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--------------------------------------------------------------------------------------------------------Gloria in excelsis deo – Sláva na výsostech Bohu!

Hasičský ples

…zazní letos obzvlášť radostně na Štědrý večer ve 20 hodin ve zlatokorunském kostele.
V plné kráse se rozzáří zdejší jesličky, které na Zlatou neděli znovu vysvětil kněz farnosti
P. Andrzej Urbisz.
Naše jesličky nejsou ledajaké. Není to běžná „vánoční výbava“ kostela vytvořená více či
méně zdatnou rukou šikovného nadšence. Před sedmdesáti pěti lety byly vyřezány v sochařském ateliéru rodinné firmy Břetislava Kafky z Červeného Kostelce. Dle sdělení pamětníků byl jejich autorem Vojtěch Kafka, bratr Břetislava, který je mimochodem dodnes
známý pro své léčitelské schopnosti a bývá považován za zakladatele české parapsychologie. Z této rodinné firmy pochází ceněná řezbářská díla zachovaná na mnoha místech a
zejména v kostelech České republiky. My jsme na jejich původ poněkud pozapomněli,
proto si připomeňme jejich historii.
Z vyprávění nedávno zemřelé paní Kocmichové ze Srnína víme, že stavbu jesliček podnítil sedlák Brejžek, po chalupě Batík z Přísečné. Měl uložené peníze ve Švýcarsku, tak se
pro ně vydal, přivezl je a jesličky zaplatil. Ale protože peníze nestačily, byla uspořádána
sbírka mezi farníky, aby byly jesličky kompletní. Mají základní postavy Betléma - Svatou
rodinu, anděla, pastýře a tři krále se svými dary. Dílo má úctyhodné rozměry 4,60 x 1,60
metrů a obsahuje 11 figur a sousoší. Ve válečných Vánocích 1941 byly jesličky v kostele
instalovány a vysvěceny. Byla to tehdy veliká slavnost, školáci recitovali vlastenecké básně
a zpívali písně, které nebyly ovšem za války v souladu s představami nacistické okupační
správy. A tak byl zdejší farář Alois Kortán zatčen a uvězněn a nakonec zahynul v koncentračním táboře.
Betlém se stavěl každé Vánoce a znovu skládal po tři čtvrtiny století do postranní kaple
kostela. Manipulace a vlhko s dřevěnými soškami udělaly své, takže generální oprava byla
nutná. Materiálové náklady na opravu uhradila farnost z vlastních prostředků. Radost z podařeného díla je odměna za stovky hodin úmorné a mravenčí práce pro lidi, kteří se rozhodli opravu uskutečnit a doplnit betlém o další prvky, které vždycky chyběly. Hlavní autor
opravy si nepřeje být jmenován, což respektujeme. Upřímně jemu a jeho pomocníkům
děkujeme. Nyní budou mít jesličky své stabilní místo a v plné kráse je budeme moci vidět
snad nejen o Vánocích.

Masopust 2016

Přejeme všem mír Svaté rodiny. Přijďte, budete vítáni.

Vánoční přání
Oprava jesliček
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
16. PROSINCE 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce a kontrolního a finančního výboru za poslední období
cenu vodného a stočného pro rok 2016 :
Vodné 36,80,-Kč/m3 bez DPH
Stočné 28,70,-Kč/m3 bez DPH
kompenzaci z obecního rozpočtu pro domácnosti ve výši 10,00,- Kč/ m3 bez DPH na stočném
(stočné pro domácnosti bude tedy v roce 2016 v ceně 18,70,-Kč bez DPH)
zřízení vodohospodářského fondu a vložením 750.000,-Kč z rozpočtu obce v roce 2016, které budou použity
pouze pro obnovu a investice do vodohospodářského majetku obce.
rozpočet obce na rok 2016 jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 12.591.795,-Kč
prodej části pozemku KN č.172/1 v k.ú. Zlatá Koruna výměře 2m3
vnitřní směrnici „Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
Darovací smlouvu na 50.000,-Kč na náklady spojené s rozvojem obce. Obdarovaná Obec Zlatá Koruna - Dárce
pan Augustin Veis.
Místní Program obnovy venkova, který byl schválen na období 2016 - 2021

Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 17. února 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici
ve Zlaté Koruně.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANCTA SPINEA CORONA – SPOLEČNOST PŘÁTEL ZLATÉ KORUNY
Jsme skupina nadšenců, kteří máme rádi Zlatou Korunu, a proto jsme dali síly dohromady. Na tomto základě vzniklo
v roce 2012 neziskové občanské sdružení, které má dva hlavní cíle: podpořit kulturní dění v obci a zároveň využít krásných
prostor místního kostela a kláštera. V následujícím roce chystáme tři koncerty: velikonoční, májový a adventní a několik
přednášek na zlatokorunská témata. Sdružení je otevřeno všem, kteří mají zájem o kulturní a společenský život ve Zlaté
Koruně. Děkujeme také za případné podněty a návrhy.
Pro bližší informace kontaktujte předsedu společnosti Jaroslava Krále (tel.:776 861 118 nebo email:
jaroslav.kral@centrum.cz) či Markétu Královou (tel.: 723 161 565, email: marketka.jana@seznam.cz).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU VE ZLATÉ KORUNĚ V ROCE 2015
Uplynulý rok byl z pohledu kulturního dění v obci opět poměrně rozmanitý a nabídl mnoho příležitostí k bohatému
společenskému vyžití. O kulturní dění v obci se minulém roce postaralo především pět subjektů (OÚ Zlatá Koruna, NPÚ
České Budějovice a správa kláštera Zlatá Koruna, Sancta Spinea Corona – společnost přátel Zlaté Koruny, Dagmar
Maňásková a manželé Krausovi), které nabídly návštěvníkům jednotlivých akcí neopakovatelné zážitky. Již několik let se
největší oblibě místních občanů těší zejména Mariánská pouť a vítání Adventu, na které pravidelně zavítá několik stovek
obyvatel Zlaté Koruny, Rájova, Plešovice slouží tak, jako ideální příležitost pro setkávání lidí napříč všemi generacemi.
Neméně důležitou kulturní a společenskou funkci plní také klášter Zlatá Koruna, jenž každoročně nabízí značné množství
nejrůznějších výstav, koncertů a speciálních prohlídek pro návštěvníky z bližšího i vzdálenějšího okolí Zlaté Koruny.
Společnost přátel Zlaté Koruny se především podílí na organizaci adventní neděle a pořádá velikonoční a adventní koncerty. Není možné také zapomenout na aktivity Dáši Maňáskové, která rozdělila svůj volný čas mezi naše seniory a plešovické i přespolní děti. Noví obyvatelé Zlaté Koruny, manželé Krausovi, přivedli do obce pro změnu klasickou hudbu
vynikající úrovně, ale zároveň nezapomněli ani na nejmenší diváky pořádáním dětských divadel v DKS.
Kulturní komise ve spolupráci s výše zmíněnými subjekty se i v příštím roce bude snažit vymyslet pro vás co nejzajímavější a nejpestřejší kulturní program, který snad potěší každého zdejšího obyvatele.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli s organizací mnoha kulturních a společenských aktivit v obci, bez jejichž obětavé a nezištné pomoci by bylo nemyslitelné tyto akce vůbec uskutečnit.
Milí přátelé, na úplný závěr bych vám všem chtěl popřát krásné a co nejpříjemněji prožité letošní Vánoce, plné setkávání
s vašimi nejbližšími a do nového roku co nejvíce zdraví, štěstí, lásky a naděje pro každý všední den.
S přáním všeho dobrého Jaroslav Král – předseda kulturní komise
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 26. prosince 2015 od 18.00 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
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Z OBECNÍ KNIHOVNY
Všem pravidelným, občasným i budoucím návštěvníkům zlatokorunské obecní knihovny přeji příjemné prožití vánočních svátků, v nadcházejícím roce pevné zdraví a hodně radosti a pohody nad stránkami knih.
Na setkání v roce 2016 se těší Jana Bílková, knihovnice
Výpůjční doba: středa 12:00 - 17:00 hodin
Bezplatný veřejný přístup k internetu během výpůjční doby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOTLÍKOVÉ DOTACE
Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, přičemž velkou měrou se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností. Jihočeský kraj patří mezi nejméně znečištěné regiony v České republice, přesto
se v jednotlivých obcích regionu kvalita ovzduší liší. Látky, které mohou způsobovat vážné potíže dýchacího
ústrojí, jsou produkovány mimo jiné zastaralými ručně plněnými uhelnými kotli v domácnostech, jež se vyznačují
nízkou emisní výškou, a proto mají významný vliv na lokální kvalitu ovzduší, zejména při zhoršených rozptylových
podmínkách.
Na konci listopadu dostaly všechny kraje rozhodnutí o poskytnutí dotace pro tzv. Kotlíkové dotace. Jihočeský
kraj získal z Operačního programu Životní prostředí 303 mil. Kč pro výměnu minimálně 2020 kotlů v prvním
dvouletém období.
Díky programu Kotlíková dotace je možné získat finanční příspěvek na pořízení kotle ve výši až 85 %. Realizaci
úsporných opatření bude navíc možné kombinovat s programem Nová zelená úsporám.
Podpora je určena na výměnu používaných zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za zdroje ze seznamu registrovaných výrobků pro kotlíkové dotace, kterými jsou tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle
a kotle na pevná paliva.
V kombinaci s výměnou zdroje vytápění je možné získat podporu také na solárně termické soustavy a „mikro“ energetická opatření. Vhodné „mikro“ energetické opatření navrhne energetický specialista. Může se jednat o zateplení střechy či půdních prostor, zateplení části fasády, výměnu některých oken a dveří, vytvoření zádveří
k oddělení vytápěného prostoru od venkovního, instalaci těsnění či prahů.
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti
(dům splňuje klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“), nebo je podána žádost v programu Nová zelená úsporám.
Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“ energetická
opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč.
Výše podpory závisí na typu nově instalovaného kotle:
- 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
- 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového
kondenzačního kotle,
- 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu,
- V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území, bude výše
podpory navýšena o 5 %.
Způsobilé jsou také náklady přímo související s výměnou kotle a dále náklady na pořízení Průkazu energetické
náročnosti budovy v případě, že je prokazována úroveň klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“, náklady
na mikroenergetická opatření, náklady na služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení a náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním kotle do užívání a k prokázání technických
parametrů.
Zajištění projektové přípravy a kompletní administraci a podání žádosti o Kotlíkovou dotaci 2015 i podporu
z programu Nová zelená úsporám 2015 získáte například u těchto společností:
 CERTIGO s.r.o.
e-mail: info@certigo.cz
Na Zlaté stoce 1648/64
tel: +420 732 206 107
370 05 České Budějovice
www.certigo.cz


E-ON Česká republika, s.r.o.

www.kotelbezstarosti.cz
tel.: ZDARMA 800 77 33 22

Obecní úřad Zlatá Koruna
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SK ZLATÁ KORUNA POŘÁDÁ

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách naleznete i tento zpravodaj.

VÁNOČNÍ TANCOVAČKU
S KAPELOU „ŠŤASTNÁ NÁHODA“
HOSTINEC NA LETNÉ
PÁTEK 25. 12. 2015 OD 20.00 HODIN
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK TEL. 604 280 269
SETKÁNÍ SOUČASNÝCH A BÝVALÝCH
ZLATOKORUNSKÝCH FOTBALISTŮ

v sobotu 26. 12. 2015
Tradiční fotbalový zápas bývalých a současných
hráčů místního fotbalového klubu, do kterého se
mohou zapojit i sportovně založení fanoušci a
sponzoři. Sraz je na hřišti ve 13:00 hodin, předpokládaný výkop tohoto zábavného utkání je naplánován na 13:30 hodin. Přijďte se pobavit a rozloučit s
úspěšnou sezónou místních fotbalistů. Občerstvení
zajištěno v průběhu akce i poté v Restauraci na
hřišti.
Za SK Fotbal – ing. Petr Gallistl

MASOPUST
sobota 30. LEDNA 2016
MASOPUST VE ZLATÉ KORUNĚ
Pořádaný všemi kdo mají rádi tuto staročeskou tradici. Sraz masek je v 9.00 hodin u restaurace Na
Letné. Účastníci průvodu předem děkují zlatokorunským domácnostem za jejich vlídné přijetí a za připravené masopustní dobroty. Začátek masopustního
průvodu je v 9.30 hodin od Letné. Masopustní merenda proběhne v sále kulturního domu cca. od 17.00
hodin do svítání.
ve stejný den rovněž srdečně zveme na
MASOPUST V RÁJOVĚ
Pořádaný místním sborem dobrovolných hasičů. Sraz
masek je ve 12.00 hod v Restauraci na Kovárně. Začátek masopustního průvodu je ve 13.30 od domu
č.p.1. Přijďte svojí účastí podpořit snahu pořadatelů
o udržení této zaběhnuté a veselé tradice. Odměnou
vám bude nespočet pochutin a nápojů, které vám
místí každoročně nabízejí k pohoštění.
Milan Štindl a Radek Moučka

Sbor dobrovolných hasičů RÁJOV
pořádá v kulturním domě ve Zlaté Koruně
HASIČSKÝ PLES
sobota 23.ledna 2016 od 19.00 do 3.00 hodin
hraje dechová kapela CK- Quintet a folkrocková
kapela Pěšáci
vstup 125,- Kč
Autobusová doprava zajištěna tam i zpět dle jízdního řádu umístěného na zadní straně vstupenky.
Bližší informace a předprodej vstupenek na telefonních číslech
774 860 460 (Radek Moučka)
736 716 164 (Martin Lavička)

