23. ročník, vydání 1/2013

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje je 24. dubna
2013!

OBSAH

Strana 1
Úvodní slovo
Zastupitelstvo obce

Datum 15. 3. 2013

Vážení spoluobčané,
jaro nám klepe na dveře a s tím se nám všem, jak pevně doufám, zlepšuje nálada a životní optimismus. Myslím, že mimo pevného zdraví je optimismus to pravé, co v současné době potřebujeme.
Před krátkým časem jsme prožívali čas masopustního veselí. Dovolte mi, abych poděkoval
všem, kteří přispěli k zachování tradice masopustu v naší obci i v tomto roce, který je rokem 750.
výročí od založení Zlaté Koruny. Masopusty v Rájově a Zlaté Koruně se nesly ve velmi veselém a
přátelském duchu. Mnohé domácnosti přivítaly masopustní průvody nejrůznějším občerstvením a
se srdcem na dlani. Již jen málo příležitostí zbývá k tomu, aby se sešel takto velký počet místních
obyvatel a společně se dokázal bavit a veselit. Možná si to dostatečně neuvědomujeme, ale právě
takovéto aktivity výrazně pomáhají ke spokojenějšímu životu v dnešní uspěchané době.
S nástupem jarního počasí jsou rovněž zahájeny stavební práce v naší obci. Největší investiční
akcí letošního roku je oprava komunikací a veřejného prostranství po dokončené stavbě kanalizace a vodovodu v dolní části Zlaté Koruny. Jako první místo k opravě, vzhledem k největšímu
zatížení, byl vybrán úsek kolem kostela, obecního úřadu a mateřské školy, který je rovněž přístupem do kláštera. Práce byly zahájeny 6. března s termínem dokončení 15. dubna, a to v případě
vyhovujícího počasí. Práce provádí společnost Jiří Jokl – Budějovické dopravní stavby, která
předložila nejvýhodnější nabídku s nejnižší cenou ve výši 1.134.302,-Kč vč. DPH. V tomto úseku
bude prováděna pokládka kamenné dlažby z kostek. Přístup po dobu stavby do mateřské školy,
obecního úřadu a kláštera bude s drobným omezením zajištěn.
V Plešovicích a Rájově budou dokončeny terénní úpravy kolem nově nainstalovaných hracích
dětských prvků.
Další významnou investicí tohoto roku je nový vrt pitné vody, který bude následně zařazen do
současného systému dodávky pitné vody pro Plešovice a Zlatou Korunu. Stavbu bude provádět
společnost V.H.S.H, s.r.o.,Strakonice s cenou 186.872,-Kč vč. DPH. Tato stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí.
Součástí tohoto zpravodaje je i mimo jiného program oslav výročí 750 let od založení Zlaté
Koruny. Věřím, že většina z Vás, ne-li všichni, vnímáte letošní výročí, stejně jako já, jako velmi
významné. Vždyť je tomu již 750 let, kdy se začaly psát dějiny našeho milovaného domova. Bližší
aktuální informace všech akcí spojených s výročím naleznete vždy na webových stránkách obce
www.zlatakoruna.cz a na stránkách kláštera www.klaster-zlatakoruna.eu. Srdečně Vás zvu jménem všech organizátorů na všechny připravené akce a věřím ve Vaši účast.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
dne 27. února 2013

Masopust ve Zlaté Koruně

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
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Nabídka pracovních míst
Beseda o historii Rájova

-

zprávu o práci rady obce za uplynulé období.
zprávu o práci finančního výboru za uplynulé období
informaci o poslední rozpočtové změně roku 2012
novou směrnici o postupu zadávání zakázek malého rozsahu

Dobrá zpráva pro knihovny
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Informační servis
Příloha :
Program oslav 2013

Následující zasedání zastupitelstva je plánované na 24. dubna 2013 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
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MASOPUST VE ZLATÉ KORUNĚ 9. ÚNORA 2013

Další fotografie z této akce naleznete na www.zlatakoruna.cz ve fotogalerii.
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OBECNÍ ÚŘAD ZLATÁ KORUNA HLEDÁ PRACOVNÍKY
Obec Zlatá Koruna vyhlašuje konkurz na pracovníka obecního úřadu na pozici matrikář/matrikářka.
Předpokládaný nástup je 1. května 2013
Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 20. 3. 2013 na adresu:
Obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna č. p .41, 381 01 Český Krumlov
Obálku označit slovy: matrikář/ matrikářka
(konkurz již vyhlášen od 1. 3. 2013)
dále hledá
pracovníka technických služeb
Předpokládaný nástup je od 1. června 2013
Rámcová pracovní náplň:
Údržba zeleně a veřejného prostranství vč. komunikací (práce se zahradní technikou), drobné udržovací práce (oprava
mobiliáře, zednické výspravy, menší výkopové práce apod.), drobné ruční čištění vodotečí, stok a kanalizací.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 30. 4. 2013 na adresu:
Obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna č. p.41, 381 01 Český Krumlov
Obálku označit slovy: pracovník technických služeb
Bližší informace na www.zlatakoruna.cz nebo u starosty obce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na besedy o historii Rájova, které se uskuteční ve středu 20. a ve čtvrtek 21.
března 2013, vždy od 16 hodin v restauraci Na Kovárně. První den se dozvíte o nejstarších dějinách obce (14.-19.
století), druhý den bude beseda směřovat k nedávné historii (20. století).
Jaký je původ názvu obce? Proč byl Rájov vybrán jako sídlo rychty? Víte, že se zde v 18. století konaly chmelové trhy?
Kam až sahá historie místních kapliček a křížů? Komu je zasvěcen rájovský zvon? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpovědi.
Na místě si budete moci osobně prohlédnout stabilní katastr obce z roku 1827. Pokud máte doma některé zajímavé fotografie, které by stálo uchovat dalším generacím (starý most, kovárna, náves, zbourané domy (Troblovec, Konopáčovec,
Petráškovec, pastušina), masopusty, interiéry hospod a obchodů, taneční sál, cihelna, pískárna, hasiči, válečné uniformy,
pohřeb padlých 5.5. 1945, voroplavba, kapličky a kříže, plakáty kulturních akcí, dětský útulek, německá škola, kravíny
apod.), vezměte si vše s sebou. Na místě si vytvořím kopii a vše okamžitě vrátím. Pokud se nemůžete dostavit na besedu,
ale chtěli byste se podělit o zajímavé fotografie, neváhejte mne kontaktovat na čísle 724 566 819.
Děkuji za spolupráci těším se na Vás.
Jan Bouček
BEZPLATNÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU V MÍSTNÍCH KNIHOVNÁCH POKRAČUJE
DOBRÁ ZPRÁVA PRO NAŠE
KNIHOVNY
Dopisem z Ministerstva kultury přišla
obcím a městům informace,že s platností
od 1.4.2013 nebude již hrazeno ze strany
státu internetové připojení místních veřejných knihoven.Naše obec však rozhodla
zachovat tuto službu svým občanům i
nadále.
Díky vstřícnému jednání ze strany PCinet 08 pana Martina Bíny došlo
k dohodě,že tento poskytovatel internetového připojení zajistí internet v knihovně
Plešovice pro naší obec zdarma.
Ani druhá knihovna ve Zlaté Koruně nezůstane bez internetu.To zajistí obecní
úřad v rámci svého připojení v objektu
radnice.
M.Š.

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.

ŠPATNÁ ZPRÁVA PRO NEUKÁZNĚNÉ ŘIDIČE
Vzhledem k tomu,že neukáznění řidiči porušují nejvyšší povolenou
rychlost při projíždění naší obcí,zaměří se policie na tento nešvar i u nás
a odlehčí tak peněženkám těchto pirátů silnic.Ty nejlepší z nich můžou
obdržet patřičný počet trestných bodů a dosáhnout tímto vrcholu
v podobě odebrání řidičského průkazu.
Vážení řidiči,myslete na to ,že vy i ostatní účastníci silničního provozu
máte pouze jeden život !!!

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sobota 13. dubna 2013
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
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).
Všechna 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!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Srdečně zveme
na připravený zájezd do termálních lázní Bad Füssing v Německu,
který nabízí regeneraci a odpočinek
termín zájezdu – čtvrtek 25.dubna 2013
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 OÚ ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit předem nejpozději 18. dubna 2013.
Upozorňujeme zájemce, že zájezd není připojištěn proti úrazu! Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.
Vstup do lázní od 9 do 9,50 Euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přijďte se o velikonocích pobavit a přispět tak na provoz místního fotbalového oddílu!
Sportovní klub SK Zlatá Koruna
si Vás dovoluje pozvat
na tradiční Velikonoční zábavu,
která se koná v místním Domě kultury a sportu
na Velikonoční neděli dne 31. 3. 2013 od 20:30 hodin.
K tanci a poslechu hraje populární CORSO (dříve SITUACE).
Vstupné je 100 Kč
Připravená je hodnotná tombola.
Rezervace na tel. 604280269 (P. Gallistl)
Výtěžek z akce jde pouze na sportovní rozvoj ve sportovním klubu Zlatá Koruna!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program domácích zápasů mužů a přípravky SK Zlatá Koruna jaro 2013
Muži
Přípravka
13. 4. 16,30 SK Zlatá Koruna – Sokol Kájov
20. 4. 11,00 SK Zlatá Koruna – Slavoj Český Krumlov „A“
27. 4. 17,00 SK Zlatá Koruna – FK Dolní Dvořiště
4. 5. 10,30 SK Zlatá Koruna – Dynamo Vyšší Brod
11. 5. 17,00 SK Zlatá Koruna – Dynamo Světlík
18. 5. 10,30 SK Zlatá Koruna – FC Velešín
1. 6. 17,00 SK Zlatá Koruna – Hraničář Malonty
1. 6. 15,00 SK Zlatá Koruna – Nová Ves-Brloh
15. 6. 17,00 SK Zlatá Koruna – Sokol Chvalšiny
15. 6. 15,00 SK Zlatá Koruna – Horní Planá „A“

