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Datum 30.03.2010

ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do mateřské
školy Zlatá Koruna pro
školní rok 2010/2011
se bude konat
19.-20.dubna 2010 od
15.00 do 16.00 hodin
v prostorách mateřské
školy ve Zlaté Koruně
(areál kláštera Zlatá
Koruna)

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
•
•

•
•
•
•

Jednání zastupitelstva obce dne 11.března 2010
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
zprávu o práci rady obce od 17.12.2009 do 11.03.2010.
záměr prodeje 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.133 m2 a
zřízení věcného břemene pro chůzi pro vlastníky přilehlé nemovitosti
č.p.32 Zlatá Koruna.
Rozpočtovou změnu č.5/2009 a č.1/2010.
Realizaci stavby „Stezka pro pěší a cyklisty Rájov – Zlatá Koruna“ 1.etapa parkoviště u mostu - hřbitov v roce 2010.
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVÁLILO
záměr prodeje pozemkové parcely KN č.169/2 v k.ú.Zlatá Koruna.
vyplacení finanční částky ve výši 20.575,-Kč vztahující se k pojistnému
plnění pojistné události nad rámec právního nároku.

------------------------------------------------------------------------------------------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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ZLATOKORUNSKÝ ZPRAVODAJ OTEVÍRÁ SVŮJ JUBILEJNÍ
20. ROČNÍK
Zlatokorunský zpravodaj slaví svůj malý svátek.Rok 2010 je rokem,kdy
tato informační tiskovina vstupuje do svého 20.ročníku.První vydání
prvního ročníku se odehrálo v březnu roku 1991.Zlatokorunský zpravodaj
plnil,plní a doufám i do dalších let bude plnit roli informačního kurýra,který
přináší svým občanům základní důležité informace ze své obce.Je dodáván
do každé rodiny zdarma a v posledních letech se s tím můžete seznámit i
na oficiálních stránkách obce www.zlatakoruna.cz .Pokud se mezi Vámi
najde někdo,kdo by chtěl svým nápadem a přičiněním přispět na zlepšení
či dokonce stabilně spolupracovat na vydávání našich „obecních novin“,ať
neváhá a zkontaktuje starostu.
Zlatokorunský zpravodaj děkuje všem,kteří mu po řadu let pomáhali v jeho
životu a distribuci a svým věrným čtenářům za věnovanou pozornost.
Společně se starostou a obecním úřadem přejeme všem našim čtenářům a
spoluobčanům krásné prožití Velikonočních svátků.

Veselé Velikonoce !
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SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A ODPOČINEK
termín zájezdu – čtvrtek 29.dubna 2010
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 15.dubna 2010).
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

PROMÍTÁNÍ FILMU A FOTOGRAFIÍ Z MASOPUSTU
V pátek 9.dubna 2010 od 19.00 hodin v restauraci U KUČERŮ v kempu Zlatá Koruna se uskuteční
promítání filmu, natočeného v době masopustu, včetně snímků pořízených při těchto zdařilých akcí.

Malá ochutnávka :
Zlatá Koruna 13.února 2010… Téma : Cirkus „Čumíto – Umíto“

Rájov 6.února 2010… Téma : Svatba

DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SPORTU PRO ROK 2010
Obec Zlatá Koruna
Vyhlašuje
Dotační program na podporu sportu pro rok 2010
Termín odevzdání žádostí do 7.4.2010 do 17.00 hodin
Žádosti se podávají ve stanoveném termínu dle „Pravidel dělení dotace pro sport z rozpočtu obce
Zlatá Koruna“ na Obecní úřad ve Zlaté Koruně
(úřední dny Po,St 7:00 – 17:00hod)
Na rok 2010 pro tento účel je vyčleněna z rozpočtu obce částka 50.000,-Kč
Pravidla dělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá Koruna (www.zlatakoruna.cz)
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MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A
HISTORICKÝCH SÍDEL
17.-18.dubna 2010
pořádá
správa kláštera Zlatá Koruna
Program:
Po oba dva dny mají občané
obce Zlatá Koruna vstup na prohlídku
kláštera zdarma
SOBOTA 17.dubna ve 13:00 hodin
přivítání v klášteře Zlatá Koruna,
• seznámení s kulturním programem
Zlatokorunského léta 2010,
• prohlídka rekonstrukce střech na budově
Velkého konventu,
• ukázka z připravované akce „ Oživlé
památky “- komentovaná prohlídka
exteriérů kláštera.
Všechny občany srdečně zveme a těšíme se
na viděnou v sobotu 17.dubna 2010 !
info: správa kláštera Zlatá Koruna
tel.:380 743 126
mobil.: 724 663 767
www.klaster-zlatakoruna.eu
e-mail: zlatakoruna@budejovice.npu.cz

SK ZLATÁ KORUNA INFORMUJE A SRDEČNĚ ZVE
S politováním musíme oznámit, že z důvodu rekonstrukce kulturního domu ve Zlaté Koruně
se každoroční oblíbená Velikonoční zábava s bohatou tombolou přesouvá na září, kde
všechny příznivce rádi přivítáme na prvním ročníku Václavské zábavy!
Náhradní program na letošní velikonoční neděli obstará populární Štastná náhoda v Restauraci na
Letné. Vzhledem k tomu, že je zde omezená kapacita sálu v případě zájmu větších skupin prosím
raději kontaktujete Ing. Petra Gallistla či ostatní členy SK Zlatá Koruna. Vstup na akci je 100,- Kč
včetně drobného občerstvení a bude brán především jako příspěvek zúčastněných na na rozvoj
zlatokorunské kopané.
Rovněž zveme všechny příznivce sportu , aby přišli povzbudit nejen mužstvo dospělých, ale
především po dlouhých desetiletích nově založené družstvo zlatokorunských benjamínků-tzv.
přípravky. Na jejich obrodě se podíleli především dva zlatokorunští nadšenci, jmenovci - Pavel Král a
Jaroslav Král! (první termíny zápasů Jaro 2010 muži a přípravka na straně 4)
Za SK Zlatá Koruna – ing.Petr Gallistl

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)

SBĚR OŠACENÍ PRO OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Úterý 6.dubna a středa 7.dubna 2010.
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 členky
místního sdružení.
Za darované věci předem děkujeme MS ČČK Zlatá Koruna
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 !
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLEŠOVICE
pořádá
Sběr železného šrotu v Plešovicích a čištění rybníka 17.dubna 2010.
Sraz v 8.30 hodin na návsi.

HARMONOGRAM ZÁPASŮ SK ZLATÁ KORUNA – FOTBAL JARO 2010 (I.ČÁST)
MUŽI
Sobota 10.4.od 16.30 hod Zlatá Koruna – Frymburk B
Sobota 17.4. od 17.00 hod Světlík – Zlatá Koruna
Neděle 25.4. od 17.00 hod Zlatá Koruna – Přídolí
Neděle 2.5. od 17.00 hod Horní Dvořiště – Zlatá Koruna
Sobota 8.5. od 17.00 hod Zlatá Koruna – Kájov
Sobota 15.5. od 17.00 hod Malonty – Zlatá Koruna
Neděle 23.5. od 14.00 hod Zlatá Koruna – Soběnov
Sobota 29.5. od 17.00 hod Zlatá Koruna – Chvalšiny

PŘÍPRAVKA (DĚTI)
Sobota 10.4. od 15.00 hod Zlatá Koruna – FC Vltava
Neděle 18.4. od 14.00 hod Horní Planá – Zlatá Koruna
Sobota 24.4. od 15.30 hod Zlatá Koruna – Slavoj ČK B
Neděle 2.5. od 10.00 hod Zlatá Koruna – Frymburk
Neděle 9.5. od 10.30 hod Vyšší Brod – Zlatá Koruna
Neděle 16.5. od 10.00(Loučovice) hod FC Vltava – Zlatá Koruna
Sobota 22.5. od 15.30 hod Zlatá Koruna – Horní Planá
Neděle 30.5. od 14.00 hod Slavoj ČK B – Zlatá Koruna

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

