26. ročník, vydání 5/2016

Uzávěrka příštího čísla
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Datum 29. 9. 2016

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
ZE DNE 14. ZÁŘÍ 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
 zprávu o práci rady obce a finančního výboru za poslední období
 prodej pozemku KN č.6 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 638m2
 postup majetkového narovnání, dle deklarace společného záměru a dohody o
narovnání a kupní smlouvy mezi obcí Zlatá Koruna vlastníkem stavebního
objektu Rájov č.p.59 (restaurace Na Kovárně) a vlastníkem sousedního stavebního objektu Rájov č.p.30.
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 7. prosince 2016 od 18.00
hodin v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
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Snímek ze společného fotografování u příležitosti oslav 80. výročí od založení Sboru dobrovolných
hasičů Plešovice ze dne 27.8.2016
fotografoval Václav Krametbauer

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje a
do Senátu Parlamentu ČR volebního obvodu č.10
1. Volby do Zastupitelstva kraje a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky volebního obvodu č. 10 se uskuteční:
Pátek 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb v okrsku č.1 Zlatá Koruna je velká zasedací místnost
na radnici Obecního úřadu Zlatá Koruna pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:
Zlatá Koruna, Rájov a Plešovice.
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno volit poté, kdy prokáže svou totožnost.
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Telefon: (+420) 380 743 119

ou@zlatakoruna.cz
internetové stránky: http://www.zlatakoruna.cz/
e-mail:

SBÍRKA ČERVENÉHO KŘÍZE
MS ČČK Zlatá Koruna pořádá sběr ošacení, obuvi, hraček a kuchyňských potřeb pro ošacovací středisko ČČK Český Krumlov.
Nepoškozené a použitelné věci, které již nepoužíváte, můžete přinést
17.10.2016 mezi 15. a 17. hodinou do přízemí OÚ Zlatá Koruna.
Za darované věci, které dále poslouží potřebným, předem děkujeme.

Na těchto stránkách naleznete i tento zpravodaj.

Za MS ČČK Zdena Doláková

KABELKY NA CHARITU
Na celý červenec a srpen vyhlásila MS ČČK sbírku kabelek, šátků a dětských knih pro IGY Centrum České Budějovice. Prodej vybraných věcí se uskutečnil 7. září ve zmíněném IGY Centru. Výtěžek z této charitativní akce bude věnován na rozvoj a podporu talentovaných dětí.
Podařilo se nám shromáždit celkem 54 kabelek, 45 dětských knih a 10 šátků. Naši občané darovali 29 kabelek, zbývajícími 25 nás podpořilo ošacovací středisko ČČK Český Krumlov.
Jeho pracovnicím i dárcům z obce děkujeme, že přispěli na dobrou věc. Děkujeme též panu starostovi a zaměstnankyním OÚ Zlatá Koruna, že nám umožnili darované věci shromáždit v prostorách OÚ.
Za MS ČČK Zdena Doláková

AKTUÁLNÍ KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA

VÝSTAVY
● TOMÁŠ ZÁBOREC: DŘEVOMALBY (3.7.-30.10.)- výstavní prostory opatství, vstup zdarma, otevřeno denně
mimo pondělí od 9:00 do 15:30 hodin,
● LADISLAV VÁCLAV KOUBA: CO ŘEKLA ŘEKA (11.9.-30.10.)- výstava krajinomaleb ve výstavních prostorech u pokladny, vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 15:30 hodin,
KONCERT ESTER KOČIČKOVÉ A LUBOMÍRA NOHAVICI
1. ŘÍJNA V 18 HODIN V KONCERTNÍM SÁLE
Šanson, ironie? Jazz, dechovka, černý humor, estráda a nebo kočkopes ? Co očekávat od známého dua Ester Kočičkové
a Lubomíra Nohavici? Ester Kočičkovou znáte jako moderátorku rádia Limonádový Joe a jiných televizních a rozhlasových pořadů. Je známá především díky svému ostrému humoru a ležérní ironii. Je také výbornou zpěvačkou, těšte se
tedy na šansony v její vlastní šarmantní úpravě, s vlastními texty. Lubomír Nohavica ji pak svým klavírním doprovodem
doplňuje a do určité míry zjemňuje její drsný výraz. Pořádá restaurace U Kuchařů v Krasetíně (www.ukucharu.cz)
MIMOŘÁDNÁ MŠE K SVÁTKU ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
2. ŘÍJNA V 17 HODIN V KAPLI ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
mši slouží zlatokorunský farář P. Mgr. Petr Hovorka,
na elektrické klávesy doprovodí varhaník Ing. Vladimír Jantač, vstup zdarma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sancta Spinea Corona - společnost přátel Zlaté Koruny, o.s. si vás dovoluje srdečně pozvat na
VARHANNÍ KONCERT v klášterním kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlaté Koruně dne 28.10.2016 od 17 hodin.
Varhany: Miroslav Pšenička, hoboj: Veronika Hádková. Zazní skladby světových varhanních mistrů.
PŘEDNÁŠKA – OSTROV MAN
V pondělí 31.10.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Zlatá Koruna se uskuteční přednáška zlatokorunského občana,
cestovatele a vášnivého motorkáře Martina Decarliho na téma: Ostrov Man: vyprávění o lásce k ostrovu motorek, o bezocasých kočkách a nezávislosti. Při této příležitosti bude také představena Martinova kniha shrnující jeho motorkářské
cesty na tento tajuplný ostrov. Všichni jste srdečně zváni.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 15. října 2016
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!

