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Datum 31. 7. 2014

Vážení spoluobčané ,

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 25.září 2014 !

Přijměte prosím pozvání na Mariánskou pouť a přijďte tak příjemně strávit se svou rodinou, svými sousedy a přáteli třetí srpnovou neděli letošního roku.
S úctou Váš starosta Milan Štindl

MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ 2014
NEDĚLE 17. SRPNA 2014
od 9:30 hodin: SLAVNOSTNÍ ZPÍVANÁ MŠE V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
NANEBEVZETÍ P.MARIE
Mši bude celebrovat administrátor českobudějovické diecéze mons. Adolf Pintíř
Účinkuje :Sbor a gregoriánská schola sv. Anny v Černici (sbormistr: Jiří Balek)
od 11.00 hodin: ZAHÁJENÍ V PARČÍKU PŘED RADNICÍ
Jihočeský folklorní soubor „LUČINA“ z Úsilného od Českých Budějovic
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Kulturní program
Klášter Zlatá Koruna

dále po celou dobu nedělního programu zajímavé pouťové předměty pro radost,farmářské
produkty z české zahrádky, jízda na koni,malování na obličej,sportovní střelba na terč,tradiční
občerstvení,
POUŤOVĚ ATRAKCE PRO DĚTI PŘED KULTURNÍM DOMEM
KEJKLÍŘSKÉ PŘEDSTAVENÍ VOJTY VRTKA
DIVADLO LUK - POHÁDKA PRO DĚTI od 14.00 hodin
--VÝSTAVA OBRAZŮ - ZLATÝ PRACH - autor Ladislav Václav Kouba
(Bývalá zlatokorunská fara č.p.40 vedle radnice ve Zlaté Koruně)
--Hudební doprovod pouti
ORCHESTR: „DIXIE OUTSIDERS CB A BIG BAND JIHOČESKÉ
UNIVERZITY“ (dixielandové a swingové melodie)
JIHOČESKÁ KAPELA: „KAMEŇÁCI“ (lidová muzika)
--od 17.00 hodin KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně.Účinkuje smíšený pěvecký sbor „MUSICA DIVINA“ z Českého
Krumlova pod vedením Zdeňky Litvanové a hosté.
(zazní duchovní skladby starých i současných autorů a spirituály.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Parkování pro návštěvníky poutě zajištěno u mostu ve Zlaté Koruně 150 m od centra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadatel akce : Obec Zlatá Koruna vstup : Z D A R M A

Akce se koná za finanční podpory místní akční skupiny Blanský les – Netolicko
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V souvislosti s Mariánskou poutí
Nabízíme místním podnikatelům,kteří mají zájem účastnit se na této akci,možnost prodeje občerstvení.
Případné zájemce žádáme ,aby své nabídky doručili na podatelnu obecního úřadu ve Zlaté Koruně nebo elektronicky na
e-mail ou@zlatakoruna.cz ,případně kontaktovali starostu do 12.srpna 2014 do 15.00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
dne 25.června 2014
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
- zprávu o práci rady obce a finančního výboru za uplynulé období.
- všechny předložené žádosti o změnu územního plánu obce Zlaté Koruna č.4 a postoupilo je do procesu projednání a schválení dle platné legislativy
- informaci o provedené rozpočtové změně č.3/2014
- záměr darovat celkem 420m2 pozemků pro Jihočeský kraj a přijmout dar celkem 6545m2 pozemků od Jihočeského kraje v rámci majetkového vyrovnání
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 24.září 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve
Zlaté Koruně.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OZNÁMENÍ O ODEČTU VODOMĚRU
Dovolujeme si Vám oznámit,že ve dnech 25.8. až 31.8.2014 Vás navštíví zaměstnanec obce,aby provedl odečet vodoměru a kontrolu vnitřního zařízení vodovodu.
V případě,že Vám uvedený termín nevyhovuje,a není možno zanechat zapsaný stav vodoměru na viditelném
místě,kontaktujte prosím tel. 380 743 119 obecní úřad Zlatá Koruna,případně můžete využít možnost samoodečtu :

Údaj o vaší spotřebě k datu 31.8.2014 můžete zaslat na e-mail : ou@zlatakoruna.cz ,případně SMS
na tel.602 235 606 ,vždy uvádějte Jméno,příjmení, číslo Vaší smlouvy a adresu místa spotřeby.
Děkujeme za spolupráci, Obec Zlatá Koruna Váš provozovatel vodovodu a kanalizace
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotbalová sezóna 2013/12014 ve Zlaté Koruně
Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych Vás informoval o výsledcích fotbalových mužstev Zlaté Koruny
v uplynulé sezóně. Celkem do soutěžních utkání zasáhly čtyři týmy – kromě mužstva mužů to byla mládežnická družstva starších žáků, starší přípravky a mladších přípravky, šlo tedy o rekordní počet mužstev, přičemž všechna hrála na
úrovni okresního přeboru. Už jenom u z toho důvodu šlo o sezónu úspěšnou.
Tým mužů má za sebou jednu z nejpovedenějších sezón za poslední roky. Dokázal hrát vyrovnané zápasy i s těžkými
soupeři, dostával málo branek a do posledních kol bojoval (při vědomí, že dlouhodobý suverén soutěže Kájov postup
odmítne) o postup do vyšší soutěže. Takže až zaváhání s některými papírově slabšími soupeři stálo za konečným, velmi
pěkným čtvrtým místem, s bilancí 8 vítězství, 6 remíz a 6 porážek a celkovým počtem 30 bodů. Nejlepším střelcem
mužstva se stal Vladimír Rychtář, potěšilo také, že se podařilo zapracovat mladší hráče, kteří mají chuť s fotbalem ve
Zlaté Koruně pokračovat. Za zmínku také stojí, že po krátké přestávce se k týmu vrátil dlouholetý trenér František Gallistl, kterému však do budoucna budou s trénováním pomáhat Petr Gallistl a Jaroslav Král.
Tým starších žáků hrál ve Zlaté Koruně nově vytvořenou soutěž 7+1, tedy sedm hráčů v poli a jeden brankář. Klukům se pod vedením trenéra Jaroslava Krále dařilo, dlouho se přetahovali o druhé místo, nakonec skončili třetí, když 8x
vyhráli, 1x remizovali a 5x prohráli, získali 26 bodů. Před nimi přitom skončilo záložní mužstvo Slavoje Český Krumlov, za které však nezřídka nastupovali hráči, kteří jinak pravidelně hrají krajský přebor. Nejlepším střelcem se stal Josef
Štrop. Svou poslední sezónu za mládežnické týmy Zlaté Koruny odehráli Ondřej Zvonař a Adam Pils, kteří si postupně
prošli všechny mládežnické kategorie od opětovného založení mládežnického fotbalu u nás v obci před několika lety.
Klukům patří dík a hlavně doufáme, že už za dva tři roky budou moci posílit mužstvo dospělých!
Starší přípravka byla letos ve složitější situaci, protože se nedostávalo hráčů příslušných ročníků a museli vypomáhat
mladší. Nakonec ale soutěž odehráli se ctí, skončili na pěkném šestém místě uprostřed tabulky a odehráli vyrovnané
zápasy i s lídry soutěže. Celkem 8x vyhráli, 1x remizovali a 11x prohráli, získali 26 bodů. Nejlepším střelcem se stal
Václav Špinar.
Konečně naši benjamínci hráli nově zavedenou soutěž mladších přípravek a vedli si velmi dobře. Po podzimu byli
dokonce na vynikajícím druhém místě, v zimě však odešli dva nejlepší hráči do Českého Krumlova, a proto nakonec
sezónu zakončili na místě čtvrtém, když 12 zápasů vyhráli, 1 remizovali a 11 prohráli. Nejlepším střelcem se stal Karel
Hončík. Právě tito malí kluci jsou příslibem do budoucna, přijďte se někdy podívat, co už umí s míčem!
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se o fotbal ve Zlaté Koruně starají, ať už činovníkům, sponzorům, obci či
jednotlivým hráčům. Bez spousty obětavosti by se tento sport na vesnici podařilo udržet stěží.
S pozdravem „Sportu zdrar a fotbalu zvlášť“ Pavel Král Prezident SK Zlatá Koruna
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ODPAD Z BAREVNÝCH KONTEJNERŮ NA SKLÁDCE NEKONČÍ
Svoz, třídící linky a příprava suroviny pro další zpracování
Vytříděné odpady, které odkládáte do barevných kontejnerů, sbírají svozová vozidla, a to každý druh zvlášť. Odpady
putují do třídících linek, kde jsou po odstranění nečistoty a nežádoucích příměsí rozděleny podle dalšího způsobu zpracování. Střepy z celé republiky míří do Příbrami na automatickou třídící linku, kde se sklo rozdělí podle barevnosti a je
drceno na velikost, kterou pro další zpracování požadují sklárny.
Papír a plasty se rovněž odváží do třídící linky, kde se ručně dotřiďují. Moderní linky jsou například v Písku, v Českém
Krumlově, v Táboře a v Jindřichově Hradci. Po oddělení hrubé nečistoty se odpad ručně rozdělí podle jednotlivých
druhů. Nároky zpracovatelů na čistotu suroviny se s hospodářskou krizí zvýšily, a základem je proto kvalitní třídění již v
domácnostech.
Z roztříděného materiálu zůstává na pásu již jen minimum nezpracovatelného odpadu, který buď končí na skládce nebo
se zpracovává jako alternativní palivo pro cementárny. Vytříděný odpad dál putuje k recyklaci.
Recyklace
Sběrový papír se recykluje velmi snadno a dobře, protože tvoří skoro polovinu vstupní suroviny v papírnách při výrobě nového papíru. Při zpracování se nejprve rozmáčí ve vodě, vzniklá kaše se vyčistí a upraví. V papírenském stroji se
poté přemění na nový papír, například novinový nebo kartonový. Novinový papír může obsahovat až 70 procent, toaletní papír dokonce 100 procent recyklovaného materiálu.
Sklo má velikou výhodu, protože ani při opakované recyklaci neztratí své vlastnosti. Nadrcené skleněné střepy se ve
sklárnách přimíchávají do sklářského kmene, který se roztaví a odlitím do forem vzniknou nové výrobky. Využíváním
střepů starého skla se šetří kromě základní suroviny také hodně energie. Například u barevných obalů, jako jsou pivní
lahve, lze využít recyklované sklo až ze 70 procent, při výrobě čirých lahví mohou ve sklárnách použít až 40 procent
recyklátu.
Plast je zpracováván podle druhu, protože každý má odlišné složení a vlastnosti a vyžaduje různou technologii. Jednotlivé plasty se drtí na jemné vločky, které se vyperou a dále taví na granule, coby surovinu pro výrobu nových výrobků.
Velká část PET lahví jde do závodu Silon v Plané nad Lužnicí, kde z nich vyrábějí vlákna. Ta se využívají při výrobě
koberců, izolačních materiálů nebo netkaných textilií. Velký zájem o vytříděné lahve mají obchodníci z Číny a jihovýchodní Asie. Také nové barevné PET lahve mohou obsahovat až 100 procent recyklovaného plastu, stejně jako jejich
víčka z materiálu HDPE.
Z fólií, pytlíků a igelitových tašek se opět vyrábějí fólie. Tvrdé obaly, např. od šampónů, čistících prostředků a jiných
výrobků, se po dotřídění melou, čistí a dále využívají ve výrobě. Většinou nahrazují část panenské suroviny, a tím snižují
její spotřebu. Sebraný pěnový polystyren může sloužit i k výrobě speciálních cihel.
Směsný plastový odpad je zbytek po vytřídění ostatních dobře využitelných frakcí. Nelze u něho často rozpoznat
z jakého materiálu je. Přitom zpracování polyesteru, polyethylénu nebo polypropylénu je velmi rozdílné. Přesto se
směsný plast dá využít. Vyrábějí se z něj výrobky, které možná nejsou na první pohled příliš krásné, ale svému účelu
poslouží velice dobře: například zatravňovací dlaždice, „korýtka“ na ukládání kabelů do země, protihlukové stěny nebo
třeba lavičky a další zahradní nábytek.
Nápojové kartony, které se na třídící lince oddělí od ostatního papíru, odcházejí k dalšímu zpracování do papíren v
Bělé pod Bezdězem nebo Žimrovicích. Z kartonů se po rozemletí získá velmi kvalitní papírovina. Zbytek obsahující
plast a hliníkovou fólii, končí buď na skládce nebo je využit při výrobě paliva. Rozemleté nápojové kartony lze také
lisovat na stavební desky, které se používají například jako ztracené bednění či podobně jako sádrokartonové stěny.
Vyrábí je u nás firma. Flexibuild v Hrušovanech u Brna.
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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.

PRODEJNA POTRAVIN a ostatní zboží
provozovna Zlatá Koruna č.92, Cibulka Pavel
Provozní doba pro období letních školních prázdnin, pro měsíce
ČERVENEC, SRPEN 2014
provozovatel si vyhrazuje právo na změnu pracovní doby.
Pondělí až sobota 7,00 - 12,00 X 12,30 - 22,00
Neděle 7,00 - 12,00 X 12,30 - 20,00
POZOR - změna provozní doby, 31.08.2014 provozní dobu zkracujeme

KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA
NA MĚSÍC SRPEN 2014

VÝSTAVY
● Kořeny II aneb další křivolaká putování (14.6.-24.8.)- výstava výtvarného oboru ZUŠ
Český Krumlov, výstavní prostory opatství, vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od
9:00 do 17:00 hodin
● Madona 2014- průsečík symbolu a současnosti (28.6.-28.8.)- výstava autorů: Chmelové,
Langové, Němcové, Vaculíkové a Zahálky ve výstavních prostorech opatství
u pokladny, vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin
● Kytka s kytkou…(2.-9.8.)- aranžmá sezónních květin z klášterních zahrad na hlavní prohlídkové trase s průvodcem, vernisáž 1.8. v 17:30 hodin, otevřeno včetně pondělí 4.8., vstupné
pouze se zakoupenou vstupenkou na I. trasu
● Eva Korandová: Barevné šelesty (31.8.-30.9.)- výstava obrazů ve výstavních prostorech
opatství, vstup zdarma, vernisáž 30.8. v 16:00 hodin, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do
16:30 hodin
VEČERNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA 2. A 30. SRPNA VE 20:30 HODIN
Jedinečná příležitost navštívit bývalý cisterciácký klášter po setmění. Již tradičně bude během
prohlídky předčítáno z Benediktovy řehole. O výborné akustice prostoru se budete moci přesvědčit za doprovodu kostelních varhan z konce 17. století.
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

