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

číslo 12/roč. 14 1. prosince 2017

Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města 
i místních částí klidné a spokojené prožití vánočních svátků

Čertovské rojení 
Již tradiční čertovský slet se bude konat v úterý 5. 12. 2017 na

Žižkově náměstí v Mladé Vožici před Zvonicí. 
Přílet čertů je očekáván v 16.00 hodin. Občerstvení zajištěno.
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Program kina
PROSINEC

2.12. 19.30 SMRTIHLAV
Válečný historický životopisný thriller
Francie a Belgie v českém znění
3.12. n 16.30,19.30
MILOVNÍK PO PŘECHODU
Komedie USA v českém znění
9.12. 19.30
VÁLKA O PLANETU OPIC
Akční dobrodružné  drama  USA v
českém znění
10.12. 16.30,19.30     HURVÍNEK 

A KOUZELNÉ MUZEUM
Česká animovaná komedie
16.1219.30 TRANSFORMENS:

POSLEDNÍ RYTÍŘ
Akční dobrodružné sci-fi v českém znění
17.12. 16.30,19.30 LETÍME
Animovaný dobrodružný film Norska,
Belgie a SRN v českém znění
22.12. 16.30,19.30
PO STRNIŠTI BOS
Nová česká komedie

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA
21.12. 8.00 ŠMOULOVÉ

- ZAPOMENUTÁ VESNICE
10.00 PIRÁTI Z KARIBIKU

- SALAZAROVA POMSTA
22.12. 8.00 DĚVČÁTKO Z HOR
10.00 PIRÁTI Z KARIBIKU

- SALAZAROVA POMSTA

Město Mladá Vožice informuje:
- zasedání Zastupitelstva města Mladá

Vožice se bude konat v pondělí 11. 12.
2017 od 16.30 hodin v zasedací místnosti
MěÚ. Na programu bude schvalování
rozpočtu města pro rok 2018, dále
stanovení výše vodného a stočného pro
rok 2018. Jednání je samozřejmě veřejné 

- pokud počasí dovolí, v prosinci
dojde k dokončení celkové rekon-
strukce autobusového terminálu na
Husově náměstí. Snahou bude celý
prostor co nejdříve zprovoznit 

- práce na zateplování městských
nájemních domů čp. 379, 380 a 111 

budou nepochybně probíhat i v
prosinci. I v případě této akce se po
dohodě s prováděcí firmou budeme
snažit práce co nejvíce urychlit 

- v samotném finále se ocitla rekon-
strukce bývalého domku zahradníka na
nový startovací byt. Nyní se již
dokončují práce v interiéru budovy 

- i na Voračického předměstí se v
listopadu pracovalo na plné obrátky. I v
případě této akce bude snaha rovněž
stavbu zcela dokončit, tedy i včetně
finálních asfaltových povrchů, pokud to
počasí jen trochu dovolí 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na
svém listopadovém zasedání, mimo jiné,
projednávalo vyhlášku, kterou se stanoví
místní poplatek na užívání systému
odpadového hospodářství ve městě a jeho
místních částech. Výše poplatků se nemění,
zůstává tedy na úrovni let minulých. V sou-
vislosti se stanovením výše poplatku je nut-
no poznamenat, že jde o poplatek za
užívání celého systému odpadového
hospodářství. Tedy ne pouze za svoz do-
movního odpadu, ale i za užívání
separačních hnízd, velkoobjemových
kontejnerů ve sběrném dvoře, či místa pro
kompostování biologicky rozložitelného
odpadu. Výše místního poplatku nestačí na
skutečně vynakládané prostředky na 
jednoho poplatníka. Město doplácí ze

svého rozpočtu částkou vyšší než 300 Kč
na jednoho poplatníka skutečné náklady,
jež souvisí s užíváním celého systému
odpadového hospodářství. Dále si dovoluji
uvést, že od poplatku za užívání systému
odpadového hospodářství jsou osvobozeny
děti do šesti let, jakožto zásadní pro
populiční opatření. Systémem odpadů a bu-
doucího využívání odpadů se radní i
zastupitelé města v posledním roce velmi
intenzívně zabývali. I s ohledem na legisla-
tivní ukotvení konce skládkování. Proto
město připravuje nový motivační systém
užívání odpadového hospodářství, se
kterým vás budeme průběžně seznamovat v
příštích číslech Vožičanu. Půjde o důraz na
třídění odpadů se zcela adresnou kontrolou
a motivací jednotlivých poplatníků. 

Poplatek za odpady se nemění

Jednotka Sboru dobrovolných
hasičů informuje

Naše Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů lehce strádá ve svých řadách, tudíž touto ces-
tou si dovoluje oznámit  jakýsi  nábor nových členů, samozřejmě mužů.  Pokud tedy máte
zájem zapojit se do naší Jednotky a jak se říká jít bližnímu ku pomoci, ozvěte  se  na
telefonní  číslo přiložené níže, či neváhejte přijít na kteroukoli naši schůzi, konanou každý
první pátek v měsíci v budově  SDH a JSDH hned vedle mladovožické knihovny.  Nejbližší
termín 1. 12. 2017 od 18 hodin. Kontaktní telefon pro bližší informace: 777 281 382

S přáním, příjemný zbytek tohoto roku 2017 velitel  JSDH Mladá Vožice Ondřej Heřmánek

Výročí
listopad

70 let
Eva Fučíková
Mladá Vožice

Anna Novotná
Radvanov 

80 let
František Vesecký

Mladá Vožice
František Smetana

Stará Vožice
Otakar Prucek
Mladá Vožice

89 let
Karel Novotný

Radvanov

91 let
Vladimír Růžek

Blanice

Rada města Mladá Vožice na 82. zasedání (1. listopadu)
a 83. zasedání (16. listopadu) mimo jiné projednala:

- Schválila vypsání veřejné zakázky na 
realizaci akce parkoviště v Doudlebské
ulici 

- Schválila pořízení nového sypače na
zimní údržbu 

- Vzala na vědomí Zápis z dílčího auditu
města za rok 2017 – bez závad 

- Neschválila žádost PREVENT99 o
finanční příspěvek na odborné služby pro
uživatele návykových látek

- Schválila prodloužení funkčního období
ředitelky ZŠ a MŠ Mladá Vožice Mgr. Hany
Váchové o dalších 6 let bez realizace

konkurzního řízení, tedy do 30. 7. 2024
-  Schválila záměr vydávat na MěÚ

Mladá Vožice občanské průkazy a uložila
starostovi o tomto záměru jednat s 
kompetentními orgány 

- Schválila prodloužení smlouvy o
poskytování pečovatelské služby s Obcí
Šebířov 

- Schválila podání žádosti o dotaci 
z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje na akci Klubovna Stará Vožice 

- Schválila prodejní cenu za vánoční
stromky - do 1 m - 50 Kč, nad 1 m - 100 Kč 

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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Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 6. 11. 2017 v
zasedací místnosti města Mladá Vožice

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na
základě předložených zpráv, návrhů a prove-
dených voleb:

Usnesením č. 65/2017 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice

od 20. zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice 

Usnesením č. 66/2017 schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o míst-

ním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Usnesením č. 67/2017 schvaluje:
Smlouvu o sdružení finančních prostředků

mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí
80, 391 43 Mladá Vožice, IČ – 00252557,
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,
Nemanická 2133/10, 370 10 České
Budějovice, IČ – 70971641, Obcí Běleč,
Běleč 22, 391 43 Mladá Vožice, IČ –
00582506, sdružení finančních prostředků na
opravu komunikace Běleč - Janov  

Usnesením č. 68/2017 schvaluje:
vzájemné darování pozemků: 
dílu „c“ o výměře 39 m2, dílu „d“ o výměře

53 m2, dílu „f“ o výměře 72 m2 a dílu „a“ o
výměře 43 m2, oddělených na základě geo-
metrického plánu č. 1227 – 229/2016 ze dne 7.
2. 2017 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1221, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v
katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 106
pro obec a k. ú. Mladá Vožice v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za díl „e“ o
výměře 13 m2, oddělený na základě geomet-
rického plánu č. 1227 – 229/2016 ze dne 7. 2.
2017 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1012/1, ostatní plocha, zeleň,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v
katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.
10001 pro obec a k. ú. Mladá Vožice a díl „b“
o výměře 33 m2, oddělený na základě geo-
metrického plánu č. 1227 – 229/2016 ze dne 7.
2. 2017 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1023/5, ostatní plocha, zeleň,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v
katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.
10001 pro obec a k. ú. Mladá Vožice v
dosavadním vlastnictví Města Mladá Vožice,
IČO 252557, kdy náklady na vyhotovení geo-
metrického plánu uhradilo Město Mladá
Vožice v rámci své investiční akce a poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického prá-
va do katastru nemovitostí uhradí obě 
smluvní strany solidárně

Usnesením č. 69/2017 neschvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část pozemku

parcela č. v KN 234/2 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 129 m2  v k. ú. Noskov obci
Mladá Vožice dle GP č. 199-66/2017 ze dne 1.
9. 2017 

Usnesením č. 70/2017 neschvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část pozemku

parcela č. v KN 1000/12 orná půda o výměře

cca 110 m2  v k. ú. a obci Mladá Vožice
Usnesením č. 71/2017 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat pozemek parcelu

č. v KN 16/2 ostatní plocha-zeleň o výměře 38
m2  v k. ú. Janov u Mladé Vožice a obci Mladá
Vožice

Usnesením č. 72/2017 schvaluje:
souhlasné prohlášení dle § 66 odst. 1 písm.

a), odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katas-
tru nemovitostí mezi Městem Mladá Vožice a
manželi Bohumírem a Zdeňkou Machníkový-
mi, oba trvale bytem Táborská 574, 391 43
Mladá Vožice ve věci uvedení práva k
nemovitosti pozemku parcely č. st. 789
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v
k.ú. a obci Mladá Vožice do vlastnictví
společného jmění manželů Bohumíra a
Zdeňky Machníkových

Usnesením č. 73/2017 schvaluje:
prohlášení o vzdání se práva vlastníka

pozemku na náhradu škody dle § 2897 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, mezi vlastníkem zatíženého pozemku -
parcely č. 692/1 v k. ú. Krchova Lomná
Městem Mladá Vožice a oprávněnou stranou
ČR-Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Vlastník se prohlášením dobrovolně vzdává
práva na náhradu škody za ztížení
zemědělského hospodaření podle § 58 zák. č.
114/992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
souvislosti s provedením stavby „Rekon-
strukce a odbahnění rybníka Krchova Lomná“
investora Ing. Radka Průši

Usnesením č. 74/2017 schvaluje:
smlouvu  č.TA-014330042675/010 o zřízení

věcného břemene ve prospěch oprávněné
E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 –
spočívající v realizaci stavby „Výlevy rekon-
strukce NN“ 

na zatížených pozemcích p. č. 1082, 1091/2,
1091/5, 1091/7, 1091/14, 1091/15, 1091/16 v
k. ú. Stará Vožice a obci Mladá Vožice ve
vlastnictví povinného Města Mladá Vožice, IČ
00252557 v rozsahu, jak je vyznačeno v geo-
metrickém plánu č. 127-358/2017 ze dne 9. 5.
2017, který je nedílnou součástí smlouvy.
Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou
náhradu ve výši 4700 Kč bez DPH (k této
částce bude připočtena platná sazba DPH).  

Usnesením č. 75/2017 schvaluje: 
smlouvu  č. 1030040353/001 o smlouvě

budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch budoucí oprávněné E.ON
Distribuce, a.s., IČ 28085400 – spočívající v
realizaci stavby „Radvanov Jech přípojka
NN“ na budoucím zatíženém pozemku p. č. v
KN 449/1 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice a
obci Mladá Vožice ve vlastnictví budoucího
povinného Města Mladá Vožice, IČ 00252557,
v rozsahu, jak je vyznačeno na situačním
snímku umístění distribuční soustavy, který je
nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno se
zřídí za jednorázovou náhradu ve výši 3 000
Kč bez DPH (k této částce bude připočtena
platná sazba DPH).  

Usnesením č. 76/2017 schvaluje:
kupní smlouvu uzavřenou mezi prodáva-

jícím Mgr. Petrem Budzińskim, advokátem,
bytem Záblatí 232, 594 53 Záblatí
insolvenčním správcem úpadce Spravedlnost
PV-družstvo, se sídlem V Cibulkách 408/1,

150 00 Praha 5 a kupujícím Městem Mladá
Vožice ve věci koupě pozemků parcela č. st.
116 o výměře 216 m2, st. 117/1 o výměře 67
m2 a st. 117/2 o výměře 94 m2 všechny v k. ú.
a obci Mladá Vožice. za kupní cenu 230 000
Kč (sepsání kupní smlouvy zajistí prodávající,
správní poplatek za vklad do KN hradí kupu-
jící a poplatníkem a plátcem daně z nabytí
nemovité věci je kupující s tím, že územně
samosprávný celek je osvobozen)

Usnesením č. 77/2017 schvaluje:
kupní smlouvu uzavřenou mezi prodáva-

jícím IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ
29113091, se sídlem Koperníkova 822/25,
301 00 Plzeň insolvenčním správcem dlužníka
Milana Zelenky, bytem Třída Václava Vaniše
312, 391 43 Mladá Vožice zastoupená Mgr.
Karlem Touschkem, ohlášeným společníkem
insolvenčního správce a kupujícím Městem
Mladá Vožice ve věci koupě id. ½ pozemku
parcely č. v KN st. 15/1 o výměře 740 m2
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Janov u
Mladé Vožice za kupní cenu 18 500,- Kč (sep-
sání kupní smlouvy zajistí prodávající, správní
poplatek za vklad do KN hradí kupující a
poplatníkem a plátcem daně z nabytí nemovité
věci je kupující s tím, že územně samosprávný
celek je osvobozen) 

Usnesením č. 78/2017 schvaluje:
smlouvu o poskytnutí individuální dotace

mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí
80, 391 43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a TJ
Sokol Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391
43 Mladá Vožice, IČ – 46630490, dle
předloženého návrhu 

Usnesením č. 79/2017 schvaluje:
darovací smlouvu mezi městem Mladá

Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá
Vožice a Obcí Radkov, Radkov č. p. 34, 391
31 Dražice u Tábora, IČ – 00667111, darování
speciálního hasičského vozidla (Avia)

Usnesením č. 80/2017 schvaluje:
doplnění usnesení č. 34/2017 –

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet
města Mladá Vožice za rok 2016 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.

Usnesením č. 81/2017 schvaluje:
místní program obnovy venkova města

Mladá Vožice za období 2017 – 2021
Usnesením č. 82/2017 schvaluje:
rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého

návrhu
V Mladé Vožici dne 6. listopadu 2017

starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

místostarosta Václav Slabý

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města

Změny svozu 
o Vánocích a na Nový rok

Oba pondělní svozy budou
přesunuty na úterý, 

tzn. svoz odpadu proběhne
v Mladé Vožici i okolní

v úterý 26. 12. 2017 
a další týden 2. 1. 2017.
Děkujeme za pochopení.
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Milí příznivci
divadla a hlavně
Voživotu!

A poslední Drb-
ník roku 2016 je
tady!

Z a č n u
samozřejmě tím
nejkrásnějším, co
se stalo, a to byla
naše premiéra hry
Krysí dům.

Jak jsem slíbil,
vstupenky na toto představení byly dány do
předprodeje 1. listopadu a začaly se dít věci.
Každý den jsem dostával skoro zoufalé
smsky od Evičky z Autopotřeb, které se
hlavně týkaly dvou věcí. Zaprvé drobné tech-
nické detaily, které byly dány mou lety vyp-
sanou rukou, takže po mně nemohla přečíst
mé rádoby vtipné poznámky na plánku sálu,
jako třeba: Tady sedí taková ta paní, jak má
syna, který jezdí v červené Oktávce a
podobně, jelikož jsem na jména asi jako alko-
holik na vodu. A za druhé, počet. To jsme
tedy koukali všichni, jak se to rozjelo, denně
se prodávalo a zamlouvalo ve velkém, takže
týden před premiérou bylo 200 vstupenek
pryč. A když už jsem u počtu, a to je velká
pochvala a poděkování pro vás, naše
příznivce a diváky, celkem nás v ten velký
slavnostní den vidělo 246 dychtivých párů
očí. Což tedy je zatím rekord, před více lidmi
Voživot ještě nikdy za pět let svého působení
nehrál.

A i podle toho vypadala situace v souboru.
Všichni jsme byli natěšeni a také patřičně
ztrémovaní. Každou chvilku někdo nakoukl
do sálu a přiběhl z očima navrch hlavy infor-
movat ostatní, že je narváno, čímž ještě přilil
olej do ohně nervozity, ale hlavně těšení se. 

Před samotným vystoupením byla pro vás
připravena ještě malá vsuvka, dva členové
souboru prohráli sázku, takže museli před
početné publikum předstoupit a přiznat, že

prostě to nezvládli, čehož se zhostila hlavně
naše Veru a mluvila a mluvila....až domluvi-
la. Jaroušek jen naprázdno polykal a jak jsem
na něj koukal z boku jeviště, byl asi rád, že
tam nestojí sám.

O představení moc psát nebudu, ti, kteří ho
viděli jistě podají zprávu všem známým.
Naše pocity byly naprosto super, smíchy a
potlesky publika nás nakopávaly k ještě
větším a lepším výkonům, takže o přestávce
přiběhla režisérka do šatny a v humoru, ale i
trošku vážně nás tam sepsula, jak to, že jsme
to takto nehráli na generálce a schovávali si
to až na dnešek.

No a celkově to všechno dopadlo výborně,
všichni umřeli jak měli, nic nespadlo ani se
neporouchalo, užívali jsme si na konci
potlesku ve stoje a šlo se slavit.

O této popremiérové akci, která se konala v
Kasínu a na Formance toho moc psát nebudu,
ne snad, že bych nechtěl, ale proto, že si to
moc nepamatuju. Bylo nás – vás tam hodně a
bylo to skvělé. Jedlo se, pilo, zpívalo a
tančilo, z nás spadl stres a to se to panečku
slaví. Příbuzní kolegů obklopili svoje milo-
vané a vynášeli jejich výkon do
nadoblačných výšin, my, jelikož jsme skrom-
ní a plaší jsme jen klopili oči a tichým hlasem
děkovali za přízeň a chválu a jen jeden z nás,
tuším.....že jsem to byl já, docela bezostyšně
proplouval mezi skupinkami a se stydlivostí
mně vlastní, přijímal gratulace. 

Takže prostě, akce to byla úplně NEJ a
samosebou, nebýt vás, nešlo by to. Takže
děkujeme za přízeň a vytrvejte. A my se
budeme samozřejmě snažit být ještě a ještě
lepší.

Chtěl bych také poděkovat sponzorům a
dárcům představení, nebudu to tady rozpitvá-
vat, ale bez nich by to prostě nešlo. A jsou to:
EKO MB – generální sponzor, město mladá
Vožice, disco Atlanta, obec Rodná,

květinářství Renáta
Břendová, cukrárna U
Vaňků, vinotéka Jana Pilá-
tová, dortíky od Gábinky,
MT-TECH, Autopotřeby
Mladá Vožice, Spokr s.r.o.,
Bára Prokopová a
Tomík......a spousta dalších
příznivců. Čili, velký, ale
velký dík!!!

A už se množí dotazy, kdy
a kde bude další představení,
takže vězte, že 30.12.
budeme hrát v Pohnání, 13.
1. 2017 v Chotovinách. A to
je zatím vše, co je
naplánováno. U nás ve Voži-
ci to vypadá buď na únor
nebo březen, ale to se ještě
musí domluvit.

A na závěr opět výzva. Kdo
z vás by měl chuť a
nepřekonatelné nutkání se k
nám připojit, ať jako herec či
herečka, nebo technický

spolupracovník, ozvěte se mi a rádi vás
přivítáme v našich veselých řadách.

Čímž končím prosincový elaborát, celý
Voživot vám přeje krásný rok 2017 a těšíme
se na další setkání s vámi na našich akcích.

Vožifrk: Přijde oprávář záchodů na 
zkoušku Voživotu a ptá se: kde je tady ten 
hajzl? Jo, vy myslíte Mariana? Tak ten sedí v
hospodě. Ale ne, kde jsou ty dvě nuly? Jo
takhle, Olda a Jarda teď odešli. Sakra, ptám
se, kde se tady dělá hovno? Jo, tak to musíte
na jeviště.

Motto na konec: Patolog je jediný lékař,
který člověku nemůže ublížit.

Voživoti přejí krásné Vánoce 

Silvestra!

Drbník

Z klubu
V sobotu 11. 11. se konal koncert 

k nedožitým stým narozeninám a 75 let
od úmrtí Jaroslava Ježka. Účinkovali
účinkující Pražského salonního or-
chestru. Koncert se konal v kině a byl
hojně navštíven. Velmi se líbil. Na příští
rok bude na programu Oldřich Nový.
Předpokládáme, že se uskuteční opět v
listopadu.

V úterý 30. 1. 2018 pojedeme do di-
vadla Pod Palmovkou na hru "Edith a 
Marlén". Jedná se o slavnou zpěvačku
Edith Piaf a Marlen Ditrichovou. 
Vstupenka stojí 120 Kč + příspěvek na
dopravu. Jedná se o dopolední
představení. Přesná doba odjezdu bude v
lednovém Vožičanu. Zájemci ať se
přihlásí na tel. 381 215 189.

První setkání klubu po vánocích bude 
9. ledna 2018.

Za klub přeji všem občanům našeho
města pokojné prožití vánočních svátků,
pohodu a do nového roku hlavně zdraví.

za klub  H. Trejbalová

MO Svazu tělesně postižených přeje
nejen svým členům klidné a pokojné
prožití vánočních svátků, pohodu a do
nového roku jen to nejlepší, hlavně
zdraví. výbor MO STP

Vožická majetková
s.r.o. informuje

V prvních 14 dnech měsíce prosince
provedou zaměstnanci společnosti 

ODEČET VODOMĚRŮ. 

Pokud nebudete v prosinci přítomni,
kontaktujte p. Tomáška - tel.: 606 913 125. 

Kancelář společnosti bude uzavřená
od 13. 12. 2017 do 31. 12. 2017. 

Poslední hotovostní platby se budou
přijímat v pondělí 11. 12. 2017.

Jakékoliv informace Vám poskytneme
i v době uzavřené kanceláře:

e-mail: majetkova@mu-vozice.cz
telefon: 776 682 266 


