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číslo 4/roč. 15 1. dubna 2018

Výsledky
výběrových řízení:
Zateplení sálu Záložna – stavební

část:
1) RE IN s. r. o. - 3,872.096 Kč
2) Hora s. r. o. - 4,804.195 Kč 
Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky

podaly dvě firmy. 
Oprava ulice 28. října:
1) RECTA Načeradec - 3,990.625,58 Kč
2) Zvánovec - 4,265.674 Kč
3) DAICH - 4,784.942,44 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky

podalo 5 firem.
Kanalizace Ronovská ulice:
1) RECTA Načeradec - 1,726.440,82 Kč
2) Zvánovec - 1,823.337 Kč
3) PL Beko - 2,199.759 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky

podalo 5 firem.
Hasičská zbrojnice Krchova Lomná
1) RE In s. r. o. - 499.197,61 Kč
Cena je uvedena bez DPH, nabídku po-

dala pouze 1 firma.

Pálení čarodějnic
a lampionový průvod 

Již tradiční lampionový průvod a následné pálení
čarodějnic v zámecké zahradě se uskuteční

v pondělí 30. dubna 2018, sraz v 19.00 hodin
před Zvonicí.

Občerstvení a odměny pro čarodějnice
jsou zajištěny.

Pozvánka
MO ZTP zve své členy ve středu 14.

března od 14.00 hod. na výroční členskou
schůzi. Účast členů nutná. Schůze se
koná v zasedací místnosti MÚ Mladá
Vožice, srdečně zve výbor MO ZTP.

Dobrovolní hasiči
připravují...

Soutěž pro kolektivy  mladbých  hasičů
v požárním útoku „ Memoriál Jaroslava
Šturze“   v Zámecké zahradě v Mladé
Vožici v sobotu 28. dubna 2018 od 9.00
hodin. Přijďte  podpořit  naše děti -
mladé hasiče. Dále tradiční stavění  máje
před radnicí. V květnu  čtvrtého  Den
otevřených dveří  v hasičské  zbrojnici
pro veřejnost.

Karel Adam – SDH Mladá Vožice

Upozornění:
Setkání klubu v květnu bude

mimořádně ve středu 2.5. Je to kvůli
svátku, který připadá na úterý. Pak již
bude opět v úterý.  za klub H. Trejbalová

Sdělení
Sdružení občanů Mladovožicka

informuje občany, že koncem ledna byla
ukončena činnost tohoto Sdružení. Stalo
se tak po dvacettřileté činnosti. Děkuji
všem, kteří se s námi snažili finanční po-
mocí provést záchranu KAPLE. Je velká
škoda, že ukončení činnosti bylo
poskvrněno nesmyslným poškozením
Kaple a to posprejováním. Oprava bude
stát velké peníze, které mohly být použi-
ty na další opravy. Jestli pak si to ten
vandal uvědomuje.

za Sdružení H. Trejbalová

Z klubu
V sobotu 10. 3. jsme byli v Praze v

divadle na představení "Zamilovaný 
Shakespeare". Začátek hry byl dost
rozpačitý, ale pak již měla hra děj. 
Myslím si, že mnozí diváci zcela
nepochopili děj hry. Je škoda, že mnohé hry
jsou modernizované. Třeba v době, ve které
žil Shakespeare, nenosili děravé kalhoty. 

Dokončování prací na domech č.p. 379 a 380.
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Program kina
DUBEN

- schválila žádost Polánka z. s., o
finanční příspěvek na úpravu běžeckých
stop v lokalitě Polánka – 10.000 Kč

- schválila změnu v realizaci chodníku
okolo kostela v Mladé Vožici – nový
chodník bude z kamenných kostek na
místo původně plánovaných kamenů 

- schválila cenovou nabídku na zpra-
cování projektové dokumentace pro
územní řízení a stavební řízení na akci
„Stavební úpravy Morávkova náměstí“
dle Atelieru SIS – 158.000 Kč bez DPH

- schválila výsledky výběrových řízení
(podrobně na jiném místě listu)

- projednala podnět občanů Ronovské

ulice k dopravě v lokalitě 
- schválila Smlouvu o dílo mezi

městem a HORA s. r. o. – realizace ko-
munikace k průmyslovým objektům v
návaznosti na Voračické předměstí 

- schválila Smlouvu o dílo mezi
městem a VSP projekt – projektová
dokumentace zateplení čp. 190 na
Žižkově náměstí 

- schválila účetní závěrku Vožické ma-
jetkové s. r. o. za rok 2017

- schválila Smlouvu o přidělení dotace
z Jihočeského kraje – 484.000 Kč na
činnost pečovatelské služby Mladá
Vožice 

Rada města Mladá Vožice na 
90. zasedání (7. března) 

a 91. zasedání (22. března) mimo
jiné projednala:

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

1.4. 16.30,19.30
BAJKEŘI
Nová česká komedie

7.4. 16.30,19.30
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Nová česká komedie

8.4. 16.30,19.30
BLADE RUNNER 2049
Sci-fi thriller USA,Velké Btiránie a

Kanady v českém znění

14.4. 16.30,19.30
SUBURBICON:
TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
Kriminální drama USA  v českém znění

15.4. 16.30,19.30
DO VĚTRU
Nový český film

21.4. 16.30,19.30
THOR : RAGNAROK
Akční dobrodružná fantasy komedie

USA v českém znění

22.4. 16.30,19.30
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Nová česká rodinná  komedie

28.4. 16.30,19.30
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Norská rodinná dobrodružná fantasy

pohádka v českém znění

29.4. 16.30,19.30
ŠPINDL
Nová česká komedie

MATEŘSKÁ ŠKOLA   
12.4.  9.15 h.

KRTEK A OSLAVA
KRTEK A OSLAVA
KRTEK A ŠŤOURA
KRTEK A KAMARÁDI
JAK ŠTĚŇÁTKO CHTĚLO 

MALÉ PEJSKY
KRTEK A ZAJÍČEK
NEBUĎTE MAMUTY
KRTEK A KACHNIČKY
KRTEK A MYŠKA
TYLÍNEK
KRTEK A HOUBY

- oprava Voračického předměstí bude
dokončena položením nového asfal-
tového koberce o víkendu 7. a 8. dubna.
V rámci velmi rozsáhlé akce došlo k
obměně vodovodního a kanalizačního
řadu včetně přípojek, vybudování
nových chodníků a hlavně nástupu na
chodník ke hřbitovu. V lokalitě také bylo
obnoveno veřejné osvětlení 

- do finále dospělo zateplení objektů
čp. 379 a 380 v Souhradí. Smluvní
termín plnění byl výrazně porušen, a
proto bude město (investor akce)
uplatňovat smluvní penále, které bude ve
výši řádu statisíců korun. Stejně poté
bude město postupovat i v případě domu
s pečovatelskou službou čp. 111, kde
práce ještě v žádném případě dokončeny
nejsou 

- zemními pracemi začala firma DAICH
budovat nové parkoviště v Doudlebské
ulici. Vznikne zde bezmála 60 nových
parkovacích míst, jež budou odpovídat
normám a bezpečnostním potřebám 

- připraveny k realizaci jsou další akce:
a) oprava ulice 28. října – obnova

vodovodu a kanalizace, nové obrubníky
a povrch komunikace (od křižovatky
ulice 28. října s Janovskou po křižovatku
s Obránců míru)

b) zvětšení kapacity kanalizace v
Ronovské ulici – nutno posílit dimenzi
kanalizace v důsledku realizace nového
parkoviště v Doudlebské ulici, kde vzni-
knou nové zpevněné plochy, jež je nutno
odvodnit 

c) celková oprava společenského sálu

Záložna – akce bude rozdělena na 2
stavební objekty – jednak realizaci
rekuperační jednotky, dále na zateplení
budovy. Na dílo má město schválenu 
velmi významnou dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí 

d) hasičská zbrojnice Krchova Lomná 
- o konečném zařazení akcí k realizaci

a financování rozhodne na nejbližším
jednání Zastupitelstvo města Mladá
Vožice. 

- zahájena byla také výstavba nového
chodníku okolo kostela v Mladé Vožici. V
okolí dominanty Žižkova náměstí tedy vy-
roste nový chodník pro pěší z kamenné
dlažby. Jde o další z akcí řešící veřejný
prostor v centru města, navazovat bude
připravovaný projekt dopravního řešení
Morávkova náměstí (místo před budovou
ZŠ)

- na plný plyn jede kompletní oprava
budovy občanského výboru ve Staré
Vožici. Hotovo je nové sociální zařízení,
práce probíhají ve společenské místnosti 

- čekáme na výsledky dotačních řízení:
a) oprava křížů a kapličky v Mladé

Vožici – z Jihočeského kraje 
b) oprava sociálního zařízení ve

zdravotním středisku – z Jihočeského
kraje 

c) výměna topného systému v MŠ – z
Operačního programu Životní prostředí 

d) výměna střídaček na fotbalovém
hřišti – z Jihočeského kraje 

e) občanský výbor Stará Vožice – 
oprava – z Programu obnova venkova
Jihočeského kraje 

Město Mladá Vožice informuje:
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Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

města Mladá Vožice, konaného dne 26.

2. 2018 v zasedací místnosti města

Mladá Vožice

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

Usnesením č. 1/2018 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 22. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice 

Usnesením č. 2/2018 schvaluje: 
realizaci a financování z rozpočtu

města Mladá Vožice akce „Komunikace
a parkoviště Doudlebská“ dle Smlouvy o
dílo mezi městem Mladá Vožice a
DAICH spol. s. r. o., Železná 366, 390
02 Tábor, IČ – 2407559, 4,850.331,46
Kč včetně DPH

Usnesením č. 3/2018 neschvaluje:
Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor
Usnesením č. 4/2018 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemky v k.

ú. Noskov a obci Mladá Vožice (místní
část Chocov):

parcela č. v KN 904/5 ostatní plocha o
výměře 93 m2 

parcela č. v KN 904/1 ostatní plocha
díl „c“ o výměře 40 m2 

parcela č. v KN 714 trvalý travní
porost o výměře 267 m2,

jak je vyznačeno v Geometrickém
plánu č. 204-34/2018 ze dne 18. 1. 2018
pod č. 36/20018 vyhotoveném GK Ing.

Pavel Dvořáček
Usnesením č. 5/2018 schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na

průběhu hranic pozemků – parcela č. v
KN 741, parcela č. v KN 716/1 a parcela
č. 904/1 v k. ú. Noskov a obci Mladá
Vožice dle geometrického plánu č. 204-
34/2018 ze dne 18. 1. 2018 pod č.
36/2018

Usnesením č. 6/2018 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat část

pozemku parcely č. v KN 1000/3 orná
půda o výměře 9 m2  a parcely č. v KN
1119/122 orná půda o výměře 9 m2  oba
v k. ú. a obci Mladá Vožice 

Usnesením č. 7/2018 schvaluje:
prodej pozemku parcela č. v KN st. 75

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50
m2 v k. ú, Noskov Michalu Galajdovi,
Chocov čp. 21, 391 43 Mladá Vožice za
kupní cenu 16 500,- Kč dle znaleckého
posudku Ing. Jiřího Vitovského (sepsání
kupní smlouvy hradí prodávající,
znalecký posudek, správní poplatek za
vklad do KN a daň z nabytí nemovité
věci hradí kupující) 

Usnesením č. 8/2018 schvaluje:
koupi pozemků v k. ú. a obci Mladá

Vožice : 
parcela č. V KN 498/77 orná půda o

výměře 10 m2
parcela č. v KN 1328/2 ostatní plocha –

ostatní komunikace o výměře 27 m2
parcela č. 498/76 trvalý travní porost o

výměře 77 m2

parcela č. v KN 1328/3 ostatní plocha-
ostatní komunikace o výměře 117 m2,

jak je vyznačeno v Geometrickém
plánu č. 1247-190/2017 ze dne 11. 1.
2018 vyhotoveném Geodetickou
kanceláří Tábor s. r. o. od Marie
Kuchařové, Fibichova 1651, Bílé
předměstí, 530 03 Pardubice za dohod-
nutou kupní cenu 30 030,- Kč (veškeré
náklady s provedením kupní smlouvy
hradí kupující)

Usnesením č. 9/2018 schvaluje:
koupi  pozemku parcela č. v KN st. 131

zastavěná plocha a nádvoří o výměře
128 m2, jehož součástí je stavba čp. 126
s příslušenstvím, vše zapsáno na LV č.
10 v k. ú. a obci Mladá Vožice od
COMETT PLUS , spol. s  r. o. ,
Chýnovská 2115, 390 02 Tábor za cenu
obvyklou 980 000,- Kč dle znaleckého
posudku Ing. Radka Samce č. 776-
03/2018 ze dne 9. 1. 2018

Usnesením č. 10/2018 schvaluje:
Zařazení opravy části místní komu-

nikace Pod Baštou do rozpočtových pri-
orit následujících let (na základě žádosti
pana Ladislav Bacila, Pod Baštou 40,
391 43 Mladá Vožice)

Usnesením č. 11/2018 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 3 dle

předloženého návrhu

V Mladé Vožici dne 26. února 2018
starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

místostarosta Václav Slabý

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice

Stejně jako každý rok poskytuje Město
Mladá Vožice svým členům službu ve
formě rozmístění velkoobjemových
kontejnerů po městě i v místních částech.
Kontejnery jsou určeny pouze pro objem-
ný odpad patřící 

na skládku a odpad, který se nevejde do
jejich domovních popelnic a nelze jej dál
vytřídit. 

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO do nich 
ukládat: 

- NEBEZPEČNÉ ODPADY A ELEK-
TROODPADY (patří do sběrného dvora
v ul. Táborská v Mladé Vožici – otevřeno
St 13-17 hod, Pá 14-17 hod, So 8-11 hod)
a 4 kontejnerů ELEKTROWIN ve městě 

- VĚTVE ZE ZELENÉ (patří na poze-
mek za sádkami směrem na Běleč, je zde
zakázáno ukládat pařezy a jiné byť
dřevěné odpady, např. dveře, nábytek
apod.)

- PAPÍR, PLASTY, SKLO, NÁPO-
JOVÉ KARTONY (patří do barevných
separačních nádob rozmístěných v ulicích

města a v místních částech města,
kartonové krabice sešlapávat)

- STARÉ ŠATSTVO, TEXTILIE a
OBUV (patří do 3 bílých kontejnerů
umístěných u sběrného dvora v Mladé
Vožici)

- KOVY + PAPÍR (vykupuje výkupna
Sběrných surovin v Ml. Vožici, ul.
Poplužní, otevřeno Po, St, Pá 11-16 hod,
So 9-12 hod)

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJ-
NERY budou rozmístěny dle tohoto 
harmonogramu: 

Čt 12. 4. – Pá 27. 4. 2018: MLADÁ
VOŽICE: Náměstí obětí nacismu, ul.
Mincovní, ul. V Suchdolci, ul. Jana Jeníka
z Bratřic 

Pá 27. 4. – Pá 11. 5. 2018: Stará Vožice,
Radvanov, Noskov, Chocov, Staniměřice

Pá 11. 5. – Pá 25. 5. 2018: Blanice,
Dolní Kouty, Horní Kouty, Bendovo
Záhoří, Krchova Lomná

Celoročně jsou velkoobjemové
kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v

Mladé Vožici a u hřbitova v Janově.
SVOZY POPELNIC V KVĚTNU 2018
O KVĚTNOVÝCH STÁTNÍCH

SVÁTCÍCH V ÚTERÝ 1. 5. 2018 A
ÚTERÝ 8. 5. 2018 PROBĚHNOU
SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU  

(POPELNIC) BEZE ZMĚN.  

JARNÍ ÚKLID 2018
rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Plzeňská restaurace
„U ZVONICE“

Přijme do svého týmu
kuchaře/servírku/
číšníka/brigádníky

Dobré platové podmínky
a další výhody

Možnost ubytování

Info na tel. 601 117 433









Vožická škola žije bohatým životem v
současnosti, stejně jako jím žila v minu-
losti. Ta současná škola uskutečnila řadu
možnosti, které jsme kdysi neznali. O jed-
né bych se rád zmínil. Měsíčník Vožičan
bezpochyby velmi obohatil jeho
Vožičánek. Určitě moc dobrý nápad
vedení školy přenést zkušenost z
Ratibořských Hor do vožické školy.
Příspěvky dětí jsou zajímavé, a čteme-li je
pozorněji, mnohé přinášejí pohledy, které
nám dospělým unikají. Třeba z některého
z dětských autorů vyroste slavný spisova-
tel, básník nebo malíř a vzpomene si na
své začátky právě ve Vožičánku. 

Vožická škola měla a určitě má i dnes
mnoho talentovaných dětí, Vožičánek to
dokazuje. Dovolil bych si připomenout 2
žáky z doby mého ředitelování, jejichž tal-
ent a píle daleko přesáhly vožickou školu.
Jedním z nich je Karel Vrtiška, který se
jako žák 6. a 7.třídy v letech 2001 a 2002
stal 2x Talentem okresu Tábor v umělecké
kategorii. V roce 2003 jako žák 8.třídy v
celostátní soutěži talentovaných dětí
Zlatém oříšku v kategorii hra na klavír
zvítězil. Tenkrát jsme na Nový rok 2004 s
hrdostí sledovali Českou televizi a
vyhlášení vítězů této soutěže. Nyní ho
můžeme obdivovat jako mladého
klavírního virtuosa. Jiným talentem
vzešlým z vožické školy je Daniel Krch,
sportovec tělem i duší. Do 7.třídy vožické
školy chodil ve školním roce 2004/05 a
stal se prvním nejlepším sportovcem školy
v projektu Sportuje celá škola (tehdy se do
projektu zapojilo víc jak 80% dětí).
Nadaný fotbalista odešel po ukončení
8.třídy do Sparty Praha a od roku 2013
hájí barvy prvoligových Bohemians Praha
1905, kde, dokud ho zranění dlouhodobě
netrápila, byl i kapitánem týmu. Rád v
televizi sleduji jeho zápasy a přeji mu, aby
se ještě více prosadil.

Bylo a je jistě dobře, když škola
propaguje své talenty, své úspěchy a
vlastně celou svou činnost. Web školy je k
tomu jedinečnou příležitostí. Každý, kdo
chtěl, našel informace o úspěších žáků
školy, o nejlepších žácích i sportovcích

školy, jak se naši talentovaní žáci dostáva-
jí na gymnázia z 5., 7. nebo 9.třídy, o čem
jednala školská rada včetně zápisů z jejích
schůzí, jak rodiče navštěvují třídní
schůzky včetně zápisů z jejich průběhu i s
připomínkami rodičů a jejich řešeními, jak
sponzoři podporují školu, mohl si prohléd-
nout fotokroniku z let 2000-06, galerií
úspěšných žáků školy apod. To vše už je
jinak, současný web má novou, moderní
tvář, vypadá hezky, informuje o aktuálním
dění ve škole, podává základní informace
apod. Přál bych tvůrcům webu stejný
zážitek, jaký jsem měl před inspekcí v
roce 2010. Na můj dotaz, zda pan
inspektor chce nějaké informace o škole,
jsem dostal zápornou odpověď s tím, že
vše si našel na webu školy. Mimochodem,
web školy letos slavil malé jubileum, 10
let své existence - otevřeli jsme ho
17.1.2008. Tehdy jen 59,2% žáků školy
mělo doma počítač připojený na internet. 

Ještě bych se rád vrátil k mému článku v
březnovém Vožičanu, který by nikdy
nevznikl, kdyby v hodnocení inspekční
zprávy byla i nepatrná zmínka typu "se
zjištěnými nedostatky si škola jistě po-
radí". Respektuji všechny ohlasy na moje
trochu humorné, trochu ironické i trochu
kritické vyjádření k Sloupku starosty.

K některým ohlasům však nechci mlčet.
Pan starosta a Rada města se v reakci na
můj článek zachovali profesionálně. Radě
města se omlouvám za mé nepřesné
vyjádření na její adresu způsobené nez-
nalostí celého usnesení č. 5/2018. 

Mgr. Hana Váchová mě svým
příspěvkem příznačně nazvaným
"Reakce" lidsky i profesně zklamala. Jed-
nak jsem si až dosud myslel, že takový
způsob vyjadřování je jí cizí, jednak její
argumentace je dost vzdálená tomu, proč
jsem článek napsal. Každý však má právo
na svou "Reakci", respektuji ji, i když vše
vidím trochu jinak. Paní magistra nejprve
tajemně píše, že osobní rovinu záměrně
vynechává, při tom každé naše vyjádření
osobní rovinu má, i její "Reakce". Pak
cituje přesný text o analýze výsledků
vzdělávání s tím, že moje citace je

vytržená z kontextu (určitě ano, inspekční
zpráva je dlouhá), o podstatě mlčí (pokud
něco analyzuji, prokážu to, nemohu přece
prokázat, co nedělám). S výjimkou
angličtiny nepřiznala zhruba 20
připomínek veřejně známých z inspekční
zprávy, natož aby naznačila, jak je bude
jako osoba odpovědná ze zákona řešit.
Výčet aktivit z angličtiny je ohromující,
ale nevysvětluje, proč jsou navzdory tomu
dlouhodobě slabé výsledky z angličtiny
podle testování ČŠI. Je dobře, že škola
pokračuje v tradici testů Scio a ČŠI, ško-
da, že známe výsledky jen od inspekce.
Vrcholem "Reakce" je poučení, o čem
škola vlastně je. Za toto poučení děkuji, i
když mi připadá velmi slušně řečeno
hodně zvláštní. Ve vožické škole jsem
totiž prožil ne 6, ale celých 41 let, mám
školu stále rád, a právě proto jsem musel
upozornit na jednostranný výklad
inspekční zprávy (kdo jiný by měl?).
Věřím tomu, že současná vožická škola je
(cituji) "škola zalitá srdečností, a ne
ironií". Srdeční a přátelští lidé v ní
bezpochyby jsou, byli v ní i v minulosti,
jsem jich očitý svědek. Užít spojení "ne
ironií" ve vztahu ke škole by mě nenapad-
lo ani ve snu. Naopak, učitelský sbor jsem
v článku ocenil větou "Skutečně, učitelé si
pochvalu zaslouží, pracují dobře a
obětavě".

Inspekční zprávy jsou hlavně a
především vizitkou práce každého ředitele
školy. Očekával bych proto alespoň trochu
sebereflexe a pokory bez arogance. Přitom
jako bývalý ředitel školy oceňuji a rád to i
veřejně říkám, že se vožická škola za těch
skoro 6 let posunula o hodný kus dál
(vnímám tak i převahu kladů v inspekční
zprávě), viz např. Vožičánek, vánoční
koncerty v kostele, učitelský pěvecký sou-
bor, podpora zřizovatele, modernizace
bývalých učeben fyziky a chemie, pláno-
vané vybudování učeben na půdě nad
II.stupněm (skvělý nápad, my jsme o tom
jen snili) atd. I proto si myslím, že
inspekční zpráva ve svém celku je pro
školu povzbuzením do další činnosti. 

Stanislav Balík st.

Škola zalitá srdečnostíNapsali nám:
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Jubilanti
březen 

70 let 
Ota Mareda 
Mladá Vožice

Eva Smetanová
Mladá Vožice 

80 let
Eva Krňanská
Mladá Vožice

Marie Kachlíková
Mladá Vožice

85 let 
Marie Houdková

Noskov
86 let

Jarmila Mládková
Mladá Vožice

91 let
Karel Čáp

Mladá Vožice
94 let

Růžena Jelínková
Mladá Vožice

V jubilantech za leden jsme
neuvedli, na což se omlouváme:

70 let
Václav Mašát
Mladá Vožice

František Kafka
Mladá Vožice
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Pronájem
obchodních prostorů

v ulici E.K. Rosola 186 
v centru Mladé Vožice. 

Výměra 100 m2
Možno rozdělit i 

na 2 nezávislé obchody
(samostatné vchody)

Vstupy do obchodu jsou
přímo z frekventovaného

chodníku 

Bližší informace na tel. č.:
602 107 120, 602 234 200
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Zemními pracemi začalo budování parkoviště v Doudlebské ulici.


