Vážení spoluobčané,
V loňském roce u příležitosti 100 let Československa odsouhlasilo městské
zastupitelstvo našeho města na žádost obce Koločava partnerské vztahy s touto obcí
na Podkarpatské Rusi, na Ukrajině. Bylo to symbolické gesto spíše sentimentálních
vzpomínek na bývalou část Československa, která je dnes velmi chudá, zanedbaná a
bez velké perspektivy.
Město Hluboká nad Vltavou pořádá autobusový zájezd do naší partnerské obce
Koločava. Vyjíždět se bude autobusem v úterý 4.června odpoledne, do Koločavy se
přijede 5.června po obědě. Odjíždět budeme v pondělí 10.června odpoledne, do
Hluboké dorazíme v úterý po obědě.
To znamená 5 nocí v Koločavě. Cena za jednu noc ubytování se snídaní je 8 EURO
v pokoji se sociálním zařízením na chodbě, několik dvoulůžkových pokojů má sociál na
pokoji, tam je cena 12 EURO/noc. Cena za dopravu bude cca 2 000,-Kč/osobu.
Program bude podle počasí, výlety, národní park Siněvyr, skanzen, medvědí sanatorium,
bečka a čan (lázně). K zapůjčení jsou jízdní kola. Pivo i jídlo výborné a levné, kořalka
dobrá. Stravování a ubytování v restaurantu a penzionu ČETNICKÁ STANICE,
opravdu bývalá četnická stanice, najdete si na internetu.
Výlety jsou pro dobré turisty, samé kopce, každý výlet je nutné počítat tak cca 20 km a
více. Ale ujišťuji vás, čeká vás opravdu nádherná příroda.
POVINNÁ ČETBA PŘED ODJEZDEM:
Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník. Když si tu knihu přečtete a poté přijedete do
Koločavy, tak tam přijedete jako domů.
Náhradní povinná četba
Ivan Olbracht: Golet v údolí
Kontaktní osobou pro rezervaci cesty a ubytování je paní Lucie Jozová z Městského
úřadu, tel.: 774225063 nebo 387001330, jozova@hluboka.cz
V případě většího množství zájemců rozhoduje pořadí přihlášených. V případě velkého
množství zájemců zorganizujeme další autobusový zájezd.
Koločavu je také možné navštívit individuálně autem či na motorce, nebo autovlakem.
Podrobné informace k individuální návštěvě podá zájemcům starosta Tomáš Jirsa,
777206014, jirsa@hluboka.cz, který Koločavu a Podkarpatskou Rus několikrát
navštívil.

