Vožice obdrželo avízo na

zřízení bezplatné insolvenční poradny pro
potřebné občany. Poradnu najdete v sídle
Probační a mediační služby v Českých
Budějovicích, Karla IV. 12, 370 01 České
Budějovice, I. patro

- Dále upozorňujeme na sdělení
Českého statistického úřadu na možnost
šetření v době do 6. 2. 2016 do 5. 6. 2016
o životních podmínkách domácností v
České republice. Pokud by někdo byl
osloven k zapojení do šetření, pracovníci
zapojení do šetření se budou prokazovat
průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s
občanským průkazem opravňující k
provedení šetření Životní podmínky 2016
a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v
Českých Budějovicích, nebo průkazem
zaměstnance ČSÚ

- Pro zlepšení komfortu návštěvníků
bazénu i sportovního areálu přistoupilo
město k vybudování nové komunikace pro

pěší mezi občerstvením ve sportovní hale a
bazénem. Položeny jsou již obrubníky a při
nejbližší příležitosti dojde k realizaci 
asfaltového koberce 

- Nová zpevněná plocha z dlažby je
hotova před objekty „školky“. Ta je určena
pro rodiče vozící děti do zařízení a má
radikálně zlepšit neutěšenou bezpečnostní
situaci, kdy automobily stály v silnici, mezi
nimi pobíhali rodiče a děti. Plocha tedy má
sloužit pro dobu nezbytnou k zastavení a
vyřízení svých záležitostí v MŠ. V žádném
případě není určena pro trvalé odstavení
aut 

- 8. března začne frézováním vozovky
komplexní oprava ulice Židovská. Po
odfrézování starého asfaltu přijde na řadu
nejprve obnova vodovou a kanalizace
včetně přípojek na hranice pozemků.
Následně dojde i na opravu vozovkového
tělesa, právě na obnovu komunikace má
město podánu žádost o dotaci z Ministerst-
va pro místní rozvoj

- Zahájena byla velmi důležitá akce
spočívající v posílení vodních zdrojů pro
zásobování pitnou vodou pro Mladou Voži-
ci. V rámci této akce město získá další
studnu, od ní vodovodní přivaděč do vodo-

jemu v Horních Koutech. Akce je prevencí
před možnými komplikacemi s kvantitou
vody v době možných přísušků 

- Stavební práce neutichly v únoru v
Souhradí, kde probíhaly zemní práce a
pokládány podkladní konstrukční vrstvy
pod nové komunikace a nová parkoviště.
Ve finální fázi akce budou zrealizovány
kompletně nové povrchy v celé lokalitě,
parkoviště a komunikace asfaltové, 
chodníky z dlažby

- Připravena je také sanace skládky na
Pavlově. Předpokládáme začátek staveb-
ních prací také v březnu. Jsme si vědomi,
že tato akce bude velmi náročná na
logistiku, přesto věříme, že proběhne v
klidu a ke spokojenosti všech

- Již jsme informovali o úspěchu v
dotačním řízení ze Státního fondu
životního prostředí na rozšíření městské
zeleně. V rámci dvou akcí dojde k obnově
zeleně a porostů v lokalitě obytných domů
v Souhradí (akce plynule naváže na revita-
lizaci zpevněných ploch), dále u kostela a v
parku v ulici Obětí nacismu. V současné
době město připravuje výběrové řízení na
dodavatele prací a porostů – můžete 
sledovat na www.stavebnionline.cz 

Nová zpevněná plocha pro parkování automobilů před objekty MŠ je připravena k používání.

Vedení města Mladá Vožice přeje obyvatelů města i jeho místních částí
spokojené prožití svátků jara, Velikonoc 
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Program kina
BŘEZEN

- schválila jako vítěze výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu
mimo režim zákona č. 137/2006 na doda-
vatele akce „Kácení stromů – fotbalové
hřiště, kostel – Mladá Vožice“ – Jakub
Tichý, 87.595 Kč bez DPH

- schválila podání žádosti o dotaci z
dotačního programu Jihočeského kraje –
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
Jihočeského kraje na akci – Centrum
služeb Mladá Vožice (obnova objektu za
sálem Záložna)

- vzala na vědomí Zápis z jednání
Dozorčí rady Vožické majetkové s. r. o.
ze dne 22. 1. 2016

- vzala na vědomí Zápis z jednání
Školské rady při ZŠ a MŠ Mladá Vožice
ze dne 13. 1. 2016

- vzala na vědomí materiál Pohledávky
na vodném a stočném ke dni 3. 2. 2016 –
108.645 Kč a ukládá jednatelům Vožické
majetkové s. r. o. postupovat dle pod-
mínek – upomínky, upozornění o odpo-
jení, možné odpojení 

- vzala na vědomí sdělení Krajského
úřadu Jihočeského kraje, Odboru re-
gionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic, Oddělení
stavebního řádu, č. j. – KUJCK
11685/2016 – zamítnutí stížností manželů
Břendových

- schválila termín konání a program
jednání 11. zasedání městského zastupi-
telstva

- schválila příslušné smlouvy na
zajištění výkonů pozic technického do-
zoru investora a koordinátora BOZP na
stavbách – posílení vodních zdrojů a
sanace skládky Pavlov

- schválila Zprávu o činnosti Městské
knihovny Mladá Vožice za rok 2015

- schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Jakubem Tichým - kácení
stromů 

- schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a firmou Polanský group a. s.
– sanace skládky Pavlov 

Rada města na 35. zasedání 
(4. února) a 36. zasedání (19. února)

mimo jiné projednala:5.3. 16.30,19.30 ZKÁZA KRÁSOU
Český dokumentární film
6.3. 16.30,19.30
NIKDY NENÍ POZDĚ
Hudební komedie  USA v českém znění
12.3. 19.30 SAULŮV SYN
Válečné maďarské drama s titulky
13.3. 16.30,19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
Animovaná rodinná ruská pohádka v
českém znění
19.3. 16.30,19.30
PURPUROVÝ VRCH
Horor USA v českém znění
20.3. 16.30,19.30
RODINKA BELIEROVÝCH
Francouzsko-belgická komedie s titulky
26.3. 16.30,19.30
ZTRACENI V MNICHOVĚ
Nový český film
27.3. 19.30 ČERVENÝ PAVOUK
Psychologický thriller Polska, Česka a
Slovenska s titulky
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
3.3. 9.15. h. SOBÍK NIKO 2
23.3. 8.15, 10.30

SIR NICHOLAS WINTON

Rada města Mladá Vožice usnesením 
č. 54/2016 zveřejňuje záměr pronajmout
klubovnu – rychlé občerstvení v objektu
sportovní haly Mladá Vožice

Informace:
1) Rychlé občerstvení bude vybaveno

nábytkem a zařízením kuchyně, kterou
po ukončení nájmu nájemce vrátí majiteli
s běžným opotřebením

2) Provoz občerstvení bude možný v
době konání sportovních akcí (turnajů,
fotbalových zápasů) a provozu
venkovního bazénu

3) Nájemní vztah bude uzavřen na dobu

určitou, jednoho roku
Podání nabídek:
1) Nabídky se podávají do podatelny

Městského úřadu Mladá Vožice do 24. 3.
2016, 9.00 hodin v zalepené obálce s
nápisem „Pronájem občerstvení – sportovní
hala, neotvírat“ a musí obsahovat:

a) Kopii příslušného živnostenského
oprávnění (postačuje prostá kopie)

b) Návrh výše nájemného na dobu
trvání nájemního vztahu, tedy jednoho
roku

c) Stručný popis zamýšlených aktivit v
zařízení, návrh provozního řádu

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

Zveřejnění záměru pronajmout klubovnu
– rychlé občerstvení v objektu sportovní halyVELIKONOCE

Mladovožická kaple bude
pro vás otevřena

v pondělí 28. 3. 
od 9 do 16 hodin. 

Jste srdečně zváni.

Kontrolor
Požadujeme: 
- kandidáta s technickým

myšlením, schopností naučit
se číst strojírenské výkresy a
ovládat měřicí přístroje  

- vzdělání ve strojírenském
oboru výhodou (minimálně
vyučen)

- praxe výhodou
Náplň práce: měření prvních

kusů, mezioperační a výstupní
kontrola, tvorba měřících
protokolů

Operátor CNC
frézovacího centra
Požadujeme:
-znalost obsluhy CNC

strojů, znalost řídícího systé-
mu Heidenhain

-vzdělání ve strojírenském
oboru výhodou (minimálně
vyučen)

-orientace ve výkresové
dokumentaci4

Operátor CNC
soustruhu

Požadujeme:
-znalost obsluhy CNC

strojů, znalost řídícího systé-
mu Fanuc

-vzdělání ve strojírenském
oboru výhodou (minimálně
vyučen)

-orientace ve výkresové
dokumentaci

TESLA Mladá Vožice a.s. přijme pracovníky na následující pracovní pozice:

Podmínky nástupu budou sděleny při osobním pohovoru.
Kontakt: Jitka Mrázková,   e-mail: mrazkova.jitka@teslamv.cz   tel.: 266 107 123,  604 291 688

Nabízíme
rekvalifikace CNC sous-

tružník; CNC frézař pro
uchazeče se zájmem o práci na
pozicích CNC soustružník,
CNC frézař; bez vzdělání v
oboru

Požadujeme:
-ochotu učit se nové věci
- technické myšlení
- manuální zručnost







V rámci zlepšování svých služeb Česká
daňová správa připravila i pro letošní rok
celou řadu opatření, která vycházejí vstříc
poplatníkům daně z příjmů fyzických
osob. Přiznání k této dani budou vybírána
nejen na finančních úřadech, ale i ve vy-
braných obcích.

Na obcích přitom nepůjde jen  o prostý
výběr přiznání k dani z příjmů fyzických
osob, ale budou zde poskytovány i rele-
vantní informace potřebné pro jejich
vyplnění.

Na Městském úřadu v Mladé Vožici  bu-
dou pracovníci Finančního úřadu v
Táboře poskytovat informace k uvedené
problematice ve dnech:

16. března 20016 (středa)  v obřadní síni
a 23. března 20016  (středa) v zasedací
místnosti. Po oba dny zde budou
pracovníci finančního úřadu od 13.00 do
17.00 hodin.  

Na místě nebude možné daň zaplatit v
hotovosti. Na Městském úřadu v Mladé
Vožici jsou již  k dispozici tiskopisy
přiznání k dani z příjmů. 

Pro úplnost připomínáme, že podání
daňového přiznání (včetně jeho příloh) 
lze učinit též elektronicky: 

www.daneelektronicky.cz 

Číslo účtu Finančního úřadu pro
Jihočeský kraj pro platbu daně z příjmu
fyzických osob je: 721-77627231/0710

Konstantní symbol: při bezhotovostní
platbě 1148, při hotovostní na pokladně
1149.

Variabilní symbol: kmenová část DIČ.
Není-li přiděleno, pak rodné číslo
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Pracovníci technické skupiny města opravují propadlý chodník před restaurací U Zvonice.

Změna svozu popelnic na

Velikonoční pondělí 2016

Místo na Velikonoční pondělí 
28. 3. 2016 (státní svátek)

proběhne svoz popelnic v celé Mladé
Vožici a v místních částech,

kde má v tomto týdnu proběhnout,
až v úterý 29. 3. 2016. 

Pracovníci finančních úřadů budou
pomáhat daňovým poplatníkům

Obrubníky ohraničující budoucí novou komunikace ke bazénu jsou již připraveny.



STRANA 4 1. BŘEZENVOŽIČAN

Město Mladá Vožice přichází se
záměrem zřídit v prostorách zasedací
místnosti  městského úřadu konzultační
středisko tzv. Virtuální univerzity třetího
věku (VU3V) ve spolupráci s Provozně
ekonomickou fakultou České zemědělské
univerzity v Praze. 

Na rozdíl od běžné univerzity třetího
věku, o které jste již určitě všichni slyšeli,
výuka neprobíhá přímo v sídle vysoké
školy či univerzity, ale přichází za seniorem
do jeho obce, tedy i na venkov. Jedná se o
čistě zájmové studium, o společenskou ak-
tivitu pro seniory (osoby ve starobním
důchodu), ale také pro důchodce ve III.
stupni invalidity bez rozdílu věku a pro
osoby nezaměstnané starší 50 let. Další
podmínkou studia je vyplnění přihlášky a
zaplacení studijního poplatku ve výši 200,-
až 300,- Kč za semestr, tedy za jeden kurz
obsahující 6 přednášek. U této formy výuky
tedy ani není nutné předchozí složení matu-
ritní zkoušky. 

Předpokládáme zahájení výuky od
zimního semestru 2016/2017, tedy 
od října 2016. Každá přednáška
speciálně natočená s lektorem ČZÚ v
Praze potrvá 1,5 hodiny, 1krát za 14
dnů a bude promítána v našem
konzultačním středisku (tedy v zasedací
místnosti). Po každé přednášce studenti
vypracovávají kolektivní test, o tématu
mohou spolu dále diskutovat, příp. i
požádat o konzultaci lektora ČZU.
Mezi přednáškami mohou studovat
individuálně přes internet (opakované
shlédnutí přednášky) nebo z
vytištěného sylabu (přepsaná
přednáška) a přes počítač vypracují
samostatný test (u testu je počet
opakování neomezený a je nutné získat
alespoň 5 bodů z 10). Vše bude mít stu-
dent k dispozici na neveřejném interne-
tovém portálu, přihlašovací údaje získá
v konzultačním středisku.

Upozorňujeme, že není zcela nezbytné,

aby měl senior vlastní počítač či nějaké
zkušenosti s ním. Vše se může naučit až v
průběhu kurzu od spolužáků či od orga-
nizátora kurzu, příp. mu s tím může
pomoci někdo z rodiny či známých.
Pokud nebude mít k dispozici počítač s
připojením na internet, může využít
počítače v konzultačním středisku nebo v
místní knihovně. 

Všichni, kteří uvažujete o zapojení se do
tohoto jedinečného projektu (na Táborsku
je VU3V pouze v Sezimově Ústí), hlaste
se již nyní na Městském úřadě v Mladé
Vožici u Bc. Evy Novotné (tel.č.: 381 201
918), která Vám podá bližší informace a
zařadí Vás mezi zájemce o studium. Dle
projeveného zájmu bude rozhodnuto, zda
vůbec bude konzultační středisko v 
Mladé Vožici zřízeno. Bližší informace 
a seznam kurzů naleznete také na
https://e-senior.czu.cz/. 

Bc. Eva Novotná
vedoucí sociálního oddělení

Virtuální Univerzita třetího věku v Mladé Vožici

Zprávy z klubu
Před 14 lety, 19. 2. 2002, bylo první

setlání klubu důchodců zásluhou tehdejší
místostarostky p. Marcely Marešové a
pracovnice sociál. odboru p. Evy Novot-
né. A v letošním roce 9.2. to již bylo 300
setkání, na které nás přišel pozdravit
místostarosdta, p. Václav Slabý. Zhod-
notili jsme 14letou činnost klubu: 13
zájezdů, 9x na plese seniorů v  Pacově,
16x v divadle na Fidlovačce a 1x na
opeře v Národní divadle, 5x společně s
MO STP na výstav ě květin v Čimelicích
a i 9x na zájezdu s MO STP. Zhotovili
jsme od roku 2008 do konce roku 2015
4.949 panenek pro děti Motolské a Vi-
nohradské nemocnice, již rok děláme pa-
nenky 3 velikostí a je stále o ně velký
zájem. Věřím, že i v budou cnu bude
klub pokračovat a přijdou mezi nás noví
senioři.

V sobotu 19.3. jedeme opět do divadla
na hru "Až naprší a uschne". Odjezd je ve
13.0 hod. od zámku. Předpokládaný
návrat do 19.0 hodin. Prosím, kdo se neb-
ude moci divadla zúčastnit, aby zavolal na
381215189, abychom mohli vyrozumět
náhradníka. za klub H. Trejbalová

Výročí v březnu

70 let
Václav Chadima

Mladá Vožice

Jiří Slunečko
Mladá Vožice

Vlasta Kauerová
Mladá Vožice

Olga Ondřejová
Mladá Vožice

75 let
Zdeňka Pavlíková

Mladá Vožice

87 let
Marie Šandová

Mladá Vožice

89 let
Karel Čáp
Mladá Vožice

92 let
Anežka Svatková

Mladá Vožice

Růžena Jelínková
Mladá Vožice

Myslivecký spolek Vilice
Vás srdečně zve na tradiční 

Myslivecký ples,
který se koná 

v sobotu 12. března 2016 v sále
hotelu Záložna v Mladé Vožici. 

K tanci a poslechu hraje 
kapela Trimen. 

Začátek ve 20 hod. 
Bohatá myslivecká tombola.

Myslivecký spolek Vilice

Výsledky výběrového
řízení

– kácení stromů u fotbalového hřiště, u
kostela

1) Jakub Tichý, Chomutov - 87.595 Kč
2) Ing. Vít Koacian, Louňovice 

- 112.800 Kč
3) Dagmar Hálová, Planá  - 117.000 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky
podalo 11 firem. 

Pozvánka
MO STP zve své členy na výroční

členskou schůzi, která se koná 16. 3. v
zasedací místnosti MÚ od 14.0 hod. Budeme
vybírat příspěvky 50 Kč a na zákusky 30 Kč.
Těšíme se na setkání s Vámi.

výbor MO STP
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Milí příznivci
divadla a hlavně
Voživotu!

Ani jsem se nestačil
rozkoukat a je tady
další měsíc. A také náš
Drbník.

Začneme divadelním
plesem, který byl již
třetí v pořadí. Tentokrát
se konal v Textilu a za

sebe mohu říct, že se opět vydařil. Všich-
ni Voživoti tančili na rytmy disco jako
smyslu zbavení a dokonce se k nim
přidávali i nesmělí, tedy na začátku, divá-
ci. A potom už bylo jedno, kdo je z divad-
la a kdo je příznivec. A tak to mělo a má
být. Takže za rok zase na plese, téma už je
v dílně a bude to opět originál.

Se zkouškou nové hry se to má tak, že
jsme doaranžovali, víme, kam se postavit,
kdy mluvit, na koho koukat....tedy
většinou, a teď už se jen projíždí a piluje a
dodávají se pocity, gesta, grimasy,
odchody, příchody, hudba, světla,
ruchy.....páni, je toho ještě spousta, ale
výsledek bude stát za to.

Změnili jsme také prozatím pole
působnosti zkoušek, abychom nikterak
neomezovali provoz Textilu našimi 
hereckými výlevy, prostě, přišla nabídka
zkoušet ve škole, kde je to po dobu 
zkoušky celé jen pro nás, takže teď
můžeme odhodit zábrany a jít do toho
naplno. Ono jde o to, že když se ve fázi
zkoušení někdo jen ze zvědavosti chvilku
kouká, tak si musí myslet, že ve vedlejší
místnosti jsou chovanci jihlavského ústavu.

Každý z nás se snaží uchopit svou roli, ale
je to hledání, takže třeba jednu větu opaku-
jeme desetkrát a vypadáme trochu jako
paka. A protože jsme amatéři, tak vnímáme
reakce na naše snažení a zkoušení se pro-
tahuje, to jen tak na vysvětlenou.

V měsíci březnu nás čekají dvě
představení, obojí to bude kabaret Jak se
nezbláznit, a to 12.3. v 19 hodin v Rodné
a 26.3., také v 19 hodin v Pohnání. Takže
pokud byste měli na nás chuť, budeme
jenom rádi.

A ještě některé z nás čeká jedna akcička,
je to ale až v dubnu, ale raději o tom
napíšu teď, můj dost dobrý kamarád, Lou
Fanánek Hagen se svou skupinou Tři ses-
try vystoupí po dvou letech opět ve Vožici
a byl jsem jím požádán, jestli bychom
jako divadlo nebo i solově, neudělali k je-
jich koncertu nějakou bejkárnu. Tak
žhavím závity, jak se s tím poprat. V
každém případě, 8. 4. ve 20 hodin na
Atlantě bude nářez!!!

No, a k závěru jsem se rozhodl, trochu vám
divadelníky přiblížit i z jiné, cimrmanovské
stránky. Milovníci tohoto českého genia jistě
vědí, že pro svou kočovnou divadelní
společnost Lipany vypracoval základní
herecké desatero, kterým by se měli řídit, a
já  vám ke každému heslu napíšu jméno
nebo jména Voživoťáka, který s tím má
největší práci. Pokud se vám bude zdát, že
jedno jméno je všude, je to jen náhoda a
žádný záměr. Tedy:

1. Nepij na kuráž. I opilce zahraje lépe
střízlivý. (celý Voživot).

2. Pamatuj, že na jevišti se jmenuješ
většinou jinak, než v životě. Je dobré znát
i jména ostatních figur. (Olda, režisérka).

3. Citová hnutí vyjadřuj raději zády k
publiku. Jak smích, tak pláč uděláš nejlépe
škubáním ramen. (Olda, Řezanka, Vlasta,
Jarda).

4. Za předměty házené na jeviště
neděkuj. (Olda, Marian, Vlaďka, Veru).

5. Po nápovědě neopakuj všechno.
Některé věty patří kolegům. (Olda, Olda,
Olda).

6. Na záchod jdi před představením, ať
potom při hře necouráš. (všechny dámy
našeho souboru a Olda).

7. Hraješ-li čerta, uvědom si před used-
nutím, že máš ocas. (Olda, Marwin,
Vítek).

8. Při potlesku na otevřené scéně se
neukláněj. Patří patrně někomu jinému.
(Marwin, Marian a ...však už asi víte kdo).

9. Pamatuj, že některé dveře jsou jen na-
malované. (Olda, Pavla, Jarda).

10. Při hostině na jevišti nejez. Vše je
gumové. (Olda a celý Voživot, co kdyby
náhodou ne).

A teď mne napadlo, kdyby v dubnu Drb-
ník nevyšel, určitě si domyslíte, kdo mi
zlomil obě ruce.

Vožifrk: Povídá koktavý kulhavému:
Hehehele, vvíš jjak ppppřestataneš kukul-
hat? Jdi jejednouu nohohou popopo chod-
nííku a druuuhou po sisilnici.

A kulhavý povídá: A víš Ty, jak
přestaneš koktat? Drž hubu!

Motto na konec: Ženatý muž nemůže,
nýbrž musí!

Voživoti.

Drbník

Upozornění
občanům

Upozorňujeme naše občany na 
jejich povinnosti dané místními 
vyhláškami.

V těchto vyhláškách je (mimo jiné)
stanovena splatnost poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a
poplatku ze psů (pokud není částka
vyšší, než 400 Kč) na 31. březen
daného roku.

Tento termín se již blíží a proto
upozorňujeme poplatníky, že pokud
není provedena úhrada řádně a včas,
musí správci poplatku přistoupit k 
jejímu vymáhání, které je pro
poplatníka samozřejmě dražší, dle
platných předpisů činí sankce až
trojnásobek částky, nezaplacené v
zákonném termínu. 

Věříme,  že  tímto upozorněním
prospějeme všem, kteří na svou
poplatkovou povinnost  zapomněli.

HOBBYRUNTEAM Mladá Vožice
Facebook: HOBBYRUNTEAM

amatérský běžecký tým, sdružující podobně "postižené", kteří mají potřebu
svou "úchylku" sdílet

zve příznivce běhu ve městě i okolí na

2.VOŽICKÝ
VYTRVALOSTNÍ BĚH

a to v sobotu 12.března 2016, se startem ve 13.hodin.
Trať: 2 trasy, 7 a 14 km, částečně terénem, START: před Mateřskou školkou,

CÍL: u Sport. haly

Prezentace: 11 hodin, Sportovní hala ve sportovním areále v Souhradí,
Startovné : 120 Kč 

Pitný režim zajištěn před, při i po závodu
Společné pozávodní posezení.

Partnerem akce je:

CYKLOTÁBOR u zemědělky /www.cyklo-tabor.cz/



STRANA 6 1. BŘEZENVOŽIČAN


