Pozvánka na zasedání OZ
XXIII. zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 10.9.2001 od 19 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Hlavní body programu:
Projednání rozboru hospodaření obce za 1. pololetí roku 2001
Projednání úprav komunikace v ulici Družstevní
Projednání smlouvy na provoz MHD v roce 2002
Zpráva o hospodaření v MŠ v roce 2000 a projednání vyhlášky obce o příspěvku rodičů za dítě
umístěné v MŠ

Připravované kulturní a společenské akce
22. září 2001 - Společný cyklistický a turistický výlet
27. října 2001 - Zájezd do termálních lázní Bad Füssing blízko Pasova (koupání a relaxace)
1. prosince 2001 - Předvánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
7. prosince 2001 - Divadelní představení pro děti spojené s Mikulášskou nadílkou
8. prosince 2001 - Zájezd do předvánočního Regensburgu (prohlídka města s průvodcem a
nákupy)
Večery s Babouky v KD: 12.9., 10.10., 14.11. a 12.12. 2001, vždy 18 až 22 hodin.

Další připravované akce
Výstava obrazů Alfreda Kindlera doprovázená obrazy Pavla Rožbouda.
Termín a místo konání bude upřesněno samostatnou pozvánkou.
Setkání s důchodci - prosinec 2001
V letních měsících byly v kulturním domě prováděny některé nutné opravy včetně vymalování všech
prostor. Tyto práce byly prováděny svépomocí civilní službou pod vedením pana Rataje. Za dobře
odvedenou práci p. Ratajovi, p. Procházkové a chlapcům z civilní služby děkuji.
Pavel Rožboud, starosta obce

K neobdělaným pozemkům
Jednání s vedením družstva ZD Planá a některými vlastníky pozemků nevedou ke zjednání nápravy.
Podle sdělení ředitele ZD Planá ing. Kašpara dne 27.8.2001, ZD Planá nemá již žádnou povinnost k
vlastníkům těchto pozemků. Daň z nemovitosti v dotčené lokalitě (PK 538/1, 529/2, 529/1) zaplatilo
ZD naposledy v roce 2000.
Pavel Rožboud, starosta obce

Pozvánka na společný výlet podzimní krajinou
Termín: 22. září 2001

Cyklistická trasa pro náročnější
Sraz účastníků v 10,oo hod. na parkovišti u restaurace "U Kaštanu"
Popis trasy: mírně kopcovitá, max. převýšení cca 200 m, středně náročná
Vede po asfaltových komunikacích po cyklotrase Č. Budějovice - Č. Krumlov, ze které odbočí
přes Velešín na cyklostezku Pomalší
Trasa: Včelná - Boršov nad Vlt. - Kamenný Újezd - Rančice - Opalice - Radostice - Záluží Štěkře - Harazim - Dolní Třebonín - Mojné - Velešín Nádraží - Velešín - Sv. Jan nad Malší Římov - Doudleby - Plav - Roudné - Včelná
Délka trasy cca 50 km
Předpokládaný návrat v 17 hodin
Možnost zkrácení trasy z Dolního Třebonína přes Prostřední Svince, Holkov do Římova
Možnost občerstvení: Velešín, Sv. Ján nad Malší, Římov, Doudleby a další hospůdky

Cyklistická trasa pro rodiče s dětmi
Trasa: Včelná - Roudné - Vidov - Plav - Kamenný Újezd - Včelná
Sraz účastníků ve 13,00 hodin na parkovišti u restaurace "U Kaštanu"
Předpokládaný návrat v 16 hodin
Upozorňujeme na povinnost nošení přileb, zejména u dětí
Účast dětí do 15 let s doprovodem dospělé osoby

Trasa pro pěší
Sraz účastníků v 7,45 hod. nádraží ČD Včelná
Odjezd 8,00 hod. nádraží ČD Včelná do stanice Chlumec
Ze stanice ČD Chlumec pěšky přes chatovou oblast do obce Krnín, Chlumec a dále přes kopec
Na Vršku do Štěkře a odtud do Zlaté Koruny. Prohlídka kláštera. Odjezd ze Zlaté Koruny
vlakem v 15,27 hod. do stanice Boršov nad Vltavou.
Délka pěší trasy cca 8 km
Možnost pokračovat dále po žlutě značené turistické trase do zastávky Plešovice nebo Třísova
a odtud pak stejným vlakovým spojem do stanice Boršov nad Vltavou.
Délka prodloužené trasy cca 15 km
Předpokládaný návrat v 16 hodin
Dobrou náladu, vhodnou obuv a oblečení, něco na zub a korunky na jízdenku vezměte s sebou
Těšíme se na dobrou pohodu s Vámi
Za obecní úřad Pavel Rožboud, starosta
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