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Datum 2.10.2015

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
ze dne 23.ZÁŘÍ 2015
Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 13.listopadu 2015 !




Zastupitelstvo obce
schválilo zprávu o práci rady obce za poslední období.
schválilo záměr prodeje 2m2 pozemku KN č.172/1 v k.ú.Zlatá Koruna

Následující zasedání zastupitelstva obce je 16.prosince 2015 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
VÝLUKA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
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Z jednání zastupitelstva obce

V souladu s doporučením pro zkvalitnění přepravních služeb vás informujeme, že
v období od 14. září do 10. prosince 2015 proběhne nepřetržitá výluka železniční
přepravy na trati číslo 194 v úsecích Hořice na Šumavě - Křemže. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na www.cd.cz/jiznicechy v sekci omezení provozu.
PAVEL KOUTECKÝ, inženýr železniční dopravy
České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Odbor regionálních obchodních center | Regionální obchodní centrum Č.B.
Nádražní 156/12, 370 21 České Budějovice
T: +420 972 544 386, M: +420 727 861 246
E: kouteckyp@gr.cd.cz, www.cd.cz

Železniční výluka
Zájezd do termálních lázní
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Sběr ošacení ,obuvi a hraček
Kulturní program kláštera
říjen 2015

Pracovní příležitost
Svozový den nebezpečného a
velkoobjemového odpadu

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH
LÁZNÍ
BAD FÜSSING V NĚMECKU, KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A
ODPOČINEK
termín zájezdu – čtvrtek 22.října 2015
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 2015).
Upozorňujeme zájemce, že zájezd není připojištěn proti úrazu!
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.
Vstup do lázní 9,5 Euro
PLÁNOVANÝ OBECNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD „PO STOPÁCH
ZLATÉ KORUNY“, KTERÝ SE MĚL USKUTEČNIT V ZÁŘÍ
TOHOTO ROKU SE ODKLÁDÁ NA KONEC KVĚTNA 2016
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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 umístněný i tento zpravodaj.

V pondělí 12. října 2015 od 15 do 17 hodin
pořádá Místní skupina Českého Červeného Kříže
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

KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA NA MĚSÍC ŘÍJEN 2015
VÝSTAVA
PETR KOHOUTEK (4.7.- 4.10.)- 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 15:30 hodin
www.klaster-zlatakoruna.eu
tel.: 380 743 126

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
Firma KARTONÁŽ - KOKLAR s.r.o. přijme do chráněné dílny v Boršově nad Vltavou (areál Bratři Zátkové)
ženy na výrobu obalů, jež mají zdravotní postižení a pobírají invalidní důchod. Jedná se o jednoduché operace
při výrobě obalů a práce na 5 hodin denně.
Informace na tel: 602 841 492, nebo přímo na pracovišti v Boršově - Březí (Zátkův mlýn-konečná MHD).
KARTONÁŽ - KOKLAR s.r.o., Pod Skálou 131 ,373 82 Boršov n.Vlt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 24. října 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!

