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Datum 27.11.2009

Příští jednání
Zastupitelstva obce
Čtvrtek 17.prosince
2009
v 18.00 hod

Radnice
ve Zlaté Koruně
Jednání
zastupitelstva obce
je veřejné !

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
•

Jednání zastupitelstva obce dne 26.listopadu 2009
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 „o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí“

S platností zákona Sb.č.362/2009,kterým se mění některé zákony s návrhem
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se zvyšují základní sazby
pro výpočet daně z nemovitostí.Obec v této souvislosti schválila novou
vyhlášku,která určuje stejné daňové zatížení pro rok 2010 jako v roce 2009
v souvislosti s platbou daně z nemovitostí na území naší obce.
Daň z nemovitostí se tedy pro rok 2010 v naší obci nezvyšuje.
------------------------------------------------------------------------------------------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.
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Přejeme Vám krásné
ADVENTNÍ SVÁTKY

HLEDÁ SE NOVÁ KNIHOVNICE NEBO KNIHOVNÍK PRO OBECNÍ
KNIHOVNOU VE ZLATÉ KORUNĚ !
Obecní knihovna se nachází v přízemí radnice a má provozní dobu každé
úterý od 14.30-16.30 hodin (v případě potřeby lze tuto dobu
upravit).Knihovna disponuje veřejným bezplatným internetem.Činnost
knihovníka je finančně odměněna.Bližší informace u starosty obce.
Také mi dovolte,abych na tomto místě jménem obce a jménem svým
ze srdce poděkoval paní Marii Koubové za výbornou a dlouholetou
práci,kterou vždy ráda pro nás všechny vykonávala.Paní Marie
Koubová se rozhodla předat svou knihovnu k 31.12.2009. Přejeme
Vám paní Koubová pevné zdraví a mnoho životní pohody.

MY UMÍME TŘÍDIT
O tom,že třídit umíme svědčí to,že se naše obec drží dlouhodobě na předních
místech v celokrajské soutěži obcí Jihočeského kraje.Poslední známý
výsledek za tři čtvrtletí 2009 je 8. místo v kategorii obcí od 500 do 1999
obyvatel a první místo v českokrumlovském okrese.Stále máme,ale značné
reservy a to zejména v čistotě tříděných složek.V praxi to znamená,že ten
kdo vloží do kontejnéru odpad který tam nepatří,znehodnocuje tak naše
společné třídění.V některých případech je tříděný odpad dokonce tak
znehodnocen,že značná část a někdy i celý obsah kontejnéru skončí na
skládce a to znamená velké náklady při manipulaci s tímto odpadem a tím
vyšší finanční zatížení.Je nutné ukládat do kontejnérů na tříděný odpad jen
ten odpad,který tam patří.Na druhou stranu se stále nachází v komunálním
odpadu (tzn.odpad z vašich popelnic) část odpadu,který zase patří do
kontejnérů na tříděný odpad.Jen správným a maximálním tříděním můžeme
udržet současnou cenu za žetony a tak šetřit své finance.Děkuji,že třídíte !
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2009
Letos již po jedenadvacáté přivezou hasiči z hornorakouského okresu Freistadt do Česka vánoční
plamínek Betlémského světla.
Tak jako každý rok, tak i v letošním roce proběhne tento akt slavnostním předáním tohoto světla
hasičům z našeho okresu a z okresu Freistadt.
V letošním roce proběhne slavnostní předání tohoto plamínku pokoje v kostele sv. Vavřince v Přídolí v
sobotu 19. prosince 2009 v 17 hodin.
POLICIE RADÍ
NA TÉMA PODVODY NA SENIORECH

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. Je vhodné uvádět na jmenovce na dveřích
příjmení v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama
žena. Buďte opatrní, neotvírejte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o možnost si
zatelefonovat, či předání zásilky pro vašeho souseda. Situaci můžete řešit, i přes zavřené dveře.
Pomoc zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo sanitky apod. Mějte vždy důležitá telefonní
čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě. Zamykejte hlavní vchodové dveře.
Pro své bezpečí si pořiďte dveřní panoramatické kukátko, které vám umožní vidět široký prostor za
vašimi dveřmi a pojistný řetízek, díky kterému můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.
Nemívejte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nemáte doma zabudovaný
trezor. Peníze si raději uložte na svůj účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance nebo v jiném
peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, pro jejich případném odcizení vám tyto
fotografie usnadní jejich identifikaci. Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Nikdy se před
nikým nechlubte tím, kolik máte doma peněz, ani tím, jaké vlastníte cennosti.
Stačí nepatrná chvilička, aby si vás podvodník vytipoval a dostal do vašeho bytu, kde vás může
připravit o peníze a cennosti. Časté jsou i případy, kdy vás neznámá osoba žádá o pomoc a vzbuzuje
tím soucit. Potřebuje nutně půjčit nebo rozměnit finanční obnos a mezitím co jdete pro peníze,
obhlédne, kde máte uloženou hotovost nebo položenou peněženku a využije situaci k jejímu odcizení.
Vynalézavost podvodníků je opravdu velká. Mohou se například také vydávat za přítele Vašeho
příbuzného či známého, který je ve finanční tísni. Vždy je proto bezpečnější si informace pro jistotu
ověřit. V případě zástupců firem provádějících odečty energií požadujte služební průkaz prokazující
příslušnost
k
dané
společnosti
nebo
si
skutečnost
ověřte
telefonátem.
Prevence – Policie ČR www.policie.cz
HOKEJBALISTÉ ZLATÉ KORUNY POŘÁDAJÍ DNE 16. LEDNA 2010 II. ROČNÍK TURNAJE O PUTOVNÍ
POHÁR OBCE ZLATÁ KORUNA, KTERÝ SE KONÁ V TĚLOCVIČNĚ SOKOLU.
Přes velký úspěch a kladné ohlasy z I. ročníku turnaje rádi oslovíme veřejnost aby přišli podpořit
hráče z jejich obce. V prvním ročníku tohoto turnaje se zúčastnil výběr hráčů z několika měst a obcí
jako jsou Rájov 2 mužstva, Křemže, Český Krumlov 2-mužstva, České Budějovice, Jindřichův Hradec
a samozřejmě domácí hráči Zlaté Koruny. Vítězem a zároveň obhajujícím mistrem putovního
poháru pro nadcházející II. ročník bude mužstvo Jindřichova Hradce.
Budeme rádi když pro tento ročník turnaje se přihlásí další nová obec či město,
kteří by rádi poznali hokejbálek v tělocvičně.
Pokud budete mít zájem přihlásit mužstvo na tento turnaj,tak veškeré informace
získáte od vedoucího turnaje :Martin Lavička, tel: 736 716 164.
Podrobnější Info na stránkách Zlatokorunského hokejbalu :www.hokejbalzk.estranky.cz

PROMÍTÁNÍ FILMŮ ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE Z 60. A 70. LET MINULÉHO STOLENÍ
promítání zajišťuje pan Jiří Bauer
Plešovice restaurace u Nováků v úterý 1.12.2009 od 17.00 hodin
Rájov restaurace Na Kovárně ve středu 2.12.2009 od 17.00 hodin
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Zlatokorunský zpravodaj přináší článek věnovaný naší obci,který byl vydán v pondělí 23.listopadu
v rubrice Českokrumlovského deníku „Moje Českokrumlovsko“Autor : Václav Votruba
ZLATÁ KORUNA JE STÁLE NAVŠTĚVOVANĚJŠÍM MÍSTEM
Zlatá Koruna - V malebném prostředí na úpatí hory Kleť se nachází mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi obec Zlatá
Koruna.
„Jsme na takovém poloostrově, kdy nás ze tří stran obtéká Vltava. Jsme v chráněné krajinné oblasti Blanský les, takže je tu celkem
nedotčená krásná příroda. Na řadu návštěvníků působí Zlatá Koruna zvláštní atmosférou,“ řekl starosta Zlaté Koruny Milan
Štindl.Dnes v obci žije 723 obyvatel, což je přesně o 500 méně, než tomu bylo v roce 1890, kdy byl počet obyvatel ve Zlaté Koruně
na svém historickém vrcholu.Za poslední roky se ze Zlaté Koruny stalo jedno z nejnavštěvovanějších českokrumlovských míst.
Turisty stále více láká klášter, který roku 1263 založil Přemysl Otakar II.„Přes léto to tu opravdu žije. Jsou tu vyloženě návaly.
Nejvíce lidi zajímá samozřejmě klášter,“ míní místní Lumír Litvan. On sám shrnul život v obci do jednoho slova – pohodička.Zlatou
Korunou prochází cyklostezky, pěší stezky i koňské stezky. Obec už poměrně dlouhou dobu usiluje o propojení s osadou Rájov
pomocí cyklostezky. Chce tak ulevit provozu, který je hlavně v letních měsících nebezpečný, což už poznali i někteří místní
občané.„Málem mě srazilo jako chodce auto. Ta cesta je vážně nebezpečná. Hlavně v sezoně je to nejhorší,“ řekla Andrea
Dominová. Jenomže obci se stále nedaří sehnat potřebné dotace, tudíž projekt za šest milionů korun stále stojí.

Z historie obce
První písemná zmínka o Zlaté Koruně pochází z roku 1263, kdy založil místní klášter Přemysl Otakar II.. V roce 1785
se z vnější části kláštera stala vesnice a roku 1848 samostatná obec. Samotný rozvoj kláštera byl v roce 1785
ukončen zrušovacím dekretem císaře Josefa II.. Budovu pak pronajímali noví majitelé Schwarzenbergové pro
průmyslové provozy, což stavu objektu příliš nepomohlo. Klášter byl za druhé světové války zkonfiskován, přičemž v
roce 1948 přešel do vlastnictví státu. Národní kulturní památkou se stal roku 1995.
Po dlouhé době nejistoty se však podařilo získat peníze na projekt, který je pro celou Zlatou Korunu nejdůležitější – rekonstrukce
kanalizace v historické části.
„Z Operačního programu životního prostředí jsme získali zhruba 25 milionů korun, o což jsme usilovali opravdu hodně dlouho,“ řekl
starosta Štindl. Do teď se však ještě nepovedlo rekonstrukční práce rozjet, i když se mělo původně začít už na jaře. Celou akci
zbrzdilo výběrové řízení.Práce bude samozřejmě doprovázet nepříjemný jev, že bude obec rozkopaná. S tím jsou ale místní občané
smířeni.„S tím se samozřejmě nedá nic dělat. Je to nutné,“ řekl například Miroslav Nůsek. S jeho slovy souhlasí i Tomáš Hora: „Celý
projekt bude opravdu prospěšný, jak pro občany, tak pro celé životní prostředí.“ Mezi další investiční záležitosti obce patří zateplení
a plynofikace kulturního domu, což také podpořil Operační program životního prostředí pěti a půl miliony korun.
Zlatokorunští by rádi upravili veřejná prostranství v obci i svých osadách. Na grant se ale stále čeká.
Zlatá Koruna je po kulturní stránce velice činná. Kromě velkých akcí, jako jsou Královský hudební festival a Zlatokorunské léto, se v
obci konají různé bály, zábavy či masopust.
Příjemnou tradicí je také pietní akt za maďarské účasti u památníku padlých vojáků v Rájově, který se vždy koná v květnu. „U
památníku se tu pravidelně scházíme už od roku 1945. Připomínáme si oběti, kdy se Maďaři postavili na stranu našich lidí, i když
byli spojenci nacistů,“ řekl Štindl.
Zlatokorunský klášter těžko hledá, nejen v jižních Čechách, konkurenci.Cisterciácký Klášter Zlatá Koruna patří k nejcennějšímu
historickému dědictví nejen v jižních Čechách, ale i v celé České republice.„V oboru gotiky je to naprosto špičková záležitost.
Opravdu najdeme jen hodně málo srovnatelných památek. Je to z důvodu, že se v klášteře dochovaly výrazné rozsáhlé partie z
prvního období budování objektu, což byl přelom 13. a 14. století,“ vysvětlil správce památky Zdeněk Troup.
Turisty také přitahuje monumentální klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. „Což je zdaleka největší chrám v jižních Čechách. To
ale málokdo ví. Má 70 metrů na délku a 17 metrů na výšku. Dává nám to obrázek o tom, jaký význam měl klášter v době
rozkvětu,“ řekl Troup.Nejenom architektura či samotná historie jsou přitažlivé pro návštěvníky. „Pozornost budí i rozsáhlý kulturní
program, který je složen ze tří částí – výtvarné, divadelní a koncertní. Osou koncertní části je Královský hudební festival,“ řekl
Troup.Kouzlo zlatokorunského kláštera objevuje stále více turistů. Návštěvnost každým rokem nepatrně stoupá, což dokazuje, že si
návštěvníci regionu začínají všímat i jiných okresních památek než pouze Českého Krumlova.
„Vzestup je mírný. Ale je pravda, že si k nám nachází cestu stále více cizinců, i když se pořád nedá mluvit o masovém zájmu,“ řekl
Troup.
Starosta Zlaté Koruny Milan Štindl dodal, že mnoho návštěvníků si přijede klášter také prohlédnout, aniž by se podívali dovnitř.
„Dělají to například vodáci. Celkově je ale v obci cítit rostoucí návštěvnost,“ řekl Štindl.
Nyní nastalo ve zlatokorunském klášteře období těžkých úklidů, jak říká Zdeněk Troup. „Pustili jsme se také do výměny přívodních
kabelů do opatství a budovy malého klášteru. Zároveň probíhá úprava střechy na budově velkého konventu. Kromě toho se už
zamýšlíme nad kulturní náplní na příští sezonu.“
Vkrádající se nudu zaplaší po zimě turisté
Zlatokorunsko je dobrým místem ke spokojenému životu. Alespoň tedy podle místního historika Jindřicha Špinara. Ten už ve Zlaté
Koruně žije přes dvacet let a je stále naprosto spokojený.„Dodnes si myslím, že je to tu vážně dobré. Zlatá Koruna má podle mě
naprosto ideální polohu. Nikam není daleko a je tu naprosto fajn krajina,“ řekl Špinar.„V zimě tu vládne klid a v létě, kdy by člověku
hrozila ponorková nemoc, je tu hodně lidí, takže se člověk zabaví. A když už toho začíná mít tak akorát, je už zase po
sezoně.“Jindřich Špinar před pár lety vytvořil model Zlaté Koruny, jak vypadala v roce 1785. Ten mohou lidé obdivovat v
prostorách bývalé fary.„S manželkou máme k historii vztah. Vzhledem k mému oboru není také problém získat potřebné prameny.
Model jsme tedy zkusili a myslím, že se povedl,“ řekl Špinar.„Pronajali jsme si prostory v bývalé faře, díky tomu ho můžeme přes
léto vystavovat. Máme tam ještě antikvariát.“

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)

Milý rodiče,
Jako každý rok,tak i letos bude Zlatou Korunou procházet
svatý Mikuláš s andělem a tlupou čertů.Pokud máte
zájem,aby zavítali i k Vašim dětem,volejte 724 919 134
Tomáš Jakubec.Prosím volejte pokud možno do
4.12.2009.

Obec Zlatá Koruna ve spolupráci s Českým červeným křížem a Mateřskou školou
pořádá

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU SE ZÁBAVNÝM PROGRAMEM PRO DĚTI
Pátek 4.prosince 2009 od 16.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně
Vstup zdarma

Srdečně zveme všechny děti ze všech částí naší obce v doprovodu rodičů a prarodičů
na připravený bohatý program.

Obec Zlatá Koruna ve spolupráci s Mateřskou školou
pořádá

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI
Pátek 18.prosince 2009 od 15.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně – restaurace „Na hřišti“
Vstup zdarma

Srdečně zveme všechny naše důchodce ze všech částí naší obce na připravený program
• Zahájení
• Program dětí z mateřské školky
• Dechovky - hrají k poslechu a k tanci „KAMEŇÁCI“
V případě potřeby je možné si do 16.prosince domluvit se starostou svoz a odvoz na tuto
akci .Telefonické číslo 380743119 nebo osobně na obecním úřadu.

Den plný angličtiny tématicky zaměřený na VÁNOČNÍ SVÁTKY
pro děti od 5-12 let
Kde? Školička JOY DAY, budova Obecního úřadu ve Zlaté Koruně
Kdy? V sobotu 12. prosince 2009
1. dopoledne (8:30 - 12:30) pro děti ve věku 5 – 7 let
2. odpoledne (14:00 - 18:00) pro děti ve věku 8 – 12 let
V rámci Christmas Day bude výuka metodicky připravená ve formě tématických her, hudebních , pohybových a výtvarných
aktivit s důrazem na interaktivní metody a maximální aktivitu dětí ve všech činnostech. Děti si osvojí základní slovní
zásobu týkající se Vánoc a seznámí se s některými typickými Vánočními zvyky v anglicky mluvících zemích.
Vydatná svačina a pití budou zajištěny na místě.
Děti si s sebou mají přinést venkovní oblečení a obuv a nějaký rytmický nástroj (rolničky, bubínek, zvoneček apod.).
Platbu je možné realizovat na místě před začátkem akce.
Cena 220,- Kč za jedno dítě,200,- Kč za jedno dítě v případě sourozenců
Bližší Informace : www.joyday.estranky.cz nebo Mgr. Jiřina Stang – tel. 723 459 810
PŘIHLÁŠKY DO 3.12.2009 na adresu : JOY DAY o.s.
Polní 254, 381 01 Český Krumlov nebo e-mailem joyday@centrum.cz

