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Datum 10.1. 2014

Milí spoluobčané,
úspěšně jsme vstoupili do roku 2014. Věřím, že na rok 2013 budeme společně vzpomínat jako
na rok plný kulturních akcí, které oslavily 750 let od založení Zlaté Koruny. Dovolte mi, abych
poděkoval všem za společné úsilí připravit a realizovat program zlatokorunského roku. Všichni
Uzávěrka příštího čísla organizátoři se po celý rok snažili, aby všechny naplánované akce proběhly s nejlepším výsledkem
zpravodaje
a aby přinesly mnoho radosti a zpestření všedního života .
je 28. února 2014 !
V sobotu 21.12. jste měli možnost být u představení knihy „Dějiny Zlaté Koruny – Zlatá Koruna, Plešovice a Rájov v proměnách staletí“, kterou si můžete zakoupit na našem obecním úřadě. Tato trvalá vzpomínka na naše významné výročí je nádhernou tečkou zlatokorunského roku.
Na knize pracoval tým autorů necelé tři roky. Mnozí z Vás jste přispěli radou, vzpomínkou,dokumentem nebo fotografií. Vydáním této knihy si naše obec nadělila ten nejlepší vánoční
dárek.
I přes náročnost oslav jsme se letos věnovali i ostatním potřebám obce. Převzali jsme provozování vodovodu, abychom zajistili udržitelnost technického stavu vodovodních řadů. Pro tento
účel jsme zaměstnali dalšího pracovníka obce, kterým je pan Václav Vilhum z Plešovic. Obecní
úřad rovněž v letošním roce přijal nové pracovnice. Z důvodu odchodu na zasloužilý odpočinek
nahradila paní ing. Jaroslavu Bednářovou na pozici matrikářky paní Jana Bílková ze Zlaté Koruny
a paní Jiřinu Postlovou nahradila na pozici účetní paní Eva Benešová z Českého Krumlova. DoOBSAH
volte,abych na tomto místě ještě jednou poděkoval za nás všechny našim bývalým letitým zaměstnankyním za jejich práci, kterou pro naši obec vykonaly a popřál jim vše dobré a pevné
zdraví do dalších let.
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Postupně, dle finančních možností pokračujeme v opravě dotčeného území stavbou kanalizace a
vodovodu
v dolní části Zlaté Koruny. Dne 19.12.2013 byla uvedena nová čistírna odpadních vod
Úvodní slovo
do trvalého provozu. V této souvislosti žádám všechny, kteří nejsou ještě připojeni na nově zřízenou splaškovou kanalizaci v dolní části Zlaté Koruny, aby tak učinili nejpozději během jara
Kalendář Podkletí
tohoto roku. Samozřejmě se to týká těch, u kterých je toto připojení technicky možné. Stavba
„Kanalizace, ČOV a vodovodu v obci Zlatá Koruna“ byla podpořena Operačním programem
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Životního prostředí a budeme povinní dokazovat účelnost a splnění podmínek, mimo jiného i
odpovídajícího napojení jednotlivých nemovitostí.
Zastupitelstvo obce
Červnová povodeň v minulém roce způsobila značné škody zejména na našich komunikacích.
Tyto
škody jsou v současné době, až na malé výjimky, odstraněny za pomoci dotace z MinisterPředstavení knihy „Dějiny
Zlaté Koruny – Zlatá Ko- stva dopravy. Loňská povodeň znovu prověřila připravenost naší jednotky dobrovolných hasičů
obce a ještě jednou za ní jménem všech postižených, kterým naši hasiči byli nápomocni, děkuji.
runa,Plešovice a Rájov
Nový rozpočet pro rok 2014 mimo jiného počítá s pokračováním oprav území po kanalizaci a
v proměnách staletí“
vodovodu. Dále by mělo dojít k zapojení nového vrtu ZK-2 do systému dodávky pitné vody. V
Plešovicích by mělo dojít k přeložení vrchního elektrického vedení do země od viaduktu směrem
na Draha a bude zde zapotřebí přeložit veřejné osvětlení. Plešovická náves by se měla dočkat
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částečné úpravy kolem kapličky. Pro tento účel byla podaná žádost o dotaci do Programu obnovy
venkova.
Rozpočet rovněž počítá s výměnou opony v kulturním domě. Současná opona působí
Rozpočet obce na rok 2014
v nově zrekonstruovaném kulturním sále jako pěst na oko. V rámci realizace plánu společného
zařízení po provedené komplexní pozemkové úpravě v k.ú.Rájov by mohla být opravena a dostaJubilejní rok 2013
věna komunikace do Cihelny.
Se vstupem do nového roku Vám přeji mnoho rodinné pohody, pracovních úspěchů a hlavně
pevné
zdraví,které je základem spokojeného života.
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S úctou Váš starosta Milan Štindl
Masopust 2014
Hasičský ples SDH Rájov
Vysloužilé elektrozařízení

MIKROREGION PODKLETÍ VYDAL SVŮJ KALENDÁŘ
Mikroregion Podkletí, který sdružuje celkem 10 sousedních obcí, vydal stolní kalendář pro rok
2014. Kalendář si můžete vyzvednout na obecním úřadě ve Zlaté Koruně do 31. ledna 2014.
Každá zlatokorunská domácnost má nárok na jeden kalendář zdarma.
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
dne 18. prosince 2013
ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILO
-

-

zprávu o práci rady obce, kontrolního a finančního výboru obce za uplynulé období
provedení rozpočtových změn č.8/2013,č.9/2013.č.10/2013 a dále pověření starosty k rozpočtovým změnám od
19.12.2013 do 31.12.2013
jednotnou cenu vodného 30,50 ,- Kč/m3 bez DPH a stočného 24,00,- Kč/m3 bez DPH pro rok 2014 a způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod. Zároveň schválilo dotaci obce pro stočné pro domácnosti ve výši
10,00,-Kč/m3 bez DPH
rozpočet obce na rok 2014 (viz str. 3)
investiční akci zapojení vrtu ZK – č.2 do systému pro zásobování pitnou vodu.
Následující zasedání zastupitelstva je plánované na 26. února 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici
ve Zlaté Koruně.

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 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.
PŘEDSTAVENÍ KNIHY „DĚJINY ZLATÉ KORUNY – ZLATÁ KORUNA,PLEŠOVICE A RÁJOV
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Vydání knihy se váže k 750. výročí existence Zlaté Koruny. Představuje obec v celé délce její existence, od založení kláštera do současnosti.
Poprvé je uceleně podán její vývoj nejen po dobu trvání kláštera, ale i po jeho zrušení včetně počátků zdejšího průmyslového podnikání, obecní samosprávy, školství, spolků i událostí po vzniku republiky. Součástí obce jsou také vsi Plešovice
a Rájov, jejichž dějiny jsou sepsány v knize poprvé. Kniha souhrnně pojednává také o zdejších historických a uměleckých
památkách. Je vybavena velkým množstvím historických i současných fotografií, které dosud z velké většiny nebyly publikovány, je doplněna mnoha původními kresbami a mapami, podává rámcově přehled i o zdejším přírodním prostředí.
Svojí šíří záběru nabízí čtenáři komplexní představu o Zlaté Koruně, jejích dějinách i pamětihodnostech.

Autogramiáda 21.12.2013 (ostatní fotografie na www.zlatakoruna.cz)

Knihu vydala Obec Zlatá Koruna
Počet stran: 539
Počet barevných fotografických a mapových příloh: 297
Formát: 210x220 mm pevná vazba
Jazyk: český, německé resumé
Rok vydání: 2013
(Doporučená cena 670,-Kč vč.DPH)
Prodejní cena na obecním úřadě ve Zlaté Koruně 399,-Kč vč.DPH

Strana 3

24. ročník, vydání 1/2014

JUBILEJNÍ ROK 2013 SE VE ZLATÉ KORUNĚ NESL VE SLAVNOSTNÍM DUCHU
Snad nikdy v mnohasetleté historii neměli občané Zlaté Koruny možnost, vychutnat si tolik kulturních a společenských akcí jako v tomto jubilejním roce 2013. Z více než padesáti nejrůznějších příležitostí k setkávání je možné vyčlenit tři největší a nejdůležitější kulturní i společenské události. Tou nejvýznamnější byly bezesporu dubnové oslavy
založení kláštera ve Zlaté Koruně, které nádherným způsobem připomněly vznik naší obce před 750 lety. Druhým pilířem zlatokorunského roku byl již třetí ročník obnovené Mariánské pouti, který skýtá vynikající příležitost k setkávání
všech obyvatel Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic.Na samotný závěr roku připadlo uvítání letošního Adventu, jenž přineslo
několik vydařených novinek. Kromě tradičního rozsvěcení vánočního stromu, dětského jarmarku a konzumace lahodného punče, mohli návštěvníci prosincové události obdivovat především keramické betlémy paní Olgy Špačkové nebo se
příjemně vánočně naladit u živého betlému v podání Musici Divini a dětí z místní mateřské školy. Zakončení celého dne
obstaral věhlasný hudební soubor Musica Bohemica Jaroslava Krčka, který nechal v prostorách místního kláštera rozeznít české, slovenské, italské, francouzské i katalánské koledy, jež pohladily duše všech posluchačů.
Přesto ani tato událost nebyla v roce 2013 poslední. Krásný dárek pod stromeček si všichni obyvatelé obce mohli
nadělit 21. prosince, kdy proběhl křest dlouho očekávané knižní publikace Dějiny Zlaté Koruny: Zlatá Koruna, Plešovice a
Rájov v proměnách staletí. Zlatá Koruna se tak po více než šedesáti letech dočkala zdařilého připomenutí historie tohoto
výjimečného místa s patřičným zřetelem na osudy zdejších obyvatel.
Na samý závěr bych velmi rád poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k podpoře kulturního a společenského života ve Zlaté Koruně a bez jejichž pomoci by se jubilejní zlatokorunský rok stal pouze všedním rokem
2013.
Dovolte mi, prosím, abych Vám také na tomto místě jménem Obce Zlatá Koruna a sdružení Sancta Spinea Corona – společnost přátel Zlaté Koruny, o.s. popřál mnoho krásných chvil i štěstí v roce 2014 a příjemné žití i bytí ve Zlaté Koruně.

S přáním všeho dobrého Jaroslav Král

Strana 4

MASOPUST 2014
Masopust v Rájově se koná v sobotu 8.února.Sraz ve 12.00 hodin
před restaurací Na Kovárně.Start průvodu ve 13.00 hodin od č.p.1.
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

Masopust ve Zlaté Koruně v sobotu 8.března.Sraz v 9.00 hodin před
hostincem Na Letné.Start masopustního průvodu v 9.30 hodin.
Průvod bude zakončen masopustní merendou v kulturním domě.

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj.

Sbor dobrovolných hasičů RÁJOV
pořádá v kulturním domě ve Zlaté Koruně

HASIČSKÝ PLES
Sobota 25.ledna 2014
Hraje dechová kapela CK-Quintet a folkrocková kapela Pěšáci
Od 19.00 do 3.00 hdin
Bohatá tombola – vstup 100,-Kč
Autobusové nádraží …
Skleník ………………..
Horní brána …………...
Špičák – Luna ………...
Mír – Plevno ………….
Domoradice …………...
Přísečná ……………….

19.00
19.02
19.05
19.08
19.10
19.12
19.15

Jízdní řád :
Srnín – náves……………19.18
Srnín – pekárna …………19.20
Zlatá Koruna – Horní …...19.23
Zlatá Koruna …………...19.30
Rájov …………………..19.40
Zlatá Koruna ………….. 19.50

Vysloužilé elektrozařízení odevzdávejte vždy každou první sobotu v měsíci od 10.00 do 11.00
hodin na sběrné místo v dolní části Zlaté Koruny u č.p.5 za poštou.

