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Datum 30. 4. 2014

Vážení spoluobčané ,

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 1.června 2014 !

Přijměte prosím pozvání na oslavu 69.výročí od ukončení II.světové války.Svou účastí projevíte
úctu k obětem války a zároveň příjemně strávíte květnový den státního svátku. Účast na oslavách
přislíbil i Velvyslanec Maďarské republiky v Praze J.E. p. Tibor PETÖ.Předem děkuji za Vaši účast
a těším se na setkání.
S úctou Milan Štindl Váš starosta
OBEC ZLATÁ KORUNA 69.VÝROČÍ OD UKONČENÍ II.SVĚTOVÉ VÁLKY
ČTVRTEK 8.KVĚTNA 2014
SLAVNOSTNÍ PROGRAM
• Ve 13.00 hodin Zahájení pietním aktem na návsi v Rájově u památníku
• Ve 13.30 hodin Položení květin u hrobu padlých na zlatokorunském hřbitově
• V 15.00 hodin Vernisáž výstavy obrazů na hedvábí v nástupní hale opatství kláštera
maďarské autorky Erzsébet Csurák s názvem Má hedvábná cesta /Výstava v klášteře potr-
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•

vá do 5. června 2014 /

V 16.00 hodin Slavnostní koncert v koncertní síni kláštera Zlatá Koruna
Balázs Fülei – klavírní recitál převážně z děl Bély Bartóka a Zoltána Kodálye
Balázs Fülei (1984) - Sólově koncertuje od dvanácti let a se svými recitály sklízí úspěchy nejen
doma, ale takřka po celém světě (New York, Amsterdam, Vídeň, Tokio, Šanghaj, Mnichov).
Svým plamenným vystupováním dokáže strhnout publikum k přijímání nových, objevných
forem uměleckého přednesu.
• Po ukončení slavnostního koncertu bude pro účastníky oslav uspořádána prohlídka vybranými prostory kláštera Zlatá Koruna.
• Na závěr slavnostního dne bude pořádána na radnici Obce Zlatá Koruna slavnostní recepce.
Srdečně zve Obec Zlatá Koruna & Klášter Zlatá Koruna & Maďarský institut Praha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
dne 23.dubna 2014

Nová nádoba na odpad
Volby do Evropského
parlamentu

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
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-

Pracovní příležitost

-

zprávu o práci rady obce za uplynulé období.
výsledek hospodaření a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2013
informaci o provedené rozpočtové změně č.2/2014
prodej části pozemku KN č.19/18 v k.ú.Zlatá Koruna pro stavbu elektrické kioskové
trafostanice o výměře 17m2 za cenu 550,-Kč/m2 společnosti E-ON
zadání projektové dokumentace skutečného stavu Domu kultury a sportu vč. zhodnocení technického stavu jednotlivých konstrukcí objektu.

Dětský den
Územní plán obce

Obec Zlatá Koruna informuje případné zájemce,že koncem května bude uveřejněn záměr
pronájmu Domu kultury a sportu nebo jeho části na úřední desce obecního úřadu.Předpokládaný termín pronájmu je od 1.října 2014.Bližší informace u starosty obce.

Výsledek ankety „DKS“
------------------------------------Počítačový kurz
pro seniory

Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 25.června 2014 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
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PROHLÍDKY KLÁŠTERA OBOHACENÉ O VÝTVARNOU DÍLNU
V úterý 1. dubna 2014 se oficiálně otevřely brány památkových objektů a své první návštěvníky přivítal také zlatokorunský
klášter. I pro tento rok Správa kláštera připravila bohatou kulturní a programovou nabídku, kterou se objekt snaží obstát
v konkurenci okolních atraktivních turistických cílů a přivést tak do Zlaté Koruny nejen vodáckou klientelu, ale i návštěvníky,
kteří svůj zájem o klášter opakovaně projevují svoji účastí na nových programech, které jsou jim nabízeny.
Netradiční edukativní produkt je od loňského roku připraven pro školní výpravy, které se v jeho rámci také účastní výtvarné
soutěže Zlatokorunský orbis pictus, která vyvrcholí výstavou v měsíci říjnu ve výstavních prostorech opatství kláštera.
Myšlenka nabídnout tento didaktický program v přijatelné rovině i širší veřejnosti, se ukázala jako významný počin
v rozšíření nabídky objektu se zaměřením na rodiny s dětmi. V neděli 13. dubna se v rámci Dne památek a historických sídel
uskutečnily dvě netradiční prohlídky interiérů kláštera, které byly zakončeny výtvarnou dílnou pro všechny věkové kategorie.Vždy slavnostní koncertní sál kláštera byl proměněn na prostor plný vůně pečetního vosku, inkoustu i temperových barev.
Bezmála stovka velkých i malých návštěvníků měla možnost vyzkoušet si psaní gotických iniciál husím brkem, výrobu pečetí
či vázání knih. Pro nejmenší účastníky výtvarné dílny byly připraveny puzzle obrazů Zlatokorunské školy a nechyběly ani
pastelky či speciální barvy, kterými bylo možno barvit rozety, gotická okna či obrázky zlatokorunské madony.
Pozitivní zpětná reakce účastníků mimořádné akce je motivací pro Správu kláštera k opakování didaktického projektu pravděpodobně ještě v letošním roce.
Následná kulturní nabídka bude v měsíci květnu již tradičně věnována maďarské výstavě, která potrvá až do začátku června,
kdy ji vystřídají díla výtvarného oboru ZUŠ v Českém Krumlově. V předvečer Noci kostelů se uskuteční v klášteře první
letošní večerní prohlídka, která bude obohacena o čtení z Benediktovy řehole a také o komentovanou prohlídku nově
zrestaurované opatské kaple. Kompletní program Zlatokorunského kulturního léta je průběžně aktualizován na webových
stránkách památkového objektu NKP kláštera Zlatá Koruna: www.klaster-zlatakoruna.eu
Na vaši návštěvu se srdečně těší Správa kláštera Zlatá Koruna, Národní památkový ústav, územní památková správa
v Českých Budějovicích.

Lenka Tondlová,kastelánka kláštera Zlatá Koruna

KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA NA MĚSÍC KVĚTEN 2014
VÝSTAVY
● Smiřování protikladů: Marija Kokeza Roginić (12.4.-8.6.)- výstava chorvatské grafičky, výstavní prostory opatství –
v blízkosti pokladny, vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 15:30 hodin
● Má hedvábná cesta: Erzsébet Csurák (8.5.-5.6.)- výstava obrazů malovaných na hedvábí od maďarské autorky, výstavní prostory opatství, vernisáž 8.5. v 15 hodin, vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 15:30 hodin
KONCERT
● 8. května v 16 hodin v koncertní síni kláštera: Balázs Fülei (Maďarsko)- klavírní recitál převážně z děl Bély Bartóka,
Zoltána Kodálye a Ference Liszta, vstup zdarma
VEČERNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA 23. KVĚTNA VE 21 HODIN
Jedinečná příležitost navštívit bývalý cisterciácký klášter po setmění. Trasa komentované prohlídky bude obohacena o návštěvu nově zrekonstruované opatské kaple. Již tradičně bude během prohlídky předčítáno z Benediktovy řehole. V kostele
Nanebevzetí Panny Marie se bude možné přesvědčit o výborné akustice chrámu zvukem varhan z konce 17. století, které
budou zájemcům blíže představeny při prohlídce kůru.
Vstupné:
100 Kč dospělí
70 Kč senioři
60 Kč děti a studenti
250 Kč rodina (= 2 dospělí + max. 3 děti do 18 let)
možnost rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: boucek.jan@npu.cz www.klaster-zlatakoruna.eu
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SNAŽME SE SPOLEČNĚ PŘEDCHÁZET ČERNÝM SKLÁDKÁM !
OBECNÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Obec Zlatá Koruna od 1.5.2014 nabízí pro své občany uložení trávy,větví a biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek do
oploceného areálu vedle čistírny odpadních vod v dolní části Zlaté Koruny.Ukládat tento materiál mohou pouze nepodnikající fyzické osoby (domácnosti) s trvalým pobytem v obci Zlatá Koruna.Odvoz a složení si musí každý zajistit sám.Uložení
můžete individuálně dohodnout v pondělí až pátek od 7.00 do 14.00 hodin na telefonním čísle 725 975 579 nebo na obecním
úřadě Zlatá Koruna. Biologicky rozložitelný zahradní odpad bude přebírán pouze za přítomnosti pracovníků obecního úřadu.Jedná se o zkušební provoz této nové bezplatné služby.Pravidla využívání se mohou podle potřeby měnit a o jejich přípaných změnách budete informováni.
Tento biologicky rozložitelný zahradní odpad bude kompostován a bude po zpracování sloužit k rekultivaci obecních ploch.
SPRÁVNÉ KOMPOSTOVÁNÍ MŮŽETE SAMOZŘEJMĚ PROVÁDĚT I NA SVÝCH ZAHRÁDKÁCH.
Kompostování je velice užitečná činnost, protože se jednak zbavíte prakticky jakýchkoliv organických zbytků a navíc je kompost hnojivo a hodí se i na podzim k přikrývání keříků. Kompostovat můžeme buď klasicky, čili na hromadě, nebo moderněji
v kompostéru, což je rozebíratelná nádoba. A nyní obecné rady jak správně postupovat při kompostování.
Je jedno, kterou variantu kompostování zvolíte, výsledek je vždy stejný. Namísto zbytků trávy, slupek od zeleniny, listí a podobně budete mít ve výsledku kompost. Na nářadí je celá procedura nenáročná, potřebujete jen lopatu a vidle. Kompost
založte smícháním hlíny a třeba trávy z posekané zahrady. Lze použít prakticky jakýkoliv organický odpad, například slámu,
piliny, větvičky, cokoliv co zplesniví a podobně. Nerozloží se kosti, větvičkám případně kouskům dřeva to chvíli trvá, ale to
nijak moc nevadí. Vždy po přidání většího množství hmoty (třeba po posekání zahrádky) přidejte také pár lopat zeminy. Za
letních dní se přesvědčte, že je kompost vlhký, v suchém probíhá rozklad mnohem pomaleji, pokud vůbec. Pomoc je snadná,
pokropit váš kompost. Rozklad kompostovaných odpadů se dá správně podpořit umělým nasazením žížal, ve větší hromadě
se vesele namnoží a vydrží na věky a navíc se následně s kompostem dostanou na záhony, kde také odvádějí dobrou službu.
Co se ale do kompostu nehodí: vypletý plevel. Patrně totiž namísto hnití a zkompostování zakoření a bude vám vesele růst
dále. Proto je vhodné jej buď vyhodit do popelnice, nechat uschnout na slunci a spálit, nebo zalít v nádobě vodou a nechat
zkvasit. (Podobně jako se připravují kvašené kopřivy na hnojivou zálivku, zalijete v nádobě vodou a necháte dva tři týdny
stát, ono to zkvasí a rozloží se). A ejhle, změna postupu vykvašené plevele naopak na kompost vysloveně patří. A spolu s
nimi také zbytky kávy a čaje, rostlinky mají také rády jejich povzbuzující účinky, tak proč jim nedopřát? Kafující či čajující
rodina může mít i spotřebu přes kilogram svého povzbuzovadla za měsíc, tudíž když budete čajové lístky nebo lógr schovávat, tak kompost obohatíte poměrně nemalým množstvím. Správnému kompostování napomůžete, když celou hromadu
(případně obsah kompostéru) jednou za čas proryjete vidlemi, jednak se tam lépe dostane vzduch a jednak se jednotlivé složky promíchají. A jak využít váš výtečně připravený kompost? Prostě stáhnete vidlemi horní nerozloženou vrstvu, až se dostanete k uzrálému. Říká se, že je potřeba kompost přesít přes prohazovačku, ale pokud je kvalitně vyzrálý, tak v zásadě není
potřeba. A použití? Na záhonky, pod sazenice, na přikrývání. Kvalitního kompostu nemůže být nikdy dost.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V OBCI NOVÝ SPECIÁLNÍ KONTEJNÉR NA POUŽITÝ TEXTIL
Do kontejnéru lze vhazovat nejen textil pro charitativní využití,ale i dále nepoužitelný textil včetně roztrhaných hadrů,záclon,tašek a batohů.Dále i boty a veškeré dětské hračky včetně plastových.Tyto věci jsou určené k distribuci do azylových domů,dětských domovů či ústavů sociální péče,atd.Textil,který již dále využít nelze, míří k ekologické likvidaci,po které
se vrací zpět například v podobě hadrů na podlahu či jiných znovu využitelných produktů.
Těmito způsoby se využije 100% vybraného materiálu.
Tento speciální kontejner naleznete u ostatních kontejnérů na separovaný (tříděný) odpad .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starosta obce Zlatá Koruna dle zákona č.62/2003 Sb. „Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů“,ve znění pozdějších předpisů
oznamuje :
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční :
Pátek 23.května 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 24.května 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb v okrsku č.1 Zlatá Koruna je velká zasedací místnost na radnici Obecního úřadu Zlatá Koruna
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu :
Zlatá Koruna,Rájov a Plešovice.
Oprávněnému občanovi bude umožněno volit poté,kdy prokáže svou totožnost.
Telefonní spojení (+420) 380 743 119 – volební místnost v době voleb.

Strana 4

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/

Zavedená vodácká půjčovna přijme na letošní sezonu brigádníka na
období červen-srpen.Vhodné pro studenta.Požadujeme řidičský průkaz
sk.B,praxe s řízením motorového vozidla,flexibilitu,pracovitost a zodpovědné chování.
Zájemci se mohou hlásit na tel.602580954, 777938250

Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj.

OSLAVA DNE DĚTÍ
Dne: 31.května 2014 (sobota) od 14,00 hodin na hřišti u Domu kultury a sportu
Divadélko OKÝNKO - PIRÁTSKÁ SHOW
Co vás čeká? soutěže,závody,stanoviště s drobnými úkoly
Velice se těšíme na malé piráty, děti v kostýmu pirátů vítány.
V případě nepříznivého počasí se akce přesune do tělocvičny DKS.
Doprovod rodičů nutný!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZLATÁ KORUNA
Vzhledem k tomu,že podle novely stavebního zákona je obec povinna pořídit a vydat do konce roku 2020 nový územní
plán ,prodlužuje obecní úřad platnost podání žádosti o provedení změny současného územního plánu pro případné zájemce do 18.6.2014.Může se totiž jednat o poslední možnost provedení změny stávajícího územního plánu obce v kratší lhůtě
(cca.18 měsíců).Příprava nového územního plánu vzhledem k jeho rozsahu , kompletnosti a případným odvoláním může
mít lhůtu značně delší.(Poslední územní plán měl pořizovací lhůtu 5 let !)
Záměr Obce Zlatá Koruna (poprvé uveřejněn již 1. 10. 2013) provést „Změnu územního plánu obce Zlatá Koruna č. 4“ na
správním území obce Zlatá Koruna

náklady na pořízení změny územního plánu obce ponesou žadatelé dle plošné výměry projednávaných částí území

zájemci z řad vlastníků nemovitostí mohou žádosti o provedení změny územního plánu obce Zlatá Koruna podávat
do 18.6.2014 na podatelně obecního úřadu ve Zlaté Koruně

k žádosti je nutné doložit vlastnické právo k předmětné nemovitosti, jasně specifikovat požadavek a uvést kontaktní
spojení.Bližší informace u starosty obce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

VÝSLEDEK ANKETY
„BUDOUCNOST DOMU KULTURY A SPORTU VE ZLATÉ KORUNĚ“
V minulém čísle zlatokorunského zpravodaje byla vyhlášena anketa do které se zapojilo 23 respondentů.
Na otázku :Dům kultury a sportu je pro veřejný společenský život v obci pro vás.
Jste odpověděli :
a) 2x odpověď nenahraditelný b) 17x odpověď důležitý c) 4x odpověď nevýznamný
Na dotaz pro Vaše vyjádření :
Při přípravě rekonstrukce uvažovat o doplnění využití ,které v obci chybí (v současné době se jedná o nevyužívané prostory suterénu a případně i o ostatní prostory – změna stávajících nebo doplnění využití).
Jste odpověděli :
multifunkční místnost,kavárna,restaurace,bowling,kulečník,stolní tenis,masáže,posilovna,sauna,pizzerie,zkušebna muzikantů,tělocvična,možnost využití tělocvičny i neorganizovaným skupinám (rodiny).
Děkujeme za Váš názor,který bude sloužit jako jeden z podkladů pro další rozhodování v této záležitosti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEZISKOVÁ SPOLEČNOST ATTAVENA O. P. S. Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC PŘIPRAVUJE V RÁMCI
PROJEKTU „SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“ NADAČNÍHO FONDU LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH
POČÍTAČOVÉ KURZY PRO SENIORY VE STAROBNÍM DŮCHODU. Výuka bude probíhat v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně od pondělí 23.6.2014 do pátku 27.6.2014 vždy od 9:00 do 12:30 hod. Pod vedením zkušeného lektora se účastníci naučí základní obsluze počítače, základy psaní textu a práci s internetem. Účastníkům bude
k dispozici kromě lektora také asistent výuky.
Účast v kurzu je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě 10 účastníků je nutné se do kurzu předem přihlásit. Zájemci o kurz se mohou přihlásit na obecním úřadě ve Zlaté Koruně.
Případné bližší informace na telefonu 774 223 887 (Petra Pražáková – koordinátor projektu).

