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„Vzhledem k čerstvému
případu z naší obce, znovu
upozorňujeme na možné
podvody na seniorech !“

Základní pravidlo
prevence :
Nikdy neotvírejte
dveře, nevíte-li, kdo je
za nimi. Cizí lidi si
nikdy nevpouštějte do
bytu, pouze ty, které
dobře znáte, nebo se
vám důvěryhodně
prokáží a sdělí vám,
proč přichází. Pokud
vás někdo oslovuje
jménem, ještě to
neznamená, že vás
zná!
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Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
•
•
•
•

Jednání zastupitelstva obce dne 27.května 2010
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
zprávu o práci rady obce od 11.03.2010 do 27.03.2010.
prodej pozemkové parcely KN č.90/4 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 51m2
a části pozemkové parcely KN č.90/1 o výměře cca.139 m2 a zřízení
věcného břemene pro chůzi.
rozpočtovou změnu č.2/2010.
závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2009.

------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané !
S průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo,neboť jednání
jsou veřejně přístupná, nebo následně v zápise z jednání zastupitelstva i rady obce,které
je Vám plně k dispozici na Obecním úřadě.Rovněž přijatá usnesení Zastupitelstva i Rady
obce naleznete na oficiálních webových stránkách obce http://www.zlatakoruna.cz/
Vzhledem k tomu,že zlatokorunský zpravodaj má omezený prostor pro informace, jsou
projednávané body zastupitelstvem popsány jen heslovitě.V případě nejasností a
v případě,že se chcete dozvědět pravý stav věcí, obracejte se přímo na starostu obce nebo
na zastupitele obce,kteří Vám ochotně problematiku dané věci osvětlí a vyslechnou Váš
názor,který je vždy cennou informací pro další práci v obci.

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
Dovolte,abych Vás informoval o průběhu několika stavebních akcí a zahájení
rekonstrukce kulturního domu v naší obci.Koncem roku 2009 jsem Vám
podal informaci o získání finanční dotace na plynofikaci a zateplení našeho
kulturního domu a zahájeném výběrovém řízení na dodavatele stavby.Z
výběrového řízení byla následně vybrána firma Stavospol CZ,která se
bohužel těsně po podpisu smlouvy o dílo dostala do existenčních problémů a
v současné době je v likvidaci.Po vzájemné dohodě jsme společně ukončili
s uvedenou firmou spolupráci a museli jsme vypsat nové výběrové
řízení,které vyhrála firma Binter s.r.o.Tato firma již v plném nasazení
pracuje na technologii plynofikace,která je v současné době prakticky hotová
a zbývá dokončit zateplení a výměnu oken a dveří na objektu tělocvičny.
REKONSTRUKCE PŘÍZEMÍ RADNICE NA MATEŘSKOU ŠKOLKU
Na provedení rekonstrukce přízemí radnice pro potřeby mateřské školky se
nám podařilo zajistit dotaci od Jihočeského kraje ve výši 1.000.000,-Kč a
v současné době probíhá výběr dodavatele stavebních prací.Rekonstrukce
musí být hotová do 21.října 2010 dle podmínek obdržené dotace.
STAVBA STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY RÁJOV – ZLATÁ KORUNA
I.ETAPA PARKOVIŠTĚ - HŘBITOV
Tuto stavbu provádí dle výběrového řízení společnost Vodohospodářské
stavby s.r.o. a dle smlouvy o dílo bude předána do 30.června tohoto
roku.Součástí této stezky je veřejné osvětlení(5 sloupů s osvětlením) a
přeložka kabele nízkého napětí.Cena této investice je necelých 2.000.000,Kč včetně výkupu pozemků.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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58.SLAVNOSTNÍ EVROPSKÉ TÝDNY PASOV (VÝCHODNÍ BAVORSKO,ČECHY,HORNÍ RAKOUSKO)
V rámci festivalu se konají dva koncerty na české straně.Nezapomenutelný den v Čechách.
10.července v 10.00 hodin Vyšší Brod (klášterní kostel)
Ave Maris Stella
Mariánské písně pro chrámový sbor a varhany
10.července v 16.00 hodin Zlatá Koruna (klášterní kostel)
Die Barocksolisten Mőnchen
Díla Antonia Vivaldiho
Flétna a vedení : Dorothea Seel
Vstupné pro české návštěvníky : 100,-Kč/koncert
(předprodej Infocentrum Český Krumlov tel.380 704 621)
SETKÁNÍ BAREVNÝCH OBCÍ – ZLATÁ KORUNA 2010
Setkání barevných obcí je prestižní celorepubliková společensko-sportovní akce ve které se
setkávají obce České republiky,které mají ve svých názvech obsaženou barvu.Každá zúčastněná obec
vyšle na tyto hry své zástupce ,kteří v různých disciplínách soutěží za svou obec a svou
barvu.Založení tohoto setkání se datuje od roku 2001,kdy proběhl nultý ročník v obci
Bělotín.Následně s nepřetržitou tradicí probíhají tato setkání vždy jednou za rok v různých obcí České
republiky.Setkání barevných obcí je podporováno rovněž Spolkem obnovy venkova ČR.
Jubilejní 10. setkání a tedy 9.ročník se uskuteční v naší obci ve dnech 4.-6.června 2010.
Letošní ročník bude zastoupen obcemi Bělotín,Černá v Pošumaví,Černotín,Žlutava a samozřejmě
Zlatá Koruna.Jsme obzvláště velmi rádi,že mezi pozvanými obcemi jsou i tři obce z Moravy.Morava si
opět prožila a prožívá krušné chvíle zapříčiněné velkou vodou a tak věřím,že všichni budeme
nápomocni tomu,abychom moravským účastníkům setkání vytvořili pohodový pobyt v naší obci a že
zde načerpají nové síly a optimismus,který pak přenesou do postižených míst letošních povodní.
Také již nyní děkuji všem pořadatelům za jejich práci na přípravě,organizaci a hladkém průběhu této
akce.Všichni z řad občanů naší obce se setkání mohou zúčastnit a podpořit tak dobrou
myšlenku,která se již stala tradicí.
PROGRAM
Pátek 4.6.2010
17.00 - 19.00 hod
Příjezd účastníků setkání - Kulturní dům Zlatá Koruna
20.00 hod Zahájení,představení jednotlivých obcí – volná disciplína
21.00 – 24.00 hod Společenský večer
Sobota 5.6.2010
09.00 hod Nástup účastníků setkání na fotbalovém stadionu
Maskot letošního setkání
09.30 hod Start prvního barevného týmu víceboje
Bodované disciplíny :
(Peklík Houbový)
1)Cyklistický závod : Zlatá Koruna – Srnín (3km)
2)Přespolní běh : Srnín – Rájov,brod (2km)
3)Uhas oheň,zachraň život – Rájov hřiště
4)Rafting s proplutím šlajsny a hledáním pokladu (2km)
5)Poměř síly s mistrem světa ve WOODKOPFU
Po dobu závodu bude pro ostatní účastníky zajištěn doprovodný program
9.30 – 13.00 hod :
Prohlídka kláštera Zlatá Koruna.(10.15 hod)
Návštěva u jednotlivých stanovišť víceboje o zlatou korunu.(Průběžně po dobu závodu)
Exkurze v malé vodní elektrárně Zlatá Koruna.(12.30 hod)
20.00 – 21.00 hod Vyhlášení vítězů a poražených v Kulturním domě
21.00 - 02.00 hod Společenský večer za doprovodu hudebního kroužku HK-band (vstup volný)
Neděle 6.6.2010
10.00 – 12.00 hod Výstup na Kleť
13.30 hod Ukončení setkání a odjezd do svých obcí.
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ZLATOKORUNSKÉ LÉTO 2010
Program kulturních pořadů * léto 2010 * areál kláštera Zlatá Koruna * DIVADLA
28.června - 1.července
Dvojí pravda o Vilémovi
z Rožmberka
Divadelní představení
českokrumlovského divadla
2.července – 11.července
Starci na chmelu
Divadelní představení
5.ročníku DAMU

12.července – 18.července
Lovci mamutů
Hraje divadlo Polárka Brno
19.července – 23.července
William Shakespeare :
Mnoho povyku pro nic
Divadelní představení
absolventů DAMU pod
vedením Filipa Humla

26.července – 1.srpen
Hodina lásky
Hrají absolventi DAMU Alena
Bazalová a Karel Kratochvíl

11.srpen – 13.srpen
Kabaret Bilbo
Hudebně divadelní představení
BILBO Company

INFORMACE : Správa kláštera Zlatá Koruna www.klaster-zlatakoruna.eu
Začátek vždy od 21.00 hodin
Změna programu vyhrazena s ohledem na počasí a jiné přírodní katastrofy !
tel/fax: 380 743 126

SK Zlatá Koruna
Vás zve na

Dětské
tské fotbalové odpoledne
které se uskuteční na fotbalovém hřišti SK Zlatá Koruna
V sobotu 26.června 2010 od 14.00 hodin
V průběhu odpoledne dojde na :
- nábor mladých fotbalistů a fotbalistek ve věku 5-10 let pro tým přípravky fotbalového klubu
SK Zlatá Koruna
- setkání s malými i velkými fotbalisty SK Zlatá Koruna
- fotbalové utkání dětí a rodičů
- sportovní hry a soutěže s míčem i bez míče
- na závěr opékání buřtů
Přijďte s celou rodinou strávit sportovní odpoledne a popovídat si o dětském fotbale ve Zlaté Koruně.
Kontakt : 776 861 118 (Jaroslav Král)
775 601 817 (Pavel Král)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLEŠOVICE A STAROSTA OBCE
Vás srdečně zve na III.ročník hasičské soutěže

O POHÁR STAROSTY OBCE ZLATÁ KORUNA
Datum konání : Sobota 19.června 2010
Zahájení : od 13.00 hodin
Místo konání : Plešovice - sportovní hřiště
Program
12.30 příjezd soutěžících družstev
13.00 zahájení – losování pořadí soutěžících
16.00 vyhlášení výsledků a předání cen
Doprovodný program : pivní stan,občerstvení
K poslechu a tanci hraje hudební skupina „SITUACE“
VSTUP ZDARMA

BEZPLATNÝ VEŘEJNÝ PŘÍSTUP K INTERNETU
V PROVOZNÍ DOBĚ KNIHOVNY :

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !

Knihovna Zlatá Koruna každé úterý od 15.00 do 17.00 hodin
(knihovnice paní Petra Pomijová)
Knihovna Plešovice každá středa od 16.00 do 17.00 hodin
(knihovnice slečna Eva Hanišová)

HARMONOGRAM ZÁPASŮ SK ZLATÁ KORUNA – FOTBAL JARO 2010 (II.ČÁST)
MUŽI
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

PŘÍPRAVKA (DĚTI)

29.5. od 17.00 hod Zlatá Koruna – Chvalšiny
5. 6. od 17.00 hod FC Vltava – Zlatá Koruna
12. 6. od 17.00 hod Zlatá Koruna – Větřní
19. 6. od 17.00 hod Holubov – Zlatá Koruna

Neděle 30.5. od 14.00 hod Slavoj ČK B – Zlatá Koruna
Neděle 6. 6. od 10.00 hod Frymburk – Zlatá Koruna
Sobota 12.6. od 15.30 hod Zlatá Koruna – Vyšší Brod

Zveme všechny příznivce sportu , aby přišli povzbudit nejen mužstvo dospělých, ale především po
dlouhých desetiletích nově založené družstvo zlatokorunských benjamínků-tzv. přípravky.
Obec ve spolupráci s místní mateřskou školou a místní organizací Českého červeného kříže pořádá
u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PRŮVOD ZLATOU KORUNOU SE ZÁBAVNÝM ODPOLEDNEM
Sobota 29.května 2010
•
Sraz masek a účastníků průvodu před mateřskou školkou v areálu kláštera Zlatá Koruna
•
Start maškarního průvodu ve 13.30 hodin
•
Cíl maškarního průvodu v kempu u Kučerů,kde se bude konat dětská veselá zábava plná
her a smíchu. (Agentura pan MAXA)

Občerstvení a něco navíc pro všechny děti zajištěno.
Srdečně zveme všechny děti v doprovodu dospělých na tuto veselou akci.

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 29.května 2010
Časový harmonogram
Plešovice - náves 8:00 – 8:30 hod
Plešovice - Zátiší 8:35 – 8:50 hod
Zlatá Koruna - horní část 9:00 – 9:30 hod (u kontejnérů)
Zlatá Koruna - dolní část 9:35 – 10:15 hod (u pošty)
Rájov - náves 10:25 – 10:45 hod
Upozorňujeme,že mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je příležitostí zdarma se
zbavit odpadů,které doma překáží.Jedinou Vaší povinností je osobně svůj odpad předat a pomoci s
nakládkou specializované firmě.Dopředu navezené hromady odpadu komplikují a zdržují odvoz.
Tento mobilní sběr slouží pouze pro fyzické osoby (domácnosti), nikoliv pro podnikající fyzické a
právnické osoby (podnikatele).
Všechny vysloužilá elektrozařízení odevzdávejte bezplatně vždy první sobotu od 10.00 do
11.00 hodin na sběrné místo – Zlatá Koruna dvůr č.p.5 (za poštou) –
Šetříte tím naše společné finance a životní prostředí !
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční :
Pátek 28.května 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 29.května 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

