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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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ VE ZLATÉ KORUNĚ
•

Angličtina začátečníci : úterý 17:00-17:45

•

Angličtina mírně pokročilé : úterý 18:00-18:45

•

Němčina začátečníci : čtvrtek 18:00-18:45

Kurzy budou probíhat v zasedací místnosti OÚ Zlatá Koruna, začátek v týdnu od 29. září 2015.
Lektorka kurzů Mgr. Markéta Králová, držitelka německého a anglického certifikátu na úrovni B2.
Cena za roční kurz 1200 Kč.
Možnost přihlášení či více informací na mailu jazyky@ddmck.cz nebo marketka.jana@seznam.cz (tel.723 161 565).
Časy a úrovně výuky lze ještě případně osobně domluvit.
Nabízím též individuální doučování těchto jazyků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVÁ INFORMAČNÍ DESKA
V sobotu 11.července 2015 byla odhalena informační tabule,která popisuje dva zlatokorunské fenomény.Prvním je
nám všem dobře známý Kokotínský potok a Jordánek .Druhým je Lesní školka zvaná „Plantáž“ či „V zahradě u
sv.Prokopa v Plantáži“.Informační tabuli naleznete cca.150m od křižovatky z hlavní silnice na Křemži ,která je
mezi Letnou a Klementem, směrem po lesní cestě do Kokotína (Kleť).U příležitosti instalace informační tabule byl
proveden křest opraveného kamenného pilíře, pozůstatku z ohrazení lesní školky naším farářem Ondřejem Urbiszem.Tento rohový pilíř je podobný sakrální kapličce je kamenný a neomítnutý.Nachází se u hlavní silnice ze Zlaté
Koruny směrem na Křemži.Do výklenku tohoto pilíře byl umístěn obrázek sv.Prokopa, namalovaný známou jihočeskou výtvarnicí Renatou Štolbovou.Informační deska a oprava pilíře byla financována Lesy ČR a iniciátoři tohoto skutku byla Společnost žebříkového kamene.
M.Š.
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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 označena 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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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.

KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA NA MĚSÍC SRPEN 2015
VÝSTAVY
● PETR KOHOUTEK (4.7.-30.9.)- výstava obrazů a plastik doplněná verši a texty Miroslavy Štědré. 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
● KLÁŠTER V PLAMENECH (8.-16.8.)- aranžmá sezónních květin z klášterních zahrad na hlavní prohlídkové trase s průvodcem, téma husitství, vernisáž 7.8. v 17:30 hodin, otevřeno včetně pondělí 10.8., vstupné pouze se zakoupenou vstupenkou na I. trasu

VEČERNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA V SOBOTU
8. 8. VE 21:00 HODIN A 29. 8. VE 20:30 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
● DIVADLO PNUTÍ: TRUBADŮRY, ANEB OD SPODKA I SHŮRY
5. 8. 2015 začátek od 20:30, délka 60 minut
Divadelní příběh, kde mužští udatně bojují, notně pijí, srdce lámou, ony (chvíli služkou, chvíli dámou) zpívají,
tančí, lektvary vaří, z karet věští… a když jim jde karta, odcházíte potrhaní smíchem a jedno oko nezůstane suché…
Vstupné (prodej vstupenek na místě):
90 Kč dospělí
70 Kč děti, studenti, senioři
www.klaster-zlatakoruna.eu
tel.: 380 743 126

