Ročník XVIII. ,Vydání 5/2008

Datum 18.9.2008

Příští jednání
Zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané !
Podzim se kvapem blíží.Děti po prázdninách plni zážitků usedají do školních
lavic.Naši nejmenší školáčci si opět společně hrají v naší kouzelné školce.Letní
sezóna se pomalu loučí a cestovní ruch pomalu utichá.Máme tady září.
Naše obec je v očekávání několika zásadních rozhodnutí.Rozhodnutí se týká
v první řadě výsledku naší žádosti na stavbu kanalizace,čistírny odpadních vod a
rekonstrukce vodovodních řadů,které jsou na pokraji své životnosti v dolní části
Zlaté Koruny.Ucházíme se o finanční prostředky z Evropského společenství již
druhým pokusem po několika neúspěšných pokusech získat prostředky ze státních
zdrojů.Bez finanční podpory nezvládneme realizovat tuto životně důležitou
akci,která ovlivňuje celou naší obec.Nejpozději do konce tohoto roku by mělo být
v této věci jasno.
Dalším podstatným rozhodnutím bude ,jak dopadnou naše další žádosti na
financování „Rekonstrukce kulturního domu 1.etapa“ a „Úpravy veřejného
prostranství – část Rájov“.U těchto dvou akcí jsme podali žádosti do Regionálního
operačního programu.U třetího projektu podaného do tohoto programu a to
„Stezky pro pěší a cyklisty Rájov – Zlatá Koruna“ máme již bohužel jasno.Stezka
nebyla podpořena.Další příležitost zajistit finanční prostředky na tuto stavbu
bude na jaře příštího roku.
Do konce tohoto roku nás z větších akcí čeká „výměna oken na č.p.5 (hospic)“,na
kterou se nám podařilo zajistit grant z Ministerstva kultury a z programu obnovy
venkova.Dále rekonstrukce části místní komunikace v Rájově nad bytovkami.V
Plešovicích byla ukončena rekonstrukce nízkého napětí a veřejného osvětlení a
v současné době je realizováno připojení telekomunikačním zemním kabelem
vysokorychlostního internetu pro místní knihovnu na místo satelitního připojení.
Kulturní léto bylo úspěšné a nyní máte poslední příležitost zúčastnit se posledních
koncertů „Královského hudebního festivalu“.Na měsíc prosinec již nyní
připravujeme tradiční „Mikulášskou nadílku pro děti“ a „Vánoční posezení s
důchodci“.Přeji Vám všem krásný barevný podzim.

Čtvrtek 2.října 2008
v 18.00 hod

Radnice
ve Zlaté Koruně
Jednání
zastupitelstva obce
je veřejné !

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci RO
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Různé
5. Diskuse a závěr

OBSAH
Úvod
1
-------------------------Mateřská školka
1
-------------------------Odpady
2
-------------------------Vozidlo pro hasiče
2
-------------------------Nový oltář
2
-------------------------Opatření na hřbitově 2
-------------------------Kultura
3
-------------------------Nabídka dřeva
3
-------------------------Zájezd do lázní
4
-------------------------Volby
4
------------------------Pohárová soutěž
mladých hasičů
4
------------------------TJ Sokol-ženy
4

S úctou Váš starosta Milan Štindl

CO JE NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE ?
Na školní rok 2008/2009 je zapsáno v mateřské škole 28 dětí,z toho 14
děvčátek a 14 kluků.Kapacita mateřské školy byla tedy opět naplněna.Všem
žádostem o umístění dětí v mateřské škole od rodičů z naší obce bylo
vyhověno,nebylo tedy nutné kapacitu mateřské školy rozšiřovat.
V prvním období tohoto roku byla provedena rekonstrukce umývárny a
WC,vylepšeno osvětlení herny (dle požadavku hygieny).Po prázdninách
čekaly na děti ve školce nové postýlky se zdravotní matrací,nové polštářky a
povlečení.
Jsme velmi rádi,že se nám podařilo zpříjemnit a zútulnit prostředí pro naše
děti,velice děkujeme za finanční přispění obce a sponzorům mateřské školy.
V příštím roce bychom rádi dovybavili a zkrášlili školní zahrádku,kde děti
tráví hodně času,zvláště v jarním a letním období.Naším velkým cílem a
přáním nadále zůstává to,aby se děti k nám těšily a byly šťastné a
spokojené.
Za mateřskou školu Růžena Moučková
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Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 18.října 2008
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 (podnikatelské subjekty).
…SBĚRNA NEPOTŘEBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
MÍSTO SE NACHÁZÍ VE DVOŘE č.p.5 V DOLNÍ ČÁSTI ZLATÉ KORUNY
(Pro orientaci:v č.p.5 se rovněž nachází pošta a veřejná vývařovna a jídelna )
Na přesné místo vás dovedou směrovky s nápisem „sběrna nepotřebných elektrozařízení“
Provozní doba je každou první sobotu v měsíci od 10.00 do 11.00 hodin
Nepotřebné elektrozařízení odevzdejte vždy osobně zaměstnanci obecního úřadu,který bude v
provozní dobu přítomen !
…A JEŠTĚ JEDNOU ODPADY
UPOZORŇUJEME NA NUTNOST UVÁDĚT NA ŽETONECH NA POPELNICE A NA POPELNICÍCH ČÍSLA
Viola Pomijová
POPISNÁ
SVÉHO DOMU.U ŽETONŮ VČETNĚ NÁZVU ČÁSTI OBCE (to znamená Zlatá Koruna
č.p.???,Rájov č.p.??,Plešovice č.p.??) – V případě,že takto nebude učiněno je to důvod pro pracovníky
zajišťující sběr a odvoz odpadu k tomu,aby popelnici nevyváželi !!!
Toto opatření je z důvodu kontroly zapojení do společného odpadového systému.Navíc tímto
označením znemožníte, v případě krádeže žetonu, další neoprávněné použití.
VOZIDLO PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE –
SDH PLEŠOVICE
V pátek 5.září byl naší Obci darován společností Kámen a písek spol.s r.o. zánovní nákladní automobil
VW TRANSPORTER.Toto vozidlo bude propůjčeno Sboru dobrovolných hasičů Plešovice pro zajištění
akceschopnosti a činnosti jednotky a sboru.Nahradí tak dnes již nefunkční vozidlo Škoda1203.Vozidlo
je velmi praktické a pevně věřím,že i přes své stáří bude dobře sloužit danému účelu.Jsem velmi
rád,že i v naší obci se naleznou soukromé subjekty,které jsou výrazně nápomocni potřebám a
veřejnému životu obce.Děkujeme společnosti Kámen a písek spol. s r.o. za jejich podporu !
Starosta M.Š.

KOSTEL MÁ NOVÝ OLTÁŘ
Nový oltář byl v neděli 7.září 2008 vysvěcen ve zlatokorunském klášterním kostele P.Marie.
Slavnostního obřadu se rovněž aktivně účastnil biskup českobudějovické diecéze Jiří Paďour.Autorem
oltáře je kamenosochař a kameník Richard Rudovský, který má dílnu v nedalekých Holašovicích.
PROVOZNÍ OPATŘENÍ HŘBITOVA
Žádáme všechny,kteří mají uloženy různé části hrobových pomníků na zlatokorunském hřbitově,
mimo místa hrobová,řádně pronajatá,aby do 31.12.2008 zajistili jejich odstranění.Pokud takto
neučiní,provede odstranění těchto pohozených částí v prostoru hřbitova Obecní úřad.Hlavním
důvodem tohoto opatření je komplikovaná údržba hřbitova a uchování důstojné památky našich
nejbližších.Hřbitov není vhodné místo pro skladování již nepotřebných věcí.Pokud vznikne potřeba
dočasného uložení částí hrobových pomníků mimo své vyhrazené hrobové místo (např.rekonstrukce
pomníku apod.).Je nutné o tomto informovat obecní úřad Zlatá Koruna,jakožto správce hřbitova.Ten
určí místo dočasného uložení a případně i další podmínky.(např. lhůtu dočasného uložení částí
pomníku apod.)
Obecní úřad / starosta M.Š.
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KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2008 – 6.ROČNÍK
VZTAHY A DOTEKY
- výstava
"DYŠKANTI"
Datum
konání:14.6.Datum
konání:20.9.2008
od 21.00hod
27.7.2008
Místo konání:
klášter Zlatá Koruna
Místo konání: Výstavní
Martin Horyna
prostory– umělecký vedoucí
ve sklepení Opatství Klášter Zlatá Koruna
Výstava obrazů malířky
Ireny Trefilové

/konečná část/

"BAROKNÍ OPERY"
Datum konání:24.9.2008 od 19.30hod
Místo konání: klášter Zlatá Koruna
Oldřich Kříž-bas,CZECH MORAVIAN
VIRTUOSI,Diriguje Josef Staněk

"SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT"
Datum konání:28.9.2008 od 19.30hod
Místo konání: klášter Zlatá Koruna
Závěrečný koncert královského hudebního festivalu – MUSICA BOHEMICA

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ NA TENTO FESTIVAL PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V NAŠÍ OBCI
(tzn. Zlatá Koruna,Rájov a Plešovice)
-Pokud se dvojice u vstupu na jednotlivé koncerty prokáže občanským průkazem,kde bude
uveden trvalý pobyt v naší obci bude platit pouze jednu vstupenku.
-Děti do 15let vstupné zdarma
(Program festivalu naleznete také na www.zlatakoruna.cz nebo www.klaster-zlatakoruna.eu )

OCENĚNÍ A PODĚKOVÁNÍ
Před začátkem letošní turistické sezóny vyšla v tomto Zpravodaji argumentovaná žádost směřující
k zachování vzácné a neobyčejně cenné atmosféry klidu zlatokorunského údolí. Potěšilo mne, že si
tento názor získal řadu příznivců, jimž leží na srdci vzhled i působení Zlaté Koruny. Ocenil jsem
rovněž, že se k tomuto názoru přihlásilo zcela jasně i zastupitelstvo obce. Největší radost však lze
mít rozhodně z toho, že se tato společně projevená vůle skutečně odrazila v klidném průběhu celé
hlavní turistické sezóny.
Všem, kteří k tomu přispěli, patří ocenění a poděkování. Mimo jiné i proto, že byli schopni přijmout
argumenty druhé strany a uznat , že existují nehmatatelné hodnoty, které stojí za to bránit.
Nezbývá, než si přát, aby tento názor převládl natrvalo a ještě jednou poděkovat.
PhDr. Zdeněk Troup
správce kláštera Zlatá Koruna
P.S. A když píši těchto několik
řádek pro Zpravodaj, využívám
příležitosti k tomu, abych
zlatokorunské občany pozval do kláštera na zbývající koncerty královského hudebního festivalu.
ZAKONČEME SPOLEČNĚ KULTURNÍ LÉTO VE ZLATÉ KORUNĚ

OBEC ZLATÁ KORUNA UVEŘEJŇUJE NABÍDKU
Z DŮVODU REALIZACE DVOU POHLEDOVÝCH PRŮHLEDŮ LESEM NA HISTORICKOU ČÁST
ZLATÉ KORUNY Z VYVÝŠENÝCH ČÁSTÍ NAD ZLATOKORUNSKÝM ÚDOLÍM NABÍZÍME PRO
PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE TĚŽBU CCA.18 M3 DŘEVA V OBECNÍM LESE.PARCELA Č.18/1
V K.Ú.ZLATÁ KORUNA.
ZA VYTĚŽENÉ DŘEVO OBEC POŽADUJE ZŘÍZENÍ JEDNOHO ODPOČINKOVÉHO
MÍSTA.(Tzn.2X LAVIČKA,1X STŮL,1X ODPADKOVÝ KOŠ – MATERILÁL DŘEVO,LOUPANÁ
KULATINA).
V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE STAROSTU OBCE

PODĚKOVÁNÍ
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 !
Bezplatný veřejný přístup k internetu každé úterý
14.30 – 16.30 hodin (v provozní době knihovny)

Ze srdce děkuji paní Magdaléně Jungvirtové ze Zlaté
Koruny za nalezení a navrácení mojí peněženky,kterou
jsem ztratila v Českých Budějovicích.Jsem velice ráda,že
se ještě mezi námi naleznou lidé jako paní Magdaléna.
Květoslava Hlásková z Velešína

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ

BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A ODPOČINEK
termín zájezdu – čtvrtek 9.října 2008
Odjezd - 6:00 hod
Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu – důchodci s trvalým pobytem v naší obci 150,- Kč,
ostatní 300,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně
zaplatit předem nejpozději 2.října 2008).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.Ceny připojištění jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro
INFORMACE PRO ROK 2009
(V roce 2009 proběhne pouze jeden zájezd do termálních lázní druhý zájezd bude nahrazen
zájezdem jiného typu – např.poznávací „Po krásách Čech“)
JEDNOU VĚTOU
Ve dnech (pátek)17.října 2008 (od 14.00 do 22.00 hod.) a (sobota) 18.října 2008 (od 8.00 do
14.00 hod.) se v naší obci konají VOLBY DO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE.

P O Z V Á N K A

Sbor dobrovolných hasičů Plešovice
srdečně všechny zve na pořádanou

POHÁROVOU SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
V sobotu 11.října 2008
zahájení ve 13.00 hodin
náves a hřiště v Plešovicích

Soutěžit v požárním útoku budou mladší a starší žáci,dle hasičských pravidel.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
PŘIJĎTE PODPOŘIT NAŠE MALÉ BORCE !!!
Z ČINNOSTI TJ SOKOL ZLATÁ KORUNA
Oddíl žen naší tělovýchovné jednoty se zúčastnil na konci
května vystoupení hromadných sletových skladeb na oslavách
100 let Sokola Strunkovic nad Blanicí. Dále cvičil 20.-22.června
2008 na župním Sokolském sletu pod Ještědem v Liberci,
kterého se zúčastnilo 7000 cvičenců z celé České republiky, ale i
ze Slovenska.
Veškeré náklady spojené s nácvikem skladeb a
vystoupením si musely cvičenky hradit samy. Proto bychom
chtěly touto cestou poděkovat sponzorům, kteří nám finančně
přispěli na náklady spojené s dopravou a ubytováním. Jsou to
Obce Zlatá Koruna,Srnín a českobudějovická KIII., spol.s.r.o.
(fotografie na www.zlatakoruna.cz)
Eva Jakubcová, starostka TJ Sokol Zlatá Koruna

