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Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 20.června 2015 !

Datum 30.04. 2015

Vážení spoluobčané ,
Přijměte prosím pozvání na oslavu 70.výročí od ukončení II.světové války.Svou
účastí projevíte úctu k obětem války a zároveň příjemně strávíte květnový den
státního svátku. Účast potvrdil i Velvyslanec Maďarské republiky v Praze J.E. p.
Tibor PETÖ. Předem děkuji za Vaši účast na této významné vzpomínkové akci a
těším se na setkání.
S úctou Milan Štindl Váš starosta
OSLAVA 70.VÝROČÍ KONCE 2.SVĚTOVÉ VÁLKY
SLAVNOSTNÍ PROGRAM K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ
II.SVĚTOVÉ VÁLKY

PÁTEK 8.KVĚTNA 2015
OBSAH

Ve 12.30 hodin Zahájení - KAMEŇÁCI lidová hudba
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Pozvánka na oslavu 70.výročí
od ukončení 2.světové války.

Ve 13.00 hodin Pietní akt na návsi v Rájově u památníku
/zahájení starostou obce Zlatá Koruna –seznámení s programem slavnostního odpoledne / KAMEŇÁCI lidová hudba a MUSICA DIVINA pěvecký sbor
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Zpráva ze zasedání
zastupitelstva obce

Po zahájení a položení květin u památníku přejde slavnostní
průvod za hudebního doprovodu na zlatokorunský hřbitov

Odpady
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Mobilní sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu
Sběr ošacení Červeného kříže
Poděkování z MŠ
Uzavírka komunikace v Rájově
Akce v Holubově
Výluka na železnici
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Oprava hrobu obětí 2.světové
války
Přehled ostatních kulturních
akcí květen – červen 2015

Ve 13.30 hodin Položení květin u hrobu padlých na zlatokorunském hřbitově
/položení květin k hrobu padlých/ KAMEŇÁCI lidová hudba a státní hymny
MUSICA DIVINA pěvecký sbor
Po ukončení pietního aktu na zlatokorunském hřbitově přejde slavnostní
průvod za hudebního doprovodu do areálu zlatokorunského kláštera.
V 15.00 hodin výstavní prostory opatství kláštera Zlatá Koruna
CSABA FILP – SAPIENTIA NIHIL NOVUS
Vernisáž výstavy úspěšného maďarského malíře, držitele ceny Mihálye Munkácsyho
(2014),inspirovaná populárním malířským stylem barokního období „tenebrismem“.
/Výstava v klášteře potrvá do 4. června 2015 /
V 16.00 hodin Slavnostní koncert v koncertní síni kláštera Zlatá Koruna
Koncert ART´S HARMONY TRIO
Katalin Bartha – housle, Ottó Nagy – violoncello, György Lázár – piano
Na programu: Karl Goldmark, Joseph Haydn, Dániel Lázár
Po ukončení slavnostního koncertu bude pro zájemce uspořádána prohlídka
vybranými prostory kláštera Zlatá Koruna a na závěr slavnostního dne bude
pořádána v Domě kultury a sportu Zlatá Koruna slavnostní recepce a zábava s
hudbou RUKY F KAPCÁCH a KRÝGL BOYS.
Vstup na celý program zdarma

Pracovní příležitosti

Srdečně zve Obec Zlatá Koruna & Klášter Zlatá Koruna & Maďarský institut Praha
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
ze dne 22.DUBNA 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce schválilo :
zprávu o práci rady obce a kontrolního výboru za poslední období
prodej 2m2 pozemku KN č.504/3 (nová parcela KN st.č.225) v k.ú.Plešovice
prodej 23m2 pozemku KN č.595/1 (nová parcela KN č.595/3 ) v k.ú.Plešovice
záměr prodeje pozemku KN č.139/4 v k.ú.Plešovice o výměře 79m2
obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zlatá Koruna
celoroční hospodaření za rok 2014 a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2014 a účetní závěrka za
rok 2014.
vnitřní směrnici obce Zlatá Koruna na postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pověření k projednání územního plánu obce Zlatá Koruna

Následující zasedání zastupitelstva obce je 24.června 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici
ve Zlaté Koruně.
BIOODPAD – Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu !
Místo určené k uložení Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je u nové čistírny odpadních vod
v dolní části obce Zlatá Koruna. Provozní doba v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku v pondělí od 8.00 do
20.00 hodin.V místě pro ukládání Biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu jsou označené konkrétní
místa pro uložení 1)trávy a listí, 2)větví, 3)ostatních biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu.(ostatním rozložitelným odpadem rostlinného původu se rozumí zejména : plevel,dřevní štěpky z větví stromů
a keřů,odpady ze záhonů,spadané ovoce,zbytky zeleniny a ovoce,skořápky od vajíček a ořechů,kávová sedlina,čajové sáčky,pokojové a okrasné květiny bez drátů a výztuh vše bez příměsí a jiného znečištění)
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu NENÍ zejména : papír,plast sklo,kov,nebezpečný odpad,použité pleny,zbytky jídel živočišného původu,jedlé oleje,kosti,maso,kůže,uhynulá zvířata,znečištěné piliny,exkrementy zvířat a všechny biologicky nerozložitelné odpady.
Prostor pro uložení Biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je nepřetržitě monitorován pomocí
záznamového zařízení a v případě porušení pravidel pro uložení tohoto odpadu bude tento záznam sloužit jako
důkaz při případném vymáhání nákladů spojených s dodatečným dotříděním a likvidací odpadů,které na toto místo
nepatří.
Tento biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu bude i nadále zpracováván (komunitním) kompostováním a vytvořený kompost bude aplikován na pozemky v majetku obce.
Dobrým příkladem pro cestu možné úspory je domácí kompostování :
Zpracování biologicky rozložitelného odpadu přímo v místě vzniku.Kompostováním přímo na svých zahradách
nevznikají žádné přidružené náklady s přepravou a úpravou.Navíc se získá cenná surovina na zkvalitnění půdy ve
Vašich zahradách.
V případě zhoršení kvality a množství tříditelných složek je pravděpodobné ,že se bude muset přistoupit ke zdražování poplatku za domovní komunální odpad,případně změnit stávající systém platby za odpad.Jednoduše řečeno
zdražování ! Je to jen na naší společné odpovědnosti !
Špatným a nezákonným způsobem s rizikem pokuty až 50.000,-Kč je zbavení se odpadu na místa,které
k tomuto nejsou určená. (les,řeka,zastávky hromadné dopravy,místa kolem silnic a další)
---------------------------TŘÍDĚNÍ KOVŮ !
Začátkem roku bylo na všech místech v obci určených pro nádoby na tříděný odpad doplněna nádoba šedé barvy
na kovový odpad.
Do této nádoby patří neznečištěné kovy zejména : plechovky
od potravin,nápojů a ostatní kovové obaly,ostatní kovové
předměty.VHAZUJTE KOVY BEZ IGELITOVÝCH
TAŠEK A RŮZNÝCH SÁČKŮ !!!
Děkujeme.
OBECNÍ ÚŘAD ZLATÁ KORUNA
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SBĚR OŠACENÍ, OBUVI A HRAČEK
V úterý 12.května 2015 od 14.30 do 16.30 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

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 16. května 2015
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!

PODĚKOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Děkujeme všem za pomoc při organizaci a přípravě společenské zábavy ,která se uskutečnila 14.3. 2015 v
DKS Zlatá Koruna.Pořadatelem této akce bylo sdružení rodičů – SRPŠ při Mateřské škole.
Velký dík patří především panu Radimu Fucimanovi, který byl hlavním organizátorem a garantem této akce.
Velice si ceníme pomoci hasičů z Rájova.Současně děkujeme všem rodičům, kteří pomáhali při přípravě, organizaci a úklidu po společenské zábavě a všem kdo přispěli do bohaté tomboly – firmám, rodičům i soukromým
osobám.Tato akce byla velmi zdařilá a finanční zisk bude použit na zakoupení mobilního klavíru“Klavinova“,
který bude přínosem pro rozvoj hudebních a pěveckých dovedností dětí mateřské školy.
Moučková Růžena,ředitelka MŠ

OBEC HOLUBOV A AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR – SPRÁVA CHKO
BLANSKÝ LES POŘÁDAJÍ U PŘÍLEŽITOSTI EVROPSKÉHO DNE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ
TRH LOKÁLNÍCH PRODUKTŮ BLANSKÉHO LESA
24.KVĚTNA 2015 OD 10.00 DO 16.00 HODIN
V Holubově před budovou obecního úřadu (v případě nepříznivého počasí v sále obecního úřadu)
Stánky výrobců (produktů) z Blanského lesa , předvádění řemesel (kovář,plstění),soutěže pro děti,občerstvení.
Doprovodný program :
• 11.00 hodin exkurze na keltské oppidum s Mgr.Jiřím Havlicem (sraz v Třísově u vlakové zastávky)
• 14.30 divadlo pro děti -Divadélko Máma a táta (Holubov)
UZAVÍRKA KOMUNIKACE V RÁJOVĚ
V pondělí 4.května v čase od 8.00 do 24.00 hodin bude uzavřen průjezd Rájovem z důvodu opravy silničních
kanalizačních poklopů (úsek od bývalého kravína – náves Rájov).Práce bude provádět Dopravní stavby HP
Bohemia s.r.o. Kontakt Petr Pouzar tel.602 486 932.Objízdná trasa je přes Srnín.
Děkujeme za pochopení
VÝLUKA NA ŽELEZNIČNÍ TRATI
Z důvodu rekonstrukce železniční tratě v úseku České Budějovice - Český Krumlov probíhá do 29.06.2015
výluka provozu a vlaky budou nahrazeny autobusy. Některé spoje budou jezdit v dřívějších časových polohách. Výlukové jízdní řády spojů náhradní dopravy budou vždy vylepeny v železničních stanicích a zastávkách
(zajišťují České dráhy, a.s.) a též na místech zastávek náhradní přepravy.
Náhradní autobusové zastávky na území obce Zlatá Koruna :
- V Plešovicích je zastávka náhradní autobusové dopravy na zastávce ČSAD Plešovice „Na drahách“ a zastávka ČSAD Plešovice „Zátiší“. (zastávka ČSAD Plešovice „Zátiší“ jen na znamení)
- Ve Zlaté Koruně je zastávka náhradní autobusové dopravy na zastávce ČSAD Zlatá Koruna – „Letná“
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Jako výraz úcty k památce padlých
2.světové války provedla naše obec
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

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

za finanční podpory Jihočeského kraje
opravu společného hrobu padlých
na zlatokorunském hřbitově,který je nemovitou kulturní památkou .

1945 - 2015

Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj.

PŘEHLED KULTURNÍ AKCÍ - ZLATÁ KORUNA - KVĚTEN - ČERVEN
16.5. OD 17.30 HODIN MÁJOVÝ KONCERT (ZLATOKORUNSKÝ KOSTEL)
12.-14.6. 15.SETKÁNÍ BAREVNÝCH OBCÍ
PÁTEK 12.6. OD 20.00 hod. BAREVNÝ VEČER – ZÁBAVA hraje JOSEF PEPA MAXA &
BAND,představení barevných obcí (Dům kultury a sportu)
SOBOTA 13.6. OD 9.30 hod. BAREVNÝ DĚTSKÝ DEN – zábavný program pro děti i dospělé (Hřiště a
Dům kultury a sportu)
SOBOTA 13.6. OD 20.00 hod.VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE BAREVNÝCH OBCÍ – ZÁBAVA
hraje NALEŽATO BEAT (Dům kultury a sportu)
27. 6. OD 15.00 HODIN DĚTSKÁ SLAVNOST (PLEŠOVICKÁ NÁVES)
Upřesnění jednotlivých akcí naleznete vždy před akcí na webových stránkách obce www.zlatakoruna.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA
• VÝSTAVA ZUŠ ČESKÝ KRUMLOV (13.6.-30.8.)- výstava výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov, výstavní prostory opatství, vernisáž 13.6. v 10 hodin, vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do
16:30 hodin
• VEČERNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA (29.5.ve 21 hodin ,20.6. ve 21:30 hodin)
Jedinečná příležitost navštívit bývalý cisterciácký klášter po setmění. 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.Vstupné: 130 Kč dospělí ,100 Kč senioři, děti a studenti, ZTP
150 Kč fotografování ,možnost rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: boucek.jan@npu.cz
• VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD (13.-14.6.)
Speciální komentované prohlídky exteriérů kláštera v sobotu a neděli ve 13 hodin.
Vstupné: 60 Kč dospělí ,50 Kč senioři, děti a studenti, ZTP ,150 Kč rodina (= 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let)
možnost rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: boucek.jan@npu.cz
• DIVADLO (27.6.)
Strašidlo Cantervillské- Romantická komedie, horor i detektivka zároveň, napsaná Martinem Drahovzalem na
motivy prvotiny mistra humoru a krásných dialogů Oscara Wildea. Začátek představení bude upřesněn.
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST květen – září 2015, ve Zlaté Koruně
• Pro restauraci s kavárnou a letní terasou přijmeme na dohodu o provedení práce brigádníky, práce
vhodná i pro studenty od 16ti let
•
pomocnou sílu do kuchyně - příprava salátů a obloh aj.,
•
brigádníky na mytí nádobí,
•
obsluhu číšník – servírka,
•
prodavače – prodavačku, pro občasnou výpomoc v prodejně potravin
Doprava do Českého Krumlova a obcí v blízkém okolí v pozdních večerních hodinách zajištěna.
Bližší informace zájemci obdrží na tel.: 777654457, vyřizuje Sklenár.
• Zavedená vodácká půjčovna přijme na sezonu 2015 brigádníka
požadavky: řidičský průkaz sk.B,praxe v řízení motorových vozidel,spolehlivost,flexibilita
vhodné zejména pro studenty.Kontakt:602580954, 777938250
• Obec Zlatá Koruna přijme brigádníky pro provozování placené parkovací plochy (parkoviště za
mostem) v dolní části Zlaté Koruny od 17.června do 13.září 2015. Bližší informace u starosty obce
nebo na tel. 380 743 119 .

