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Léto je v plném tempu.Dětem školou povinným začínají letní prázdniny a řada
z Vás si plánuje letní rodinnou dovolenou,kde byste nejlépe načerpali nové síly do
všedního života.Vzhledem k mezinárodní situaci dbejte prosím aktuálních doporučení ,kde bude Vaše letní dovolená vhodná a kde nikoliv.
Koncem června jsme se v naší mateřské škole rozloučili s devíti předškoláky,kteří v září nastoupí do 1.třídy.Přejeme jim samé jedničky,dobrou partu spolužáků a ať je škola baví.
Ani přes léto se v naší obci nezastaví čilý stavební ruch, ba naopak.Právě realizujeme největší investiční akci tohoto roku a to pokračování v rekonstrukci Domu
kultury a sportu,kde dokončujeme zateplení a výměnu zbývajících oken a dveří
včetně rekonstrukce ploché střechy nad objektem ubytovny.Práce provádí stavební společnost ASARKO s.r.o. za provozu s menším provozním omezením.Práce mají být ukončené,dle smlouvy o dílo, nejpozději do 2.10.2015.Cena
provedených prací je v hodnotě 3.185.661,-Kč bez DPH.
V současné době připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby úpravy návesního prostoru v dolní části Zlaté Koruny.Zahájení prací je směrováno po Mariánské pouti.S vybraným dodavatelem budeme jednat,aby práce probíhaly s co
nejmenším omezením přístupnosti kláštera a dalších míst.
Do koce roku bychom rádi zrekonstruovali venkovní schodiště Na skalce
v dolní části Zlaté Koruny,které je na konci své životnosti.Součástí rekonstrukce
schodiště bude i rozšíření možnosti parkování před poštou.
V červnu jsme dokončili výměnu oken a dveří na obecním objektu restaurace
Na Kovárně v Rájově a doplnění veřejného osvětlení na stezce mezi hřbitovem a
Rájovem.V Plešovicích probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení od železničního
viaduktu směrem Na Draha v rámci přeložení nízkého elektrického vedení ze
vzdušného vedení do země.
Pan Jiří Bauer z Plešovic opět ukázal svou šikovnost,nadání a pracovitost,když
bez nároku na odměnu opravil fasádu plešovické kapličky,která opět rozsvítila
návesní prostor.Obec dodala materiál a podstatná část zbyla na šikovných rukou
pana Bauera.Vážený Jirko Bauere jménem celé obce Ti ze srdce děkuji !
V závěru tohoto úvodního článku si Vám dovolím sdělit důležitý srpnový termín.Dobře si poznamenejte tento datum,aby jste nepřišli o významnou obecní
akci.Mariánská pouť ve Zlaté Koruně proběhne v neděli 16.srpna 2015.Detailní
program Vám přinese příští zlatokorunský zpravodaj.
Přeji Všem krásné léto
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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OBNOVENÍ VLAKOVÉHO PROVOZU
V pondělí 29.6.2015 ve 13.00 hodin byl obnoven vlakový provoz dle platného
jízdního řádu.Další výluka nás bude čekat v polovině září 2015,kdy se začne
pracovat na železniční trati v úseku Plešovice – Kájov.Konečně se dočkáme
opravy železničních přejezdů,které jsou v naší obci v katastrofálním stavu.Při
opravě železničních přejezdů se musíme připravit na omezení v podobě krátkých objízdných tras.
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
ze dne 24.ČERVNA 2015
Zastupitelstvo obce
•
•
•
•
•

projednalo žádosti o zařazení požadavků do návrhu zadání nového územního plánu obce Zlatá Koruna.
schválilo zprávu o práci rady obce a finančního výboru za poslední období.
schválilo prodej 79m2 pozemku KN č.139/4 v k.ú.Plešovice.
schválilo prodej 59m2 pozemku KN č.586/5 v k.ú.Plešovice.
schválilo přijmutí daru od Jihočeského kraje.Předmět daru bývalá silnice III/14312 v délce 232m postavená
na obecních pozemcích KN č.586/2 a KN č.402 v k.ú.Plešovice
Následující zasedání zastupitelstva obce je 23.září 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici
ve Zlaté Koruně.

OZNÁMENÍ O ODEČTU VODOMĚRU
Dovolujeme si Vám oznámit,že ve dnech 24.8. až 31.8.2015 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 31.8.2015 můžete zaslat na e-mail : ou@zlatakoruna.cz ,případně SMS
na tel.602 235 606 ,vždy uvádějte Jméno,příjmení, číslo Vaší smlouvy ,adresu místa spotřeby a údaj
o naměřené spotřebě zobrazený na vodoměru v m3 k 31.8.2015.
Děkujeme za spolupráci, Obec Zlatá Koruna Váš provozovatel vodovodu a kanalizace
A ZASE TY ODPADY
Obecní úřad byl upozorněn pracovníky Služeb města Český Krumlov,kteří zajišťují svoz a likvidaci komunálního odpadu,na skutečnost,že se jim stalo,že místo zavěšeného žetonu (známky) na popelnici byla v sáčku
zavěšena hotovost (peníze).Žádáme tedy dotyčné ,aby tímto způsobem nepokračovali.Na svou popelnici s
komunálním odpadem zavěšte pouze žeton,který byl zakoupen na obecním úřadě.
V případě,že bude prokázáno pracovníkovi Služeb,že vyvezl popelnici bez žetonu na základě odebrání připravené hotovosti může tento pracovník přijít o své zaměstnání.Nevystavujte prosím tomuto riziku pracovníky
služeb.Tímto nezákonným způsobem rovněž poškozujete všechny spoluobčany,neboť finanční ztráta v odpadovém hospodářství obce je hrazena z rozpočtu obce tzn. z našich společných peněz.
Dalším upozorněním ze strany pracovníků Služeb města Český Krumlov se týká likvidace trávy či biologicky
rozložitelných odpadů rostlinného původu.Takový odpad nemůže být odvezen a zlikvidován ve středu společně s komunálním odpadem při vývozu domovních popelnic ani v uložených pytlích u popelnic.Trávy a biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu,pokud z nějakého důvodu nemůžete či nechcete provádět
domácí kompostování, se můžete zdarma zbavit každé pondělí od 8.00 do 20.00 hodin v období od 1.4 do
31.10. kalendářního roku na určené místo v dolní části obce Zlatá Koruna ,oplocený pozemek za novou čistírnou odpadních vod.
PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ
Na podporu domácího kompostování můžeme v případě Vašeho zájmu podat žádost na pořízení domovních
kompostérů.Budu velmi rád pokud projevíte o tuto možnost Váš zájem.V praxi to probíhá tak,že v případě
získání domovních kompostérů za pomoci dotačního programu je vydán domácí kompostér pro domácí kompostování zájemci řádově za několik málo stokorun s tím,že se dotyčný písemně zaváže využívat ho pouze
účelem k tomuto určeným a po pěti letech se stane jeho majetkem.
Váš předběžný zájem posílejte na ou@zlatakoruna.cz nebo telefonicky obecní úřad Zlatá Koruna 380 743 119
Milan Štindl - starosta
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OBEC ZLATÁ KORUNA ZVÍTĚZILA
Setkání barevných obcí konané letos ve Zlaté Koruně ve dnech 12 – 14.června proběhlo ve velmi přátelské
atmosféře.V sobotním závodě barevných obcí jsme obsadili poprvé 1.místo.Přidanou hodnotou tohoto vítězství je skutečnost ,že se tak stalo na domácí půdě.Na druhém místě skončila obec Bělotín,na třetím Černá
v Pošumaví,čtvrté místo obsadil Černotín a žebříček uzavřela obec Žlutava.Soutěžící stříleli z luku,.lovili z vody
barevná vajíčka,hledali rafty ,na kterých poté absolvovali část soutěžní trasy po Vltavě,lezli po skalách a stavěli
kamennou zeď.Součástí tohoto setkání byl i barevný dětský den se zábavným programem pro děti.Rád bych ze
srdce poděkoval všem kteří napomohli zdárnému průběhu této organizačně náročné akce.Všem pozvaným
obcím se průběh setkání velmi líbil.Poděkování patří také do Holašovic,kde mělo barevné setkání své vyvrcholení v místním Stonehenge.Na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit,že i v Holašovicích je správná parta lidí,která dokáže mile a přátelsky překvapit.Příští rok se opět setkání Barevných obcí přesune na Moravu do
M.Š.
obce Černotín.
NEJMLADŠÍ FOTBALISTÉ ZLATÉ KORUNY JSOU PŘEBORNÍKY OKRESU
V půlce června skončila další fotbalová sezóna SK Zlatá Koruna. V uplynulém roce vstoupila do jednotlivých soutěží okresního přeboru celkem tři mužstva – muži, starší žáci a mladší přípravka.
Mužům se v ročníku 2014/2015 příliš nedařilo. Po ucházejícím podzimu se mimo jiné díky sérii zranění a nemohoucí koncovce postupně propadali tabulkou a nakonec se ziskem 19 bodů skončili na nelichotivém 10.
místě. Nejlepším střelcem týmu se stal s 10. trefami Milan Babinský.
Tým starších žáků účinkoval v okresním přeboru týmů 7+1. Ten se odehrával ve dvou skupinách, po jejichž
ukončení se jednotlivé týmy střetly o konečné umístění. Po 5. místě v základní skupině (12 zápasů, 14 bodů,
skóre 39:32) se tedy zlatokorunští starší žáci utkali se soupeři o konečné 9.-12. místo. Zde se jim poměrně dařilo, prohráli již jediný zápas a v soubojích s Větřním, Malontami a Dolním Dvořištěm uhájili 9. pozici. Nejlepším střelcem týmu se stal Josef Štrop, který za sezónu dal celkem 16 branek. Právě Josef Štrop a s ním Tomáš
Háronik touto sezónou kvůli věku ukončili své působení v mládežnických týmech Zlaté Koruny. Rád bych jim
tedy poděkoval a popřál hodně sportovních i mimosportovních úspěchů. A těším se, že se znovu setkáme za
pár let v týmu mužů!
Největšího úspěchu nakonec dosáhli nejmenší zlatokorunští fotbalisté. Okresní přebor mladších přípravek
(hráči a hráčky ročníku 2006 a mladší) s náskokem devíti bodů vyhráli, když za sebou mimo jiné nechali Spartak Kaplice či „B“ tým Slavoje Český Krumlov. Benjamínci odehráli celkem 28 zápasů, 24 z nich vyhráli a pouze čtyřikrát odešli poraženi. Získali tak 73 bodů s impozantním skóre 225:53. Po posledním zápase se tak mohli radovat z poháru, který jim předal předseda komise mládeže Okresního fotbalového svazu Radek Krátký. O
týden později jim přišel na dokopnou poblahopřát a předat medaile starosta obce Milan Štindl. Nejlepším střelcem týmu, ale zároveň i celého okresu se stal Ondra Král, který nasázel 63 gólů. Těšit však může i skutečnost,
že v celkovém pořadí okresních střelců patří Vaškovi Pártlovi třetí místo (50 branek) a Kájovi Hončíkovi pátá
pozice (44 branek).
Další sezóna je tedy za námi, nezbývá, než se těšit a zejména náležitě připravit na tu další. V příštím roce budou na okresní úrovni Zlatou Korunu reprezentovat hned čtyři mužstva – muži, starší žáci, starší přípravka a
mladší přípravka. Muži začnou letní přípravu již tradičně Memoriálem Vlastimila Nejedlého, který se uskuteční
v sobotu 25. července 2015 a na nějž jste srdečně zváni! Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří fotbal ve
Zlaté Koruně podporují – ať už finančně či svou nezištnou prací.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Pavel Král
prezident SK Zlatá Koruna
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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST srpen – září 2015
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.

Obec Zlatá Koruna přijme brigádníky pro provozování placené
parkovací plochy (parkoviště za mostem) v dolní části Zlaté Koruny v termínu od 1.srpna do 13.září 2015. Bližší informace u
starosty obce nebo na tel. 380 743 119 .
(brigádníci se mohou hlásit i na část tohoto období)

KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA NA MĚSÍC ČERVENEC 2015
VÝSTAVY
● PETR KOHOUTEK (4.7.-30.9.)- výstava obrazů a plastik doplněná verši a texty Miroslavy Štědré.
Vernisáž 3.7. v 17 hodin. Výstavní prostory opatství- jít přes pokladnu, 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, vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin
VEČERNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA VE STŘEDU 8. A 22.7.
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
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
● VODVAS: ZIMA POD STOLEM (2.-5.7.)
● DS PIKI: PODZIM ŽIVOTA JE KRÁSNÝ (9.-11.7.)
● SPEKTÁKL: FRAŠKA (13.-14.7.)
● DS PIKI: TU MYŠ JÍ UKOPNU U HUBY (16.-18.7.)
● DS ČELAKOVSKÝ STRAKONICE: DOVOLENÁ PO ČESKU (29.-31.7.)
Začátky představení a vstupné bude upřesněno na internetových stránkách kláštera.
● STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ (1.8. 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
Koná se jen za příznivého počasí na horním nádvoří!
www.klaster-zlatakoruna.eu
tel.: 380 743 126

