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Jen krátký čas zbývá do konce tohoto roku. Prožíváme vánoční svátky, které by měli být
časem klidu a pohody. Konec roku je rovněž časem, kdy se zamýšlíme nad tím, co nám stávající
rok přinesl, co jsme prožili.
Rok 2016 byl pro naši obec například rokem, kdy se do naší obce vrátil po 78 letech obraz
zlatokorunské madony, naší ochranitelky. Byl to rok, kdy jsme uskutečnili společný zájezd do
rakouského Heiligenkreuz a města Krems. Připomněli jsme si 80.výročí od založení Sboru
dobrovolných hasičů Plešovice. Plešovičští hasiči obdrželi od své obce „pod vánoční stromeček“ novou hasičskou zbrojnici, která jim vytvoří důstojné a důležité zázemí pro jejich činnost
a výrazně napomůže společenskému životu v obci. Před pár dny jsme oslavili 700. výročí od
první písemné zmínky o Rájově. Oslava tohoto výročí se odehrála v Rájově Na Kovárně, kterou obec plánuje v příštím roce kompletně přestavět. Jen tak bude tento obecní majetek i nadále sloužit svým občanům, jako důležité, udržitelné místo pro společenské aktivity v této
místní části naší obce. Máme zároveň ambici, aby nový vzhled byl i výraznou a líbivou dominantou rájovského návesního prostoru. Ve Zlaté Koruně jsme pokročili s obnovou veřejného
vodovodu a v této aktivitě budeme pokračovat i v příštích letech. Je to jeden z nejdůležitějších
našich současných úkolů. Fotbalové hřiště prošlo svou regenerací a částečnou úpravou v podobě nového oplocení a terénní úpravou a může tak i nadále posloužit našim fotbalistům a
sportovcům. Jak těm nejmenším, tak dorostu a dospělým. V příštím roce bychom rádi připravili projekt a dotační žádost na další etapu rekonstrukce našeho Domu kultury a sportu. Tentokráte na částečnou obnovu a úpravu suterénu, který bude důstojným a důležitým zázemím
pro naše sportovce. Dále jsme rozšířili možnost parkování před místní poštou a opravili oplocení přilehlé obecní zahrady. Byla provedena oprava povrchu silnice III. třídy mezi Zlatou
Korunou a Rájovem. Vystavěny polní cesty po pozemkové úpravě v lokalitě Rájov – Cihelna.
A tak bychom mohli s výčtem akcí pokračovat i dál. Myslím však, že o všech důležitých a
pro vás podstatných věcech víte a sami vidíte co se aktuálně v naší obci mění.
Na samý závěr tohoto úvodníku mi dovolte jednu pozvánku, která se týká již příštího roku.
Pozvání je na První zlatokorunský obecní ples, který pro Vás připravujeme na sobotu 21.ledna
2017 (viz. Plakát na poslední straně tohoto zpravodaje). Budeme velmi rádi pokud se nám
společně podaří založit tuto novou tradici našeho společného setkávání se na začátku roku.
Bez Vaší účasti se nám to nepodaří. Součástí plesu bude bohatá tombola a překvapení v podobě několika kulturních vystoupení. Pozvěte i své rodiny a známé a v lednu na plese nashledanou.
Přeji nám Všem, aby sedmička na konci číslovky nastupujícího roku 2017 nám přinášela jen
štěstí.
S úctou Váš starosta Milan Štindl

Soutěž ve třídění odpadu
Zpívání u jesliček
Masopust 2017
SK Zlatá Koruna - fotbal
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Vánoční tancovačka
První zlatokorunský obecní bál

Krásné prožití vánočních svátků,
hodně úspěchů a pevného zdraví Vám přeje Váš starosta,
Obecní zastupitelstvo a Obecní úřad Zlatá Koruna
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
7. PROSINCE 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce a kontrolního výboru za poslední období
cenu vodného a stočného pro rok 2017 :
Vodné 38,70,-Kč/m3 bez 15% DPH
Stočné 30,20,-Kč/m3 bez 15%DPH
kompenzaci z obecního rozpočtu pro domácnosti ve výši 13,00,- Kč/ m3 bez DPH na stočném
(stočné pro domácnosti bude tedy v roce 2017 v ceně 17,20,-Kč bez DPH)
vložení 750.000,-Kč z rozpočtu obce v roce 2017 do vodohospodářského fondu, které budou použity pouze
pro obnovu a investice do vodohospodářského majetku obce.
rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový na straně příjmů 13.242.320,-Kč a výdajů ve výši 18.860.360,-Kč
Schodek ve výši 5.618.040,-Kč bude financován z nahospodařených prostředků z minulých let.
prodej části pozemku KN č.635 v k.ú. Rájov o výměře 29 m3

Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 22. února 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZPOČET OBCE NA ROK 2017
VÝDAJE
PŘÍJMY
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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 2017 se těší Jana Bílková, knihovnice
Výpůjční doba: středa 12:00 - 17:00 hodin
Bezplatný veřejný přístup k internetu během výpůjční doby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODĚKOVÁNÍ
Jsme velmi rádi, že máme do Cihelny, části osady Rájov, novou asfaltovou přístupovou cestu. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravě a realizaci a to především vedení Obce Zlatá Koruna, pracovníkům Státního Pozemkového úřadu v
Českém Krumlově a také pracovníkům provádějící firmy Strabag.
Eva Jakešová s celou rodinou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 26. prosince 2016 od 18.00 hodin
ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK
ANEB
PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT KOLEDY
DO NAŠEHO KOSTELA
…A BRÝLE S SEBOU
/ Kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Zlaté Koruně /
Markéta Králová – hudební doprovod
Kateřina Zemanová – flétna, viola da gamba
Ludmila Dvořáková - varhany
Vstupné dobrovolné
Sancta Spinea Corona-Společnost přátel Zlaté Koruny
Římskokatolická farnost Zlatá Koruna

MASOPUST NA ÚZEMÍ OBCE
MASOPUST V RÁJOVĚ
SOBOTA 4. ÚNORA 2017
Pořádaný místním sborem dobrovolných hasičů. Sraz
masek je ve 12.00 hod v Restauraci na Kovárně. Začátek
masopustního průvodu je ve 12.30 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.
Radek Moučka
MASOPUST VE ZLATÉ KORUNĚ
SOBOTA 18.ÚNORA 2017
Pořádaný všemi kdo mají rádi tuto staročeskou tradici.
Sraz masek je v 9.00 hodin před radnicí v dolní části
obce. Účastníci průvodu předem děkují zlatokorunským
domácnostem za jejich vlídné přijetí a za připravené masopustní dobroty. Začátek masopustního průvodu je
v 9.30 hodin od radnice. Masopustní merenda s hudbou
proběhne v hostinci Na Letné cca. od 17.00 hodin do
svítání.
Milan Štindl

SETKÁNÍ SOUČASNÝCH A BÝVALÝCH
ZLATOKORUNSKÝCH FOTBALISTŮ

v neděli 25. 12. 2016
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 v podobě zahřívacích nápojů zajištěno v průběhu akce.
Za SK Fotbal – ing. Petr Gallistl
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ČLENOVÉ FOTBALOVÉHO KLUBU SK ZLATÁ KORUNA POŘÁDAJÍ

VÁNOČNÍ TANCOVAČKU
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.

S KAPELOU „ŠŤASTNÁ NÁHODA“
HOSTINEC NA LETNÉ
NEDĚLE 25. 12. 2016 OD 20.00 HODIN
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK TEL. 604 280 269

