23. ročník, vydání 3/2013

Datum 2. 7. 2013

Vážení spoluobčané, milé děti,
přeji Vám krásné letní prázdniny a dovoluji si Vás pozvat na naší dětskou výstavu.
Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje
je 31. července 2013!
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VERNISÁŽ VÝSTAVY DĚTSKÝCH PRACÍ
Ve středu 26. června 2013 v 10 hodin se uskutečnila vernisáž společné výstavy prací dětí
z Mateřské školy ve Zlaté Koruně a ze Základní školy Za Nádražím v Českém Krumlově na téma
Příběh Zlaté Koruny. Zapojení dětí ze ZŠ Za Nádražím nebylo náhodné – vždyť většina zlatokorunských předškoláků končí právě tam!
Protože – jak už je letos zvykem – počasí nedovolilo uskutečnit zahájení v parku před obecním úřadem, sešli se zástupci obce, pozvaní hosté a zejména děti z obou škol v prostorách obecního úřadu. Zde postupně promluvili starosta obce Milan Štindl, ředitelka ZŠ Za Nádražím Dana
Hoššová a ředitelka MŠ Zlatá Koruna Růžena Moučková. Před a mezi proslovy děti ze školky
i ze školy přispěly hudebním vystoupením. Po malém občerstvení se pak všichni vydali na prohlídku samotné výstavy, která se nachází v prostorách fary. Nechci moc prozrazovat, přijďte se
ostatně podívat sami. Snad jen, že děti byly opravdu šikovné a škála „příběhů“ Zlaté Koruny je
velmi široká.
Na závěr se sluší poděkování všem, kteří se o zapojení dětí do oslav kulatého výročí Zlaté Koruny zapojili. Jmenovitě bych chtěl poděkovat zejména paním učitelkám Růženě Moučkové, Lucii
Schnelzerové a Evě Jakubcové za jejich čas, který strávily při sledování vzniku malých uměleckých děl i za instalaci výstavy. A samozřejmě také dětem, bez jejichž prací by výstava vzniknout
nemohla.
Pavel Král
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NOVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V DOLNÍ ČÁSTI ZLATÉ KORUNY
Vzhledem k mnoha problémům a stížnostem ve věci parkování v dolní části Zlaté Koruny, která je zvláště v letních měsících značně navštěvovaná, bylo rozhodnuto o změně parkovacího systému.
V prvním červencovém týdnu tohoto roku provede specializovaná firma na základě stanovení místní úpravy provozu
montáž dopravního značení, kterým se vytvoří v dolní části Zlaté Koruny zóna se zákazem stání mimo vyznačená parkoviště
a povolení obecního úřadu Zlatá Koruna. Všechna vozidla, která nebudou splňovat povolenou výjimku, budou navedena
na centrální parkoviště za mostem. Povolení k parkovaní vozidel v předmětné zóně se bude vydávat na základě podané žádosti a na základě zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství za parkovací místo (sazba poplatků činí pro
parkování osobního automobilu 200,-Kč/rok, nákladního automobilu 500,-Kč/rok, nákladního automobilu s návěsem 1000,Kč/rok a vlečného vozidla 500,-Kč/rok). Fyzické nepodnikající osoby s trvalým pobytem v naší obci budou mít možnost si
požádat o jedno povolení opravňující k parkování návštěv zdarma. Pro tyto návštěvy bude vyhrazeno parkování na dvou
vyhrazených parkovištích u Domu kultury a sportu a v případě plné kapacity se může využít zdarma centrálního parkoviště
za mostem. Podnikatele budou mít možnost si požádat o povolení k parkování pro své zákazníky do vyčerpání kapacity parkovacího místa za poplatek, dle místní vyhlášky o poplatcích.
V současné době je uhrazen tento poplatek v počtu 8x osobní automobil a 1x nákladní. V ostatních částech obce je uhrazen tento poplatek v počtu jednoho osobního automobilu. O skutečném využívání veřejného prostranství k parkování si
může každý z Vás udělat svůj vlastní úsudek.
Žádosti pro vydání povolení k parkování v zóně v dolní části Zlaté Koruny si můžete vyzvednout na obecním úřadě ve
Zlaté Koruně nebo elektronicky stáhnout na oficiálních internetových stránkách obce www.zlatakoruna.cz. Způsob vydávání
povolení k parkování bude po prvním období vyhodnocen a v případě potřeby může být upraven.
Pevně věříme, že přijatá opatření odstraní současné problémy s parkováním vozidel a přispějí k lepšímu životu místních
obyvatel v této části naší obce.
Závěrem znovu připomínám, že parkování vozidel ve všech částech obce na chodnících, trávnících a na místech nepřehledných v silničním provozu je nejen zakázané, ale hlavně velmi nebezpečné a zároveň působí značné problémy při údržbě
komunikací a veřejných prostranství.
Milan Štindl – starosta

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
dne 26. června 2013
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
-

zprávu o práci rady obce za uplynulé období.
rozpočtovou změnu č.2/2013 a č.3/2013
zařazení správního území obce Zlatá Koruna do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. na období 2014-2020 realizované místní akční skupinou Blanský les – Netolicko o. p. s.

Na základě jednoho uvolněného mandátu zastupitele bylo zastupitelstvo obce Zlatá Koruna doplněno o jednoho člena.
Novým členem zastupitelstva obce Zlatá Koruna se stal pan Václav Kamlach z Plešovic.
Následující zasedání zastupitelstva je plánované na 25. září 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté
Koruně.

OBECNÍ ÚŘAD ZLATÁ KORUNA HLEDÁ PRACOVNÍKA
Obec Zlatá Koruna připravuje vyhlášení konkurzu na pracovníka obecního úřadu na pozici účetní.
Předpokládaný nástup je 1. září 2013
Konkurz bude vyhlášen 10.července 2013 a přihlášky budou moci případní zájemci podávat do 15.srpna 2013
Bližší informace a podmínky budou zveřejněny od 10.července 2013
na internetových stránkách obce www.zlatakoruna.cz nebo u starosty obce.
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FOTBALOVÁ SEZONA 2012/2013 VE ZLATÉ KORUNĚ
Minulý víkend – tedy později než obvykle – skončily fotbalové soutěže v českokrumlovském okrese. Odložení způsobilo
počasí, které nedovolilo odehrát první zápasy jarní sezóny v řádných termínech. Fotbalisté ze Zlaté Koruny se zapojili hned
do tří soutěží – okresního přeboru mužů, okresního přeboru mladších žáků a okresního přeboru starších přípravek – a nevedli si vůbec špatně.
Družstvo mužů zažilo nelehkou sezónu. Odchody některých hráčů, zranění, pracovní vytížení vyplývající z dojíždění za
prací – to vše ovlivnilo již letní přípravu a poté také výsledky v podzimní části sezóny. Navíc se v zimní přestávce družstvo
muselo vypořádat se situací, kterou po mnoho let nezažilo – se změnou trenéra. V zimě se totiž rozhodl po 16 letech opustit
střídačku SK Zlatá Koruna František Gallistl, který za ta léta odvedl pro fotbal ve Zlaté Koruně obrovský kus práce. Jsem
rád, že na fotbal nezanevřel (to snad ani nejde!) a nadále působí ve výboru klubu. Snad neprozradím moc, když napíši, že
slavnostní rozlučka s dlouholetým trenérem se připravuje na tradiční Memoriál Vlastimila Nejedlého. Přijďte se rozloučit
i Vy, pozvánku najdete na jiném místě zpravodaje. Tým mužů převzal v zimní přestávce nový trenér – Milan Papšo a myslím,
že se své práce ujal dobře. Mužstvo mužů skončilo nakonec v okresním přeboru na šestém místě, tedy jde o tradiční umístění
ve středu tabulky. Z celkového počtu 22 utkání jich sedm vyhrálo, osm remizovalo a sedm prohrálo a získalo celkem 29 bodů. Potěší zejména skutečnost, že na jaře muži prohráli pouze s lídry soutěže z Kájova a z Chvalšin a celkem osm zápasů
drželo neporazitelnost. Nejlepším střelcem se stal – obránce a veterán zlatokrunského mužstva Petr Gallistl se sedmi góly.
Obdivuhodný výkon!
Mladší žáci a přípravka nastupovali celou sezónu pod vedením trenéra Jaroslava Krále a měli co obhajovat – vždyť
v předchozí sezóně skončili první, respektive druzí. Hned na úvod musím konstatovat, že obhajoba byla úspěšná. Mladší žáci
skončili ve svém minipřeboru (hrály ho jen tři týmy) na druhém místě, ze 12 zápasů osmkrát vyhráli, čtyřikrát prohráli a získali 24 bodů. Od konečného prvenství je vlastně dělila jediná výhra ve vzájemném utkání s největším rivalem z Křemže. Útěchou může být, že Josef Štrop se s 27 góly stal nejlepším střelcem soutěže a byl oceněn na losovacím aktivu. Gratulujeme!
Starší přípravka hrála soutěž s celkem jedenácti soupeři a vedla si výtečně. Skončila na druhém místě, přičemž lepší byl pouze
tým Slavoje Český Krumlov, který tradičně hrává krajský přebor. Benjamínci Zlaté Koruny z celkového počtu 22 zápasů 18x
vyhráli, jednou remizovali a třikrát prohráli, získali 55 bodů. Nejlepším střelcem se stal Matěj Král, který vstřelil 67 gólů.
A ještě výhledy pro příští sezónu. Tradičně se bude hrát okresní přebor mužů. V dětských kategoriích přihlásil fotbalový
klub ze Zlaté Koruny soutěže starších žáků, která se nově bude hrát v rozestavení 7+1, starších přípravek a mladších přípravek. Přijďte se tedy podívat na dobrou kopanou na hřiště ve Zlaté Koruně.
Pavel Král

NEZJEDNANÍ POMOCNÍCI
Každý den se člověk probouzí s určitou
náladou, chutí do života, starostmi a nevím
čím ještě. Pokud se však po dobu jedenácti let
stane, že se již podruhé podíváte z okna, uvidíte
rozvodněnou řeku Vltavu a jste chovatelé, jistě
vám proběhne hlavou jediná myšlenka – musím
zachránit zvířectvo. Zapomenete tak na útrapy,
které vám velká voda přichystala na zahrádce,
kterou denně obhospodařujete.
Velká voda po týdnu opadne, rozhodnete se
naplavené dřevo ponechat na svém pozemku tak,
jak přišlo, aby se vysušilo a mohli jste ho tak lépe
uklidit. Nehledě na to, že po daném pozemku není
možné chodit, neboť se neustále boříte a boříte,
dokud bahno opravdu nevyschne. O to udivenějším
se stáváte, pokud se ráno probudíte a váš soused
vám ráno oznámí, že na vašem pozemku se pohybuje brigáda, kterou jste si vůbec nezjednali. Jdete se přesvědčit, zda se jedná o legraci. Hle, nevěříte vlastním očím – stojím jak opařený a na mém pozemku stojí jakési nákladní auto a dva pracovníci
s motorovou pilou a opravdu, řeší problematiku dřeva. Nakládají si jej na korbu svého vozu. Jako správný majitel slušně žádám, aby daná (opakuji nezjednaná brigáda) opustila můj pozemek a dále mi již „nepomáhala s odklízením dřeva.“ Udiví mne
však odpověď, že jsem za posledních 14 dní nebyl schopen dané dřevo odklidit (zdůrazňuji z mého pozemku), tak mi přišli
na pomoc. Výsledkem tedy bylo ještě jedno neúspěšné žádání o opuštění mého pozemku. Byl jsem nucen pořídit obrazovou
dokumentaci pomocí mobilního telefonu. Danou brigádu si tedy mohou prohlédnout ostatní spoluobčané Zlaté Koruny,
Rájova a Plešovic. Tímto děkuji oběma pánům za nečekaný úklid použitelného dřeva s tím, že jsem poškozen na majetku a
včelstvech. To určitě nevadí, ale hlavně není nad takovou sousedskou výpomoc, že ?
František Daněk

Strana 4

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.

TERMÍN MARIÁNSKÉ POUTI
VE ZLATÉ KORUNĚ
Neděle 18.srpna 2013

Aktuální program oslav výročí naleznete vždy na www.zlatakoruna.cz
nebo na www.klaster-zlatakoruna.eu

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás upozornila na činnost knihovny v 1. patře budovy Obecního úřadu ve Zlaté Koruně.
Od července 2013 rozšiřujeme výpůjční dobu, a to k a ž d o u s t ř e d u od 13 d o 17 h o d i n.
V knihovně si můžete vybrat z téměř 2000 stálých titulů a z 350 knih zapůjčených z doplňovacího fondu Městské knihovny v Českém Krumlově. Jde o knihy různých žánrů, dětské i naučné. Zda se Vámi žádaná kniha v knihovně nachází můžete
také zjistit přes ON–LINE katalog, na webových stránkách obce, v odkaze Obecní knihovny.
Členství v knihovně je bezplatné. Knihovna má ve výpůjčním čase k dispozici veřejně přístupný, bezplatný internet.
Budu se těšit na Vaši návštěvu v knihovně.
Jana Bílková, knihovnice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SK ZLATÁ KORUNA FOTBAL SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE FOTBALU NA
11.ročník
MEMORIÁLU VLASTIMILA NEJEDLÉHO
Datum konání:
Sobota 20. července 2013
Slavnostní zahájení: 12:15 hod.
Místo konání: sportovní areál ve Zlaté Koruně
Účastníci:
SK Holubov
FK Slavoj ČK starší dorost
Slavoj Temelín
SK Zlatá Koruna

PLÁNOVANÉ ZAČÁTKY UTKÁNÍ
1.semifinále:
12.30 hod.
2.semifinále:
14.00 hod.
(zápasy se hrají 2 x 30 minut)
Zápas o 3. místo:
Finále:

15.45 hod. (2 x 30 min.)
17.00 hod. (2 x 35 min.)

Srdečně zveme všechny příznivce hasičského sportu na krásný požárnický večer obohacen
o osvětlenou průhlednou káď.
Sbor dobrovolných hasičů
PLEŠOVICE
pořádá 1.ročník noční hasičské soutěže

„O Plešovický šutr“
Datum : Sobota 21.9.2013
Místo : Plešovice náves
Začátek : Od 19:00hod.
Disciplína : Požární útok,muži 3B, ženy 2B
Srdečně zvou pořadatelé SDH Plešovice

