INFORMAČNÍ LIST STAROSTY OBCE ZLATÁ KORUNA
Ve Zlaté Koruně 27.5.2015

OBEC ZLATÁ KORUNA PŘIPOMÍNÁ TÍMTO ZVEŘEJNĚNÍ SVÉHO ZÁMĚRU
provést
pořízení nového územního plánu obce Zlatá Koruna
1. Zájemci z řad vlastníků pozemků a nemovitostí mohou žádosti o zařazení návrhů do
pořízení nového územního plánu obce Zlatá Koruna podávat v úředních dnech a
hodinách do 17.6.2015 na podatelně obecního úřadu ve Zlaté Koruně
2. K žádosti je nutné doložit vlastnické právo k předmětné nemovitosti,jasně specifikovat
požadavek a uvést kontaktní spojení. – bližší informace u starosty obce.
Záměr o pořízení nového územního plánu obce Zlatá Koruna je schválen zastupitelstvem obce
usnesením č.2/2015-7 ze dne 25.2.2015 a je vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu ve Zlaté
Koruně od 15.5.2015 do 17.6.2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DĚTSKÉ BAREVNÉ A ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE VE ZLATÉ KORUNĚ
SOBOTA 13.ČERVNA 2015
9.30 – 13.00 hod
Zlatá Koruna – fotbalový stadion.V případě nepříznivého počasí v sále Domu kultury a
sportu.
(doprovodný program u příležitosti Mezinárodního dne dětí a Setkání barevných obcí) :
Program :
• plnění barevných úkolů na stanovištích s odměnou
• barevné malování na obličej
• barevná dětská diskotéka
• barevná pohádka - divadlo „MÁMA A TÁTA“
• Občerstvení zajištěno
Další následující akce pro děti :
27. června 2015 od 15.00 hodin Dětská slavnost v Plešovicích (plešovická náves)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SETKÁNÍ BAREVNÝCH OBCÍ – ZLATÁ KORUNA 12. – 14.ČERVNA 2015
Setkání barevných obcí je prestižní celorepubliková společenská a sportovní událost ve které se
setkávají obce České republiky,které mají ve svých názvech obsaženou barvu.Každá zúčastněná
obec vyšle na toto setkání zástupce ,kteří v různých disciplínách soutěží za svou obec a svou
barvu.
Založení tohoto setkání se uskutečnilo v roce 2001 v obci Bělotín.Následně s nepřetržitou
tradicí probíhají tato setkání vždy jednou za rok v různých obcí České republiky.
Obec Zlatá Koruna se stala v letošním roce pořadatelem již 15. setkání ,které se uskuteční ve
dnech 12.-14.června 2015.
Letošní ročník bude zastoupen obcemi Bělotín,Černá v Pošumaví,Černotín,Žlutava a samozřejmě
Zlatá Koruna.
Dovolte,abych již nyní poděkoval všem pořadatelům za jejich práci na přípravě,organizaci a
hladkém průběhu této akce.Všichni z řad občanů naší obce se setkání mohou zúčastnit a podpořit
tak dobrou myšlenku,která se stala již tradicí.
Součástí programu je mimo jiného v sobotu 13.6. Dětské barevné a zábavné dopoledne na
hřišti u Kulturního domu na které všechny srdečně zveme.Vstup na celý program Setkání
barevných obcí zdarma.
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PROGRAM SETKÁNÍ BAREVNÝCH OBCÍ :
Pátek 12.6.2015
Dům kultury a sportu Zlatá Koruna
20.00 hod Zahájení,představení jednotlivých obcí – volná disciplína „ve fantazii se meze
nekladou“
21.00 – 24.00 hod Společenský barevný večer s hudbou JOSEF PEPA MAXA & BAND
Sobota 13.6.2015
Fotbalový stadion ve Zlaté Koruně
09.00 hod Nástup účastníků setkání
09.30 hod Start prvního barevného obecního družstva v bodovaném závodě
„Cestou ,necestou kolem Vltavy“
9.30 – 13.00 hod (doprovodný program) :
Dětské barevné a zábavné dopoledne ve Zlaté Koruně

Program viz.první strana informačního listu starosty
Sál Domu kultury a sportu Zlatá Koruna
20.00 – 21.00 hod Vyhlášení vítězů a poražených
21.00 - 24.00 hod Společenský večer za doprovodu NALEŽATO BEAT
Neděle 14.6.2015
13.30 – 14.00 hod
Ukončení setkání Barevných obcí v Holašovicích v Jihočeském Stonehenge.
(V případě účasti na nedělním programu je nutné si zajistit individuální dopravu do Holašovic a zpět)
KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA NA MĚSÍC ČERVEN 2015

VÝSTAVY
● CSABA FILP: SAPIENTIA NIGIL NOVUS (9.5.-4.6.)- výstava úspěšného maďarského
malíře, držitele ceny Mihálye Munkácsyho (2014), inspirovaná populárním malířským stylem
barokního období „tenebrismem“. Výstavní prostory opatství, vstup zdarma. Otevřeno denně
mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin
● NAŠE PODIVUHODNÉ PŘÍBĚHY (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 PROHLÍDKA KLÁŠTERA 20. ČERVNA 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.ČERVEN
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 STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ 27. ČERVNA VE 20:30 HODIN
Romantická komedie, horor i detektivka zároveň, napsaná Martinem Drahovzalem na motivy
prvotiny mistra humoru a krásných dialogů Oscara Wildea.
Vstupné:200 Kč židle,250 Kč lavička s opěrkou,180 Kč lavice bez opěrky,20% sleva na Lipno
card,možnost rezervace na www.cbsystem.cz
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