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Datum 15.9.2009

NAŠE ŠKOLKA
Školní rok 2009 - 2010
byl zahájen v úterý
1.9.2009
V tomto školním roce
je zapsáno 27 dětí,
z toho 15 dívek a 12
chlapců.
Z toho 7 dětí
předškolních.

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
•
•
•
•
•

Jednání zastupitelstva obce dne 10.září 2009
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
Zprávu o práci rady obce od 11.6.2009 do 10.9.2009
Prodej, na základě zveřejněného záměru, části pozemkové parcely KN
č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna o celkové výměře 24m2.
Odkoupení části pozemkové parcely č.292/4 v k.ú.Zlatá Koruna,zasahující
do místní komunikace č.C25 o výměře 23m2.
Rozpočtovou změnou č.2/2009 a č.3/2009.
Provést změnu územního plánu obce Zlatá Koruna s tím,že náklady na
pořízení změny územního plánu uhradí žadatelé dle plošné výměry
projednávaných částí území.(Zájemci z řad vlastníků nemovitostí
mohou žádosti o provedení změny územního plánu obce Zlatá
Koruna podávat do 30.11.2009 – bližší informace u starosty obce).

ZASTUPITELSTVO OBCE BYLO INFORMOVÁNO
o záměru Římskokatolické farnosti Zlatá Koruna o prodeji nemovitosti Zlatá
Koruna č.p.40 (Fara) s tím,že rozhodnutí obce týkající se tohoto prodeje bude
projednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce.
------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané !
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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.
S úctou Váš starosta Milan Štindl

CO SE DĚJE V PŘÍZEMÍ RADNICE ?
Nevyužívané prostory v přízemí radnice začnou opět žít.Obec zahájila rekonstrukční
práce pro budoucí přestěhování mateřské školy.V současné době,pro fungování
mateřské školy využíváme prostory v klášteře.Každoročně uzavíráme nájemní
smlouvu s Národním památkovým ústavem a jsme za tuto možnost velmi rádi.Do
budoucna se však obec rozhodla mít školku ve svém.Vzhledem k tomu,že
rekonstrukce pro tento účel sebou nese nemalé finanční prostředky,bude se
rekonstrukce realizovat postupně ,dle našich finančních možností.První etapou byla
zvolena rekonstrukce jedné velké třídy a malého zázemí ve kterém zahájí svou
činnost již tento měsíc,než se provede celková rekonstrukce, občanské sdružení JOY
DAY.Toto sdružení rodičů bude nabízet vzdělávání dětí od 5let.S úvodní konkrétní
nabídkou školičky JOY DAY se můžete seznámit v následujícím příspěvku.Po ukončení
celkové rekonstrukce bude naše mateřská škola přestěhována z kláštera do budovy
radnice,kde zaplní celé přízemí.Samozřejmě se počítá,že do této doby bude vyřešeno
přestěhování knihovny,infocentra a ordinace lékaře ,který k nám dojíždí na jedno
odpoledne v měsíci.Obec se pro budoucí přestěhování mateřské školy rozhodla
zejména z důvodů úspory provozních nákladů a z důvodu,že časem bude stávající
prostory v klášteře současný vlastník potřebovat pro své účely.Výhledově lze
uvažovat o přestěhování mateřské školy v časovém horizontu 2-5 let.
Starosta M.Š.
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Občanské sdružení JOY DAY: Polní 254, 381 01, Český Krumlov, IČO: 26577461
Kontakty: Mgr. Jiřina Stang – 723 459 810, jirina.stang@centrum.cz
Ing. Ilona Pučilová - 724 138 360, pucilova@quick.cz
joyday@centrum.cz, www.joyday.estranky.cz

Dovolte nám, abychom Vám představili edukační centrum,která bude v provozu od
školního roku 2009/2010 v budově OÚ ve Zlaté Koruně. Nabízí dětem předškolního věku (od 5 let)celodenní
intenzivní vzdělávání v anglickém jazyce, a to každou středu od 7:30 do 14 hodin. Děti tak mohou ostatní dny v
týdnu navštěvovat svou mateřskou školu.
Cílem výuky angličtiny je rozvoj jazykových dovedností dětí v oblasti porozumění základní slovní zásobě a její
používání v jednoduchých komunikačních situacích. Slovní zásoba a jazykové dovednosti budou dětem
předávány především hudebními, výtvarnými, dramaticko-pohybovými prostředky a hrami. Ke každému tématu
budou mít pracovní listy a přehled slovní zásoby s výslovností pro rodiče, které si budou zakládat do portfolia.
Během všech těchto aktivit s dětmi učitelka mluví anglicky.
Školička JOY DAY také nabízí odpolední aktivity pro ostatní děti, které ji nenavštěvují. Jedná se o kroužek Hrátky
s angličtinou pro předškolní děti (ve středu od 13 do 14 hodin). V případě zájmu uvažujeme i otevření kroužku
English Club pro děti 1. a 2. třídy ZŠ.
V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím
telefonu nebo mailu (viz výše).

Školička JOY DAY o.s.

INFORMUJEME O PRŮBĚHU NAŠICH PROJEKTŮ
Přinášíme přehled obecních projektů na kterých se intenzivně pracuje.
1.Kanalizace,ČOV a vodovod – Absolvovali jsme výběrové řízení na zhotovitele stavby a byl rovněž vybrán
stavební dozor pro tuto stavbu.Výběrového řízení se celkem zúčastnilo 11 firem.Konečné nabídky předložilo 5
firem s nichž byl vybrán uchazeč AQUASYS spol.s r.o. ze Žďáru nad Sázavou s nejvýhodnější nabídkou s cenou
31.316.023,-Kč vč.DPH.Stavební dozor ing.Miloš Charvát.Nyní každý druhý den apelujeme na Státní fond
Životního prostředí ČR,aby uspíšil další administraci projektu potvrdil proběhlé výběrové řízení a předložil nám
smlouvu o dotaci,aby stavba mohla začít co nejdříve.
2.Stezka pro pěší a cyklisty Rájov – Zlatá Koruna – Probíhá již v pořadí třetí pokus získat na tuto akci dotaci
z Regionálního operačního programu.Zdárně jsme prošli prvním kolem posuzování žádostí a konečný verdikt má
padnout v listopadu tohoto roku.V případě obdržení dotace je reálné provést stavbu v roce 2010(Rozpočet akce
5.693.864,-Kč z toho dotace může činit 92,5% nákladů).
3.Zateplení a plynofikace kulturního domu – V srpnu byla naše žádost o dotaci schválena v rámci Operačního
programu životní prostředí.Nyní probíhají další kroky,aby realizace mohla proběhnout co možná nejdříve.Rok
2010-2011.(Rozpočet akce 6.746.017,-Kč z toho schválená dotace 5.584.858,-Kč)
4.Úprava veřejného prostranství Rájov – Koncem září budeme činit druhý pokus získat 92,5% nákladů
z Regionálního operačního programu.Rok 2011-2012(Rozpočet akce 9.000.000,-Kč)
JDEME CESTOU MAXIMÁLNÍHO VYUŽITÍ MOŽNOSTÍ, KTERÉ NÁM PŘINÁŠÍ NAŠE ČLENSTVÍ
V EVROPSKÉ UNII.NENÍ TO CESTA LEHKÁ ,ALE JEDINNÁ ,JAK UVÉST SMĚLÉ PLÁNY K ŽIVOTU !
Z letošních menších projektů :
Úprava hasičské zbrojnice SDH Plešovice (Grant z Jihočeského kraje 70% Rozpočet 52.000,-Kč)
Pořízení plovoucího čerpadla SDH Rájov (Grant Jihočeského kraje 70% Rozpočet 36.690,-Kč)
Pořízení zahradního traktoru a nákladního přívěsu pro údržbu veřejného prostranství.(Rozpočet
120.000,-Kč)
Výměna oken na objektu č.p.5 Pošta (Příspěvek z Ministerstva kultury 100.000,-Kč Rozpočet 177.491,Kč)
Částečná výměna oken č.p.46 Obecní byty (Dotace z Programu obnovy venkova 70.000,-Kč Rozpočet
260.286,-Kč.
Hřiště pro mateřskou školu a veřejné dětské hřiště (Rozpočet 150.000,-Kč)
Zmodernizování pracoviště Czech POINT(Prostředky z Evropské unie 85% Rozpočet 68.120,-Kč)

Starosta M.Š.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
Tak jak jsme Vás již dříve informovali,přistupujeme ke změně při pořádání zájezdů pro důchodce.Od letošního roku
bude probíhat,pokud bude zájem, jeden zájezd do termálních lázní a jeden zájezd poznávací.Jako první
z poznávacích zájezdů jsme pro Vás připravili ve spolupráci s cestovní agenturou Bohdana Wallischová – WALLTOUR
zájezd

KLATOVY - DOMAŽLICE.
Termín zájezdu – sobota 10.října 2009
Odjezd - 7:00 hod
Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Návrat - ve večerních hodinách
Program :
Klatovy – město karafiátů od r.1813 díky baronu Olšanskému :
•
Město založeno ve 13.století Přemyslem Otakarem II,tak jako naše obec.
•
Prohlídka historické části města : domy na náměstí,Černá věž,Radnice,Jezuitský kostel,KATAKOMBY pod
kostelem,Barokní lékárna „U bílého jednorožce“památka UNESCO
Domažlice – centrum CHODSKA :
•
Malebné město založené v 10.století
•
Prohlídka historické části města : Památková rezervace,náměstí s podloubím,renesanční,barokní a empírové
domy,gotická věž,gotický kostel P.Marie ze 13.století,novorenesanční radnice ze 16.století,návštěva
Chodckého hradu,Chodské muzeum.
Klenčí – místo spojené s J.Š.Baarem :
•
Klenčí pod Čechovem jedna z privilegovaných chodských vsí.Od r.1829 výroba ručně malované chodské
keramiky,stará pošta z r.1546,Muzeum s památkami na slavného rodáka J.Š.Baara.Výhledy – Baarův
pomník,výhled na CHODSKO a ČERCHOV
Cena zájezdu – důchodci s trvalým pobytem v naší obci 200,- Kč, ostatní 350,- Kč.
Cena zahrnuje : dopravu autokarem Karosa,vstupné dle programu,průvodce CK a oběd.
Účastníci zájezdu přednostně důchodci z naší obce a při volné kapacitě autobusu i ostatní.
Srdečně zveme na připravený zájezd !

(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit
předem nejpozději 30.září 2009).
HARMONOGRAM ZBÝVAJÍCÍCH FOTBALOVÝCH MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ
SK ZLATÁ KORUNA MUŽI, PŘÍPRAVKA – PODZIM 2009
SK Zlatá Koruna - MUŽI

SK Zlatá Koruna – PŘÍPRAVKA

Neděle 20.9.09 od 16:00 Kájov-ZK
Sobota 26.9.09 od16:30
ZK-Malonty
Sobota 3.10.09 od16:00
Soběnov -ZK
Sobota 10.10.09 od 16:00 Chvalšiny-ZK
Sobota 17.10.09 od 15:30 ZK-FC Vltava
Sobota 24.10.09 od 14:30 Větřní-ZK
Sobota 31.10.09 od 14:00 ZK - Holubov

Sobota 19.9. od 10:00 ZK- Frymburk
Sobota 26.9. od 14.00 Vyšší Brod - ZK
Neděle 4.10. od 10:00 FC Vltava-ZK
Sobota 10.10. od 10:00 ZK-Horní Planá
Sobota 17.10. od 15:30 Slavoj ČK-ZK
Neděle 25.10. od 10:00 Frymburk-ZK
Středa 28.10. od 11:00 ZK –Vyšší Brod

Fotografie fotbalistů z vydařeného červnového zájezdu do Kroměříže.

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)

NOVĚ OTEVŘENO !!!
ZUBNÍ ORDINACE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Latrán 82, Český Krumlov
(naproti Hlavní poště)
Od 1. září 2009.
Standardní i nadstandardní ošetření.
Na známé i nové pacienty se těší
MUDr. Eva Lukáčová a zubní sestra Jana Hároniková
Objednat se můžete na tel. Čísle 608 634 451.

SLAVÍME DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
U příležitosti Dnů evropského dědictví, které letos slavíme o víkendu 19. a 20.září, bude v klášteře Zlatá
Koruna zdarma pro všechny návštěvníky zpřístupněna II. prohlídková trasa - literární expozice MÍSTA
SETKÁVÁNÍ.
Místním občanům po předložení občanského průkazu bude poskytnuta sleva na I. prohlídkovou trasu-prohlídka
kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Místním občanům, kteří mají nárok na slevu bude umožněn vstup
na prohlídku kláštera zdarma.

KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL - KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA VII.ROČNÍK 2009
Pomalu se blíží konec festivalu.Využijte poslední možnosti.
Neděle 20.9.2009 v 19.30 hodin
KŘÍŽEM KRÁŽEM HUDBOU KŘÍŽOVOU CHODBOU (Marcela Křížová – klavír,cembalo,Radka Křížová –
housle,zpěv,Milan Kraus – violoncello)
Pondělí 28.9.2009 v 19.30 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT – ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RÁJOV Vás srdečně zve na II.ročník hasičské soutěže
O POHÁR STAROSTY OBCE ZLATÁ KORUNA
Datum konání : sobota 19.září 2009 Zahájení : od 13.00 hodin
Místo konání : hřiště u řeky v Rájově

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU :
RÁJOV – středa 30.září 2009 od 18.00 hodin (zajišťuje SDH Rájov)
ZLATÁ KORUNA – středa 7.říjen 2009 od 16.00 hodin(zajišťuje SK Zlatá Koruna)
PLEŠOVICE – sobota 17.říjen 2009 od 9.00 hodin (zajišťuje SDH Plešovice)

SBĚR OŠACENÍ 12. a 13.října 2009.
Použitelné čisté ošacení,obuv a hračky můžete přinést od 15.00 do 17.00 hodin do přízemí
obecního úřadu ve Zlaté Koruně,kde je převezmou paní Decarliová (pondělí) a paní Koubová
(úterý).
Za darované věci předem děkujeme MS ČČK Zlatá Koruna
Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 24.října 2009 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 !

