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Předvolební informace

Datum 3. 10. 2014

Vážené čtenářky a vážení čtenáři Zlatokorunského zpravodaje,
do rukou se Vám dostává aktuální číslo zpravodaje, které vychází týden před volbami do obecních zastupitelstev. Tomu odpovídá i jeho obsah. Kromě tradičních článků a informací o chodu
obce se redakční rada rozhodla dát prostor kandidujícím subjektům v obci, aby stručně představily své kandidáty a případně i své plány a vize do budoucna. Věříme, že Vám tyto informace pomohou při rozhodování, komu ve volbách dát svůj hlas.
Pavel Král, předseda redakční rady ZZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozval k volbám do zastupitelstva obce, které se budou konat v pátek 10.
října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Volby proběhnou v zasedací místnosti radnice ve Zlaté Koruně. Telefonní číslo do volební místnosti je
380 743 119.
Nejúspěšnějších 15 kandidátů obdrží od Vás mandát zastupitele a mezi sebou zvolí starostu,
místostarostu a radu obce na období 2014-2018. Máte tedy jedinečnou příležitost rozhodnout,
kdo Vás po toto období bude zastupovat při plnění úkolů obecní samosprávy. Kdo bude směrovat obec na její cestě ke spokojenějšímu životu. Nepochybuji o tom, že všichni kandidáti to myslí
s naší obcí dobře a pevně věřím, že budou schopni se za každých okolností dohodnout ku prospěchu svých spoluobčanů a dokážou pokračovat v nelehké mravenčí práci. Aby však tato práce
měla smysl, musejí zastupitelé cítit Vaši podporu a znát Vaše názory. Využijte prosím tuto příležitost a přijďte k volbám. Věřte, že tou nejhorší volbou je nevolit.
S blížícím se koncem volebního období 2010-2014 je zcela na místě poděkovat za Vaši důvěru, podporu a poděkovat všem Těm, kdo přispěli svou prací, názorem, přístupem a někdy i tolerancí k tomu, co se povedlo a k tomu, že můžeme říci „jsme zase o kus dál“. Jsem přesvědčen, že
naše obec je dobrým místem pro život a přejme si společně a jednejme společně tak, aby to zůstalo i pro čas budoucí.
Přeji Všem kandidátům co nejvíce Vašich hlasů a Vám, spoluobčanům, zodpovědné a pracovité zastupitele.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
Současné zastupitelstvo obce (2010-2014):
Milan Štindl - starosta, Moučková Růžena, Špinar Jindřich Mgr., Král Jaroslav Mgr. - člen rady
obce, Moučka Radek - místostarosta, Haniš Antonín - člen rady obce, Pomije Radek Ing. - člen
rady obce, Král Pavel PhDr.Ph.D., Daněk František, Perníková Alena, Kamlach Václav, Gallistl
Petr Ing., Kopečková Svatava Mgr., Dudová Jaroslava, Hofman Miroslav.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace z mateřské školy

1. 9. 2014 byl v Mateřské škole Zlatá Koruna zahájen další školní rok 2014-2015. Do mateřské
školy bylo zapsáno 51 dětí. Do mladšího oddělení v klášteře dochází 28 dětí, do staršího oddělení
na radnici je zapsáno 23 dětí. Výchovnou práci s dětmi zajišťují čtyři paní učitelky a dvě provozní
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zaměstnankyně. Při přijímacím řízení do mateřské školy bylo vyhověno všem žádostem rodičů
Kulturní program klášte- z obce Zlatá Koruna a současná kapacita MŠ umožňuje přijmout i děti z okolních obcí. Jednou
z řady realizovaných projektů v uplynulém volebním období bylo rozšíření kapacity mateřské
ra
Rej panáčků podzimáčků školy. V této době řeší řada obcí a měst problémy s umístěním dětí v mateřských školách, naše
MŠ díky operativnímu přístupu Obce tyto problémy řešit nemusí. Na sklonku volebního období
bych ráda poděkovala panu starostovi, radě obce a zastupitelstvu obce za vstřícný přístup a velmi
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dobrou spolupráci s mateřskou školou.
Růžena Moučková – ředitelka školy

Informační servis
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA DNE 24. ZÁŘÍ 2014
Zastupitelstvo obce
• schválilo zprávu o práci rady obce a finančního výboru za uplynulé období
• vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č.6/2014.
• určilo člena zastupitelstva (určený zastupitel), který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle §6 odstavec (5),písmene f,stavebního zákona,ve vazbě na § 47 odstavec (1) a 4, §53 odstavec (1),pana
Milana Štindla (starostu obce).
• pověřilo pořizováním změny územního plánu obce Zlatá Koruna č.4 Městský úřad Český Krumlov,Odbor územního plánování a památkové péče.
• schválilo darovat a přijmout dar na základě žádosti Jihočeského kraje o majetkové vyrovnání týkající se některých
staveb a pozemků Jihočeského kraje.Jedná o pozemky v celkové výměře 420m2 ,které budou darovány Obcí Zlatá
Koruna Jihočeskému kraji a pozemky o celkové výměře 6545m2 ,které budou Jihočeským krajem darovány Obci
Zlatá Koruna.
• schválilo podmínky pro předčasné ukončení nájmu Domu kultury a sportu (dále jen DKS) ke kterému dochází na
základě žádosti nájemce firmy Jehlan s.r.o.
• schválilo přípravu v pokračování rekonstrukce DKS (dokončení zateplení zbývajícího objektu vč. výměny oken a dveří a
rekonstrukci ploché střechy (odhadovaná investice 3.128.000,-Kč bez DPH).Plánovaný termín realizace rok 2015.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce Zlatá Koruna je předběžně určeno na 5. listopadu 2014 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přehled realizovaných akcí: volební období 2010-2014
• Zlepšení stavu sběrny elektrozařízení – nový E-domek, úprava dvorku a oprava části kamenné zdi u č.p.5 ve Zlaté Koruně.
• Vznik nové příspěvkové organizace Mateřská škola Zlatá Koruna a dokončení nových prostorů zajišťující budoucnost mateřské školy.
• Renovace atletické podlahy a osvětlení v tělocvičně Domu kultury a sportu.
• Nová autobusová zastávka Plešovice Na Drahách.
• Realizace největší investiční akce obce „Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna“.
• Částečná oprava požární nádrže na horní části Zlaté Koruny.
• Oprava dotčeného území po přívalovém dešti 28.7.2012.
• Oprava návesního rybníčku v Plešovicích.
• Výměna střešní krytiny a částečná oprava krovu na bývalé faře Zlatá Koruna č.p.40 vč. výstavních prostor v tomto objektu.
• Částečná oprava hřbitovní zdi (severní a jižní strana).
• Oprava drobných sakrálních staveb (3x kaplička v Plešovicích,1x kaplička ve Zlaté Koruně,1x kaplička v Rájově a 1x renovace kamenného křížku u kostela ve Zlaté Koruně).
• Komplexní úprava veřejného prostranství v centrální části Rájova.
• Zlatokorunský rok – 750 let Zlaté Koruny (desítky kulturních akcí,vydání knihy „Dějiny Zlaté Koruny – Zlatá
Koruna,Plešovice a Rájov v proměnách staletí“,kalendář 2013,slavnosti,pouť a mnoho dalších akcí spojených
s oslavou tohoto výročí).
• Oprava části místních komunikací v Plešovicích (náves směr Draha a Ke klášteru).
• Stezka pro pěší a cyklisty hřbitov – Rájov.
• Nově převzala obec provozování vodovodu.
• Zahájení oprav dotčeného území stavbou kanalizace a vodovodu v historické části Zlaté Koruny (kamenná dlažba kolem
kostela, území kolem pošty,ulička na Fleperku a do konce roku 2014 i na dalších místech.
• Oprava komunikací dotčených povodní v červnu 2013.
• Nový vrt pitné vody ZK-2 v Kokotíně.
• Částečná oprava části místních komunikací v horní části Zlaté Koruny.
• Do konce roku 2014 úprava návesního prostoru kolem kapličky v Plešovicích.
• Doplnění ochranných prostředků a techniky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
Seznam obsahuje pouze akce významnějšího charakteru. Neobsahuje drobné a provozní akce a činnosti. Např. běžná údržba
veřejného prostranství a obecních objektů, budov, provozování kanalizace a vodovodu, odpadů, veřejného osvětlení a rozhlasu, komunikací, požární ochrany. Zajištění chodu obecního úřadu matrika, Czech POINT, školství, kultury, sportu a
ostatních záležitostí souvisejících s bezproblémovým chodem obce. Největší objem těchto akcí byl realizován na základě
podaných žádostí a získaných dotací. Za období 2010-2014 bylo schváleno 20 žádostí o dotační spolufinancování o celkovém
objemu dotací ve výši 16.500.000,-Kč. Průměrný roční příjem sdílených daní za poslední období 5.762.524,- Kč.
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1. Sdružení nezávislých kandidátů obce Zlatá Koruna
Kandidát

Navrhující Politická
Povolání
Bydliště
poř.
příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost
číslo
1
Štindl Milan
40 NK
BEZPP starosta obce
Zlatá Koruna
2
Moučka Radek
35 NK
BEZPP hasič
Rájov
3
Kamlach Václav
55 NK
BEZPP podlahář
Plešovice
4
Daněk František
60 NK
BEZPP vedoucí pracovník
Zlatá Koruna
5
Špinar Jindřich Mgr. 51 NK
BEZPP knihovník
Zlatá Koruna
6
Sojková Zuzana
34 NK
BEZPP jednatelka společnosti Rájov
7
Kornatovský Petr Ing. 35 NK
BEZPP letecký mechanik
Plešovice
8
Valvoda Jiří
46 NK
BEZPP strojmistr
Zlatá Koruna
9
Domin Jiří
52 NK
BEZPP elektrikář
Zlatá Koruna
10 Perníková Alena
50 NK
BEZPP soukromá podnikatelka Rájov
11 Haniš Antonín Ing. 26 NK
BEZPP truhlář
Plešovice
12 Fuciman Radim
34 NK
BEZPP řidič
Zlatá Koruna
13 Růžičková Helena
45 NK
BEZPP účetní
Zlatá Koruna
14 Lavička Martin
38 NK
BEZPP pokrývač
Rájov
15 Vilhum Václav
44 NK
BEZPP zemědělec
Plešovice

Vážení spoluobčané, rád bych se vám pokusil rozumným způsobem vysvětlit důvod, proč naše Sdružení nezávislých kandidátů nevyužije možnosti předvolební prezentace ve Zlatokorunském zpravodaji. Tím důvodem samozřejmě není nezájem o dění v obci, ani lhostejnost vůči vaší současné a snad i budoucí podpoře.
Tou pravou příčinou je převládající většinový názor, že komunální volby do zastupitelstva nejsou volbami
jednotlivých stran, ať už s politickou příslušnosti či bez ní, ale jsou volbou člověka z vašeho blízkého okolí. Komunální politika vždycky byla a snad i nadále zůstane tímto způsobem specifická oproti vrcholové politice. Snad
i proto má podle předvolebních průzkumů největší důvěryhodnost. Do zastupitelstva se tímto způsobem dostávají lidé, známí svojí činností v zastupitelstvu i mimo něj, jako představitelé z řad různých zájmových činností, spolků, podnikatelů, prostě lidí známých z veřejného života. Jsou to lidé, za kterými je vidět snaha a chuť, udělat něco
nezištně pro dobrou věc. Z těchto typů lidí se pak vytváří ideální podoba zastupitelstva. Jeho předvolební prezentace pak spočívá v zásluhách na povedených projektech a práci, která se během jejich čtyřletého funkčního období
povedla dokončit nebo připravit.
Předvolební sliby? Co lze v dnešní rychlé a uspěchané době předem seriózně slíbit. Ty velké předvolební
sliby vrcholové politiky jsou většinou jen způsob, jak oslovit co největší skupinu potenciálních voličů, mnoho
z nich pak nelze reálně dodržet. V podmínkách komunální politiky, kde se voliči a kandidáti většinou dobře znají,
je seriozní slíbit předem snad jen to, že jako budoucí zvolený zastupitel budu pracovat s maximální odpovědností
a čistým svědomím. Vizitkou do dalšího volebního období pak bude pro členy současného zastupitelstva nebo
nového kandidáta zpětný pohled Vás, občanů, na jejich práci a podíl, kterým ke společnému dílu přispěli.
Na vás, voličích, je pak zhodnotit, zda tuto společnou práci vnímáte jako správnou cestu rozvoje naší obce, aby další nové zastupitelstvo mohlo převzít odpovědnost na další čtyři roky ve stejném duchu jako doposud.
S úctou a pozdravem Radek Moučka – místostarosta
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2. Nezávislí pro Zlatou Korunu, Rájov a Plešovice
1. Mgr. Jaroslav Král
Zlatá Koruna
32 let
učitel na gymnáziu
člen Rady obce
člen kulturní
komise
Ve Zlaté Koruně
se dlouhodobě
věnuje kulturní a sportovní oblasti.
Trenér mladých fotbalistů SK Zlatá
Koruna. Organizátor kulturních
a společenských akcí
2. Ing. Jiří Matoušek
Plešovice
46 let
Technický ředitel
Člen zastupitelstva
v letech 1994-2002.
Intenzivně se zabývá
ochranou přírody
a vodních toků.

6. Mgr. Svatava Kopečková
Zlatá Koruna
54 let
Ředitelka multikina

Členka zastupitelstva
Významně se podílí na kulturním
a společenském dění ve Zlaté Koruně.

7. Bc. Lenka Tondlová
Zlatá Koruna
39 let
Kastelánka

Aktivně se podílí na dlouhodobé spolupráci obce s klášterem Zlatá Koruna.
Organizátorka kulturních a vzdělávacích aktivit NPÚ.

10. Ing. Petr Gallistl
Zlatá Koruna
44 let
finanční
specialista
předseda
finančního
výboru.
Dlouhodobě se stará o chod a finance
Sportovního klubu SK Zlatá Koruna.
11. Gabriela Kalistová
Zlatá Koruna
36 let
účetní
Již pátým rokem
pomáhá místní
mateřské škole
jako pokladní,
připravuje podklady k daňovému přiznání.
12. Pavel Ďuriš
Rájov
32 let
OSVČ

3. Ing. Radek Pomije
Zlatá Koruna
43 let
Zástupce ředitele
KŘ Lesy ČR s.p.
Člen rady obce.
Věnuje se včelaření, trvale udržitelnému žití, práci s energiemi. Má rád
country a folk.
4. Václav Šváb
Zlatá Koruna
52 let
Soukromý podnikatel
Řemeslník a praktik, kterému není
lhostejný vzhled a stavební úpravy
v obci.
5. PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Zlatá Koruna
42 let
vysokoškolský
učitel

Člen zastupitelstva
Ve Zlaté Koruně se věnuje zejména
sportu, prezident SK Zlatá Koruna, trenér a vedoucí mládežnických
fotbalových družstev, člen kulturní komise obce.

8. Ing. Petr Zeman
Rájov
29 let
manažer prodeje E.ON
Energie
Účastní se pořádání kulturních akcí,
především koncertů hudebních skupin. Příznivec rozvoje kultury, sportovních
aktivit a atrakcí pro děti a mládež
v obci.

9. Petr Čížek
Zlatá Koruna
114
60 let
OSVČ

Dlouhodobě u Hasičského sboru
Zl.Koruna ve funkci strojníka,
po prodeji objektu ukončeno členství.

13. Josef Štrop
Zlatá Koruna
40 let
Pomocník tesaře

14. Olga Zvonařová
Zlatá Koruna
42 let
Vedoucí
fyzioterapeutka

15. František Gallistl
Zlatá Koruna
67 let
Důchodce

Dlouholetý trenér SK Zlatá Koruna
a správce místního sportovního areálu.
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2. Nezávislí pro Zlatou Korunu, Rájov a Plešovice
KDO JSME?
Uskupení zástupců nezávislých kandidátů mnoha životních osudů a profesí, kteří žijí ve Zlaté Koruně, Plešovicích nebo Rájově, a svými zkušenostmi by chtěli přispět k rozvoji obce. Najdete mezi námi podnikatele, živnostníky, zaměstnance soukromého sektoru i pracovníky státní a veřejné správy. Každý z nás může přispět
svým nápadem či radou ke konkrétnímu úkolu.
CO CHCEME?
Chceme dát k dispozici své zkušenosti a podněty, které pramení z našich zaměstnání, funkcí dosavadních zastupitelů nebo z dlouhodobého pobytu ve Zlaté Koruně, Plešovicích a Rájově.
Chceme, aby Zlatá Koruna byla nejen obecně známým turistickým lákadlem, ale také příjemným místem pro
život jejích obyvatel.
Chceme zefektivnit chod obce se snahou uspořit finanční prostředky.
Chceme pokračovat v naplňování volebního programu, který jsme představili v minulém volebním období. Zde
vám nabízíme jednoduché a přehledné zhodnocení toho, co se podařilo splnit (
), co se podařilo splnit pouze
částečně (-) a kde nás práce ještě čeká (x).










zabezpečit základní potřeby obce 
zabývat se uspořádáním veřejných prostranství obce
stanovit pravidla pro parkování v obcích (-)
zabezpečit ochranu majetku místních obyvatel zejména v průběhu vodácké sezony
vytvořit nový model využívání DKS 
nabídnout zajímavé volnočasové aktivity pro děti a seniory (divadlo, přednášky) 
využít pro rozvoj kulturních aktivit blízkost národní kulturní památky Klášter Zlatá Koruna 
rozvíjet aktivity místních sportovních oddílů i spolků a podpořit vznik nových 
vybudovat nová sportoviště a dětská hřiště

V následujícím volebním období chceme zejména:
 vytvořit dlouhodobou koncepci rozvoje obce včetně určení priorit v investiční oblasti pro Plešovice, Rájov a Zlatou Korunu a tuto koncepci pak podle finančních možností bezpodmínečně realizovat
 dořešit problematiku parkování a sankcí za svévolné parkování turistů v dolní části obce
 vytvořit a především naplnit plán systematické údržby obecní zeleně včetně efektivnějšího zapojení
obecních zaměstnanců a místních lidí
 vybudovat nové multifunkční sportoviště (vzor např. Přísečná) pro místní děti a mládež a rozšířit současná dětská hřiště
 pokračovat v nastavení efektivního využívání Domu kultury a sportu a dále tyto prostory rekonstruovat
pro využití obyvateli obce
 dynamicky investovat finanční prostředky obce do občanské vybavenosti
 vyhledávat aktivním způsobem vhodné dotační tituly pro potřeby obce
 pokračovat v pořádání kulturních a společenských akcí

24. ročník, vydání 5/2014
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3. Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidát

Navrhující Politická
Povolání
Bydliště
poř.
příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost
číslo
BEZPP dělník
Zlatá Koruna
1
Hofman Miroslav
40 KSČM
2
Dudová Jaroslava
49 KSČM
BEZPP doručovatelka Rájov
BEZPP důchodce
Plešovice
3
Bauer Jiří
68 KSČM
4
Šesták Jiří
67 KSČM
BEZPP důchodce
Zlatá Koruna
5
Boučková Anna
61 KSČM
BEZPP důchodce
Rájov
6
Slámová Zdeňka
61 KSČM
BEZPP důchodce
Zlatá Koruna
7
Kofroňová Irena
66 KSČM
BEZPP důchodce
Zlatá Koruna
8
Podhradský František 73 KSČM
KSČM
důchodce
Zlatá Koruna
9
Kukačková Helena
50 KSČM
BEZPP vedoucí pošty Zlatá Koruna
10 Krejčíková Ludmila
60 KSČM
BEZPP uklízečka
Plešovice
11 Krejčík Miroslav
65 KSČM
BEZPP důchodce
Plešovice
12 Hanetšlegerová Růžena 68 KSČM
BEZPP důchodce
Plešovice
13 Štindl Alois
64 KSČM
BEZPP důchodce
Zlatá Koruna
14 Vitková Helena
78 KSČM
KSČM
důchodce
Zlatá Koruna
15 Moucha Gustav-Martin 65 KSČM
BEZPP důchodce
Zlatá Koruna
Vážení a milí spoluobčané, nebo mám říct spolubojovníci?
Trochu se mi příčí toto předvolební zviditelňování, neboť nelze práci všech brát za svou a „Já“ mám tu čárku,
ten bod. Neboť - práce, ale i výsledky obecních záležitostí nejsou dílem jednotlivce, nýbrž celé skupiny. Neuznávám tedy předvolební bilancování typu – já, ty, udělal, neudělal, pomohl, nepomohl, atd. Nebo: „dejte mi
lidi, já to udělám, ale tak, abych se neumazal.“ Mnoho z vás si v hospodě u piva na ledacos stěžuje, ale ruku na
srdce, kdo z vás byl na zastupitelstvu, kdo se jinak zajímal, či účastnil? Mnozí si stěžují, ale pravý stav věci neznají! A to i někteří z těch kdo tam, myslím přímo v jádru, věci mají být a nejsou! Zamyslete se nad tím, za kým
jdete, když něco chcete nebo potřebujete. Vyberte uvážlivě, kdo vás podrží a kdo je „do počtu“. Hlavně zvítězit máte vy všichni! Takže vzhůru do boje vše je ve vašich rukách!
S pozdravem Míra Hofman
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Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vám prostřednictvím tohoto speciálního volebního zpravodaje poděkoval za důvěru, kterou jste projevili našim šesti kandidátům v minulých komunálních volbách. Díky vašim hlasům usedlo do obecního zastupitelstva
šest nových zastupitelů z našeho uskupení, kteří se v uplynulých čtyřech letech podíleli na chodu a řízení Zlaté Koruny,
Rájova a Plešovic. Touto formou bych také velmi rád jmenovitě poděkoval Pavlu Královi, Svatavě Kopečkové, Radkovi
Pomijemu, Aleně Perníkové a Petru Gallistlovi za vykonanou práci, kterou odváděli ve svém volném čase a bez nároku
na honorář. S nevšedním nasazením se v Plešovicích věnovala místním důchodcům a zároveň nejmladší generaci také
Dáša Maňásková, která zrealizovala značné množství zajímavých akcí, jež vyvrcholily nezapomenutelným dětským
dnem. Bylo mi velkou ctí s těmito osobnostmi spolupracovat a naplňuje mne optimismem, že většina z nich se rozhodla
v rozdělané práci dále pokračovat a znovu kandidovat v říjnových volbách.
Dále bych rád poděkoval i ostatním kolegům zastupitelům, radním a starostovi Milanu Štindlovi za předchozí
spolupráci, díky níž se podařilo realizovat značné množství stavebních, kulturních a společenských akcí. Nesmím opomenout ani zdejší JSDHO vedený Radkem Moučkou, jehož členové se pravidelně účastnili výše zmíněných událostí
většího rozsahu a značnou měrou pomohli k jejich zdárnému průběhu. V neposlední řadě bych rád vyjádřil velký dík
také všem občanům, kteří se podílejí na zušlechťování obce například bezchybnou úpravou svých domovů, předzahrádek a údržbou obecních prostranství, stejně jako dobrovolníkům neváhajícím vypomoci při konání Mariánské pouti či
oslavách první adventní neděle.
Na úplný závěr bych chtěl požádat všechny právoplatné voliče, aby nenechali propadnout svůj důležitý hlas,
kterým značnou měrou mohou ovlivnit dění ve Zlaté Koruně, Rájově a Plešovicích. Prosím, přijďte k volbám v co nejhojnějším počtu a vyberte si budoucí zastupitele dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
S přáním všeho dobrého

Jaroslav Král

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kulturní program kláštera Zlatá Koruna na měsíc říjen 2014
Neděle 5. října

Orbis pictus v živých obrazech
doprovodný program:
• 12:00 - 16:00 hodin: ukázka tradičních řemesel (řezbář, kovář, hrnčíř), vstup zdarma
•

13:00 a 15:00 hodin: speciální prohlídky pro rodiče s dětmi obohacené o pracovní dílny (psaní husím brkem, vázání
knih), vstup pouze po předchozí rezervaci na tel. 380 743 126 či mailem boucek.jan@npu.cz, cena prohlídky 50 Kč
(1 dospělý + 1 dítě), délka prohlídky cca 45 minut

•

14:00 hodin: vernisáž „Zlatokorunský Orbis pictus“ ve výstavních prostorech opatství- výstava dětských soutěžních
prací inspirovaná zlatokorunskými školními obrazy, vstup zdarma, výstava bude otevřena do 31. 10. 2014 denně
mimo pondělí od 9:00 do 15:30 hodin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdružení rodičů při mateřské škole Zlatá Koruna
zve všechny děti na zábavné odpoledne
„ REJ PANÁČKŮ PODZIMÁČKŮ“,
které se koná v pátek 24.října 2014 od 16,30 hodin v DKS
Soutěže a diskotéku pro děti i dospělé připraví nám všem známý
moderátor Josef Pepa Maxa, akce bude ukončena průvodem
„ panáčků podzimáčků“ Zlatou Korunou.
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Dne 6. října 2014 od 15 do 17 hodin pořádá MS ČČK
SBĚR POUŽITELNÉHO OŠACENÍ, OBUVI A HRAČEK PRO
OS ČČK ČESKÝ KRUMLOV.

Čisté a nepoškozené věci přineste v této době
do přízemí obecního úřadu, kde je od vás převezmeme.
Za použitelné darované věci děkujeme.
Za MS ČČK Zdena Doláková

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.

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 25. října 2014
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 kontejnérů pod kulturním domem)
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 23.října 2014
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 Obecním úřadě ve Zlaté Koruně
a na pokladně zaplatit předem nejpozději 15.října 2014).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu!
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.
Vstup do lázní 9,5 Euro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program Klubu seniorů Plešovice
podzim 2014
V tomto roce se Klub seniorů schází co dva týdny,
vždy v pátek ve 14 hodin v restauraci U Nováků v Plešovicích (u železniční zastávky).
3. 10.
17. 10.
31. 10.
14. 11.
28. 11.
12. 12.

„Buřtobraní“ – společné posezení u ohně s opékáním párků a s kytarou
Párky a chleba jsou zajištěny, nápoje u hostinského. Teplé oblečení s sebou.
Oldřich Nedvěd – „Panama aneb Jak jsme nechytili jaguára“
Přednáška oblíbeného jihočeského přírodovědce s promítáním.
„Orientální tance“- Hana Kupková a spol. Další díl povídání o orientálních tancích různých zemí
s praktickými tanečními ukázkami dvou tanečnic v originálních kostýmech.
Téma bude upřesněno
Historie zlatokorunské školy – III. Část (2. polovina 20. století)
Třetí díl historické besedy Jana Boučka z Rájova.
Vánoční posezení s akordeony – už tradiční vánoční koncert žáků akordeonové třídy českokrumlovské
ZUŠ pod vedením Aleny Pustějovské
Na Klub seniorů jsou zváni nejen senioři, ale také jejich přátelé a sousedé.
Vstup je vždy zdarma.
Srdečně zvou manželé Maňáskovi

