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Necelé dva měsíce nás dělí od konce roku. Podzim ve Zlaté Koruně a okolí
doprovází čilý stavební ruch.
Revitalizace železniční trati sebou nenese jen omezení dopravy v podobě různých uzavírek a zvýšený pohyb nákladních vozidel. Přináší sebou bezpečnější
železnici, nové železniční přejezdy, nová bezbariérová nástupiště na zastávkách
v Plešovicích a ve Zlaté Koruně. Myslím, že výsledek stojí za to.
To samé lze spatřovat v úpravě návesního prostoru v historické části Zlaté Koruny. Nevzhledná zaplátovaná, ničím nedefinovaná asfaltová plocha se proměnila
na důstojné centrum, které si naše obec jistě zaslouží. Na mě osobně nová podoba působí velmi přirozeně. I přesto, že je člověk již u zrodu plánované úpravy na
papíře v podobě projektu, mnohé se mu skrývá a celkové pojetí ocení až po provedené realizaci, po usazení úpravy do prostoru. Ještě nedávno rozkopaná historická část v krátkém čase mění svou podobu. Pevně věřím, že i Vy všichni tuto
změnu vnímáte k lepšímu. Jistě tomu značným způsobem přispěje i nové venkovní schodiště „Na Skalce“, které pokud neztratíme náklonost současného dobrého počasí, dokončíme do konce letošního roku.
Obec rovněž v tomto čase splnila další důležitý úkol a to dokončení zateplení
pláště budovy Domu kultury a sportu, včetně výměny všech oken a venkovních
dveří u tohoto našeho důležitého objektu, který je pro naši obec „Mekkou“ kultury a sportu. Tímto samozřejmě není ukončena celková rekonstrukce tohoto objektu. V dohledné době bude nutná výměna střešní krytiny nad sálem a měli bychom začít hledat řešení na rekonstrukci suterénu. Rekonstrukce části pronajatých
vnitřních prostor probíhá již několik měsíců a provádí jí nový nájemce na svůj
náklad.
Čas vánoc je v dohlednu a tak mi dovolte, abych Vás jménem všech pořadatelů
pozval na připravený Adventní program, který je detailně uveden na poslední
straně tohoto zpravodaje. Zvláště pak na Adventní neděli 29.11.2015 na živý betlém v podání našich dětí ze školky, které se již nyní pilně připravují a chtějí Vám
předvést svou šikovnost za asistence souboru Musica Divina. Po jejich vystoupení
společně rozsvítíme vánoční strom a zahájíme tak čas Adventu. V bohatém Adventním programu by si měli přijít na své všechny věkové skupiny.
Pěkné dny Vám s úctou přeje Váš starosta Milan Štindl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------POZVÁNKA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA SE USKUTEČNÍ
VE STŘEDU 16. PROSINCE 2015 OD 18.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
RADNICE VE ZLATÉ KORUNĚ.
S průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo, neboť jednání
jsou veřejně přístupná nebo následně v zápise z jednání zastupitelstva i rady obce, které je
Vám plně k dispozici na Obecním úřadě. Rovněž přijatá usnesení Zastupitelstva i Rady
obce naleznete na oficiálních webových stránkách obce www.zlatakoruna.cz .V případě
nejasností a v případě, že se chcete dozvědět pravý stav věcí obecních záležitostí, obracejte se přímo na starostu obce nebo na zastupitele obce, kteří Vám ochotně problematiku
dané věci osvětlí a vyslechnou Váš názor, který je vždy cennou informací pro další práci
v obci.
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INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE – ZKUSTE WEBOVÉ STRÁNKY
Pokud máte zájem dozvědět se včas o aktualitách týkající se naší obce např. o bezproudí, plánovaných odstávkách vody, uzavírek, kulturních akcí a mnoho dalšího aktivujte si na obecních stránkách www.zlatakoruna.cz
v sekci Aktuality přihlášení k odběru příspěvků.
Jednoduše zadáte do systému svou e-mailovou adresu a všechny aktuality zlatokorunských webových stránek se
Vám budou automaticky přeposílat. K dnešnímu dni je přihlášeno k odběru novinek pouze 39 uživatelů. V dnešní
době, kdy internetovým připojením disponuje většina domácností, by bylo velkou chybou nepřihlásit se do tohoto
systému.
Registrace je jednoduchá. Pokud i přesto narazíte na nějaký problém kontaktujte obecní úřad tel.380 743 119 a
rádi Vám s registrací pomůžeme.
M.Š.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Místo pro uložení biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v dolní části Zlaté Koruny bude vzhledem k současnému teplotně nadprůměrnému počasí v provozu až do konce listopadu.
Děkujeme všem za čistotu tohoto ukládaného odpadu.
VÝZVA „PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ“
V červenci tohoto roku jsem Vás vyzval, aby jste projevili zájem o možnost pořízení domácích kompostérů. Tento
zájem nahlásilo celkem 18 domácností. Podnikli jsme první pokus na zajištění těchto kompostérů, bohužel bez
úspěchu. Pokud se v naší obci nachází ještě nějaký nezaregistrovaný zájemce, tak prosím o nahlášení vašeho zájmu
na obecní úřad do konce tohoto roku. Následně potřebný počet (seznam zájemců) uzavřeme a budeme činit další
pokusy zajistit potřebný počet těchto kompostérů dotačním nebo dalším vhodným způsobem. Již zaregistrované
zájemce žádáme o trpělivost.
M.Š.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANKETA – NÁVRH NA DOPLNĚNÍ NOVĚ VZNIKLÉHO OSTRŮVKU
O současné podobě návesního prostoru v historické části Zlaté Koruny (zažitý název „Na Koruně“) byla již zmínka v úvodníku zpravodaje. Dovoluji si iniciovat anketu „vaše návrhy“ na využití současného středu, který je
v současné době doplněn zeminou a podle projektu má být na jaře zatravněn. Vaše návrhy, představy nebo náměty
zasílejte na e-mailovou adresu ou@zlatakoruna.cz či písemně na adresu obecního úřadu Zlatá Koruna. S Vašimi
podněty budeme pracovat a připravíme návrh řešení na doplnění návesního středu. Nejzajímavější námět odměníme.
M.Š.

Jan JUNGVIRT – Zlatá Koruna

Martin TUROŇ – Zlatá Koruna

Sofie PERNÍKOVÁ – Zlatá Koruna

Julie Helena RŮŽIČKOVÁ – Zlatá Koruna

Terezie KRUPCZOVÁ – Zlatá Koruna

Čeněk MAREK – Zlatá Koruna

Dne 23. října 2015 proběhlo slavnostní uvítání nejmladších občánků
naší obce. Slavnostního uvítání se zúčastnilo 10 občánků z celkového
počtu 11 pozvaných.

„Přejeme jim ještě jednou vše nejlepší a mnoho
pohody do jejich života.“
Martin MALACHOVSKÝ - Plešovice

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Petra ŠIPONOVÁ – Zlatá Koruna

Václav CHOCHOL - Rájov

Vojtěch HANIŠ - Plešovice
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CESTOVATELSKÉ POVÍDÁNÍ – ZÁPADNÍ KANADA
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

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

Pátek 20. listopadu 2015 ve 14.00 hodin
PLEŠOVICE HOSTINEC U NOVÁKŮ
cestopisná přednáška Miloslava Martana, vstup volný,
zveme nejen seniory

Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj.

ADVENTNÍ PROGRAM OBCE ZLATÁ KORUNA
Neděle 29.listopadu 2015
 9.00 hodin
MŠE SVATÁ / klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie /
 16.00 hodin
ŽIVÝ BETLÉM V PODÁNÍ DĚTÍ Z MŠ A SOUBORU MUSICA DIVINA
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU / parčík před budovou radnice ve Zlaté Koruně /Vánoční
jarmark dětí z mateřské školy ,vánoční koledy a vánoční punč.
 17.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY VE ZLATÉ KORUNĚ
Účinkuje:
Sbor a Gregoriánská schola sv. Anny Černice, Chrámový sbor Český Krumlov a sólisté
/ Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie /Vstupné: 80 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 11.prosince 2015 od 15.00 hodin
VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI
/ Dům kultury a sportu Zlatá Koruna - restaurace /
Zábavný program pro všechny seniory z obce. Vystoupí děti z mateřské školy a k poslechu a tanci zahrají a zazpívají „KAMEŇÁCI“ vstup volný, občerstvení zajištěno.
(Dopravu na akci si můžete dohodnout u starosty obce tel.380 743 119)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 13.prosince 2015 od 17.00 hodin
ADVENTNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU NA PLEŠOVICKÉ NÁVSI
"vánoční koledy, punč a drobné občerstvení".
--------------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 18.prosince 2015 od 14.00 hodin – Plešovice (Hostinec U Nováků)
ADVENTNÍ KONCERT MLADÝCH V AKORDEONISTŮ
Účinkují žáci ZUŠ Český Krumlov pod vedením paní učitelky Aleny Pustějovské.
Vstup volný
--------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 21.prosince 2015 od 19.00 hodin
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – J.J. RYBA
/ Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně /
Velešínský chrámový sbor, Filharmonický orchestr České Budějovice
Vstupné 100,-Kč,děti do 15 let zdarma
PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
(po koncertu si bude moci každý zapálit světýlko domů - nezapomeňte si přinést lampičky)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 27.prosince 2015 od 17.00 hodin
ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK ANEB PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT KOLEDY DO NAŠEHO KOSTELA
/ Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně /
Markéta Králová - varhany, zpěv, Anna Vávrová - kytara, zpěv. Vstupné dobrovolné
Parkování na akce ve Zlaté Koruně zajištěno na parkovišti za mostem

Pořadatelé :
Obec Zlatá Koruna , Mateřská škola Zlatá Koruna, Sancta Spinea Corona – společnost přátel Zlaté Koruny, o.s.,
Římskokatolická farnost Zlatá Koruna, Agentura Kraus koncert, Klub seniorů Plešovice .

