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Datum 17.03. 2017

Vážení spoluobčané,
Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 28. dubna 2017

Myslím, že neuškodí pár zajímavých statistických čísel. Poměrně často slýchávám otázku.
KOLIK NÁS VLASTNĚ V OBCI JE ?
S úctou Váš starosta Milan Štindl

SOUČASNÝ POČET OBYVATEL OBCE ZLATÁ KORUNA 787
( z toho Plešovice 151, Rájov 183, Zlatá Koruna 453 )
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Kolik nás v obci vlastně je?

DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Dospělí 629 ( z toho Plešovice 122, Rájov 147, Zlatá Koruna 360)
Dospělí – muži 299, Dospělí – ženy 330
Děti (15 - 18 let) 22 (z toho Plešovice 6, Rájov 4, Zlatá Koruna 12)
Děti (15 – 18 let) – chlapci 15, Děti (15 – 18 let) – dívky 7
Děti (do 15 let) 136 (z toho Plešovice 23, Rájov 32, Zlatá Koruna 81)
Děti (do 15 let) – chlapci 63, Děti (do 15 let) – dívky 73
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Vývoj počtu obyvatel Zlatá Koruna
780

Zájezd do termálních lázní

760

Svoz odpadu
Sběr ošacení, obuvi a hraček
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počet obyvatel

Zpráva ze zasedání
zastupitelstva obce
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Jan Borna odešel navždy
Poděkování SDH Plešovice
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Pracovní příležitost
Kulturní kalendář obce 2017

620
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rok

V roce 2016 se narodilo celkem 10 dětí
V roce 2016 zemřelo celkem 8 obyvatel
Nejstarší ženou v naší obci a zároveň nejstarším občanem
je paní Marie Mikšlová z Rájova 92 let
Nejstarším mužem v naší obci je pan František Jakubec ze Zlaté Koruny 88 let
Přejeme jim pevné zdraví a mnoho životní pohody !
Průměrný věk obyvatel naší obce je 40,7471410419 let
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
22. ÚNORA 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce a finančního výboru za poslední období
složení slibu nového zastupitele pana Jiřího Domina, který doplňuje patnáctičlenné zastupitelstvo obce po odchodu paní Zuzany Sojkové, která se vzdala mandátu zastupitele obce. Paní Zuzaně Sojkové děkujeme za její
práci v zastupitelstvu obce a přejeme jí do dalšího života vše nejlepší
nové složení kontrolního výboru: Ing. Jiří Matoušek – předseda, Václav Kamlach – člen, Mgr. Jindřich Špinar –
člen.
studii prostorového řešení uspořádání centrální části obce Rájov a zadání zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení.
po seznámení se s projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu restaurace –
Rájov č.p.59“ vyřízení stavebního povolení a provedení výběrové řízení na dodavatele stavby. Na základě vysoutěžené ceny rozhodne zastupitelstvo obce o realizaci této akce.
doplnění členů zastupitelstva obce přijímat prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu obecního
úřadu Zlatá Koruna. Doplnění oddávajících: František Daněk, Ing. Petr Kornatovský a PhDr. Pavel Král.
uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti podle par. 53, odst.1 zákona 200/1990 Sb. o
přestupcích ve znění pozdějších změna a doplňků s městem Český Krumlov.

Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 26. dubna 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Srdečně zveme na připravovaný
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ BAD FÜSSING v Německu,
který nabízí regeneraci a odpočinek
termín zájezdu – čtvrtek 20. dubna 2017
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 OÚ ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit předem nejpozději
12. dubna 2017. (V případě nedostatečného zájmu může být zájezd zrušen)
Upozorňujeme zájemce, že zájezd není připojištěn proti úrazu! Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.
Vstup do lázní od 10 Euro
http://www.bad-fuessing.de/europa-therme-termalni-lazn-a-odpocinkove-centrum/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 22. dubna 2017
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!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SBĚR OŠACENÍ, OBUVI A HRAČEK
V úterý 25. dubna 2017 od 14.30 do 16.30 hodin pořádá MS ČČK 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
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Zlatá Koruna Jana Borny
Pondělí, 16. leden 2017 bude kromě jiného zaznamenán také jako poslední
den neobyčejného života Jana Borny. Režisér, dramatik, básník a pedagog Jan
Borna byl pro všechny, kteří měli to štěstí se s ním setkat, především životní inspirací. Dokázal inspirovat vším. Divadelní tvorbou, názory a životními postoji,
smyslem pro humor a především schopností komunikace, jíž uměl zaujmout a
opravdově strhnout všechny, kteří mu naslouchali.
V novinách a časopisech vyšlo v lednu několik nekrologů a vzpomínek, které
shodně vyzdvihují Bornův přínos pro režijní a divadelní práci na konci 20. a na
začátku 21. století. Divadlo v Dlouhé se především díky němu stalo důležitým
bodem soudobé živé divadelní kultury, šiřitelem radosti a optimismu za použití
všech multižánrových a alternativních postupů, jichž byl právě Jan Borna neúnavným objevovatelem a propagátorem. V těch článcích a hodnoceních plných
uznání však nebyla zmínka o tom, že se život Jana Borny neodehrával pouze
v Praze a v jiných divadelních centrech.
Od konce osmdesátých let totiž také každoročně zajížděl do Zlaté Koruny, aby zde strávil část léta. V době,
kdy působil jako pedagog na pražské DAMU, přivážel do Zlaté Koruny své studenty, kteří pak pod jeho vedením v zahradách kláštera nazkoušeli představení pro letní prázdninové a vodácké publikum a s velkým úspěchem
jím několik týdnů oživovali zlatokorunský kulturní program. Představení to bývala krásná. Ani ne tak nějakým hotovým divadelním projevem, vždyť se tehdy jednalo teprve o studenty herectví a mladé lidi na začátku kariéry. Byly
to však právě večery plné mladého zápalu a nadšení, jež dokázaly strhnout někdy opravdu velmi početné publikum.
Za pěkného letního počasí přišlo na některá představení až 500 diváků a odcházeli nadšení a rozesmátí.
Tato tradice letního plenérového divadla trvala téměř 20 let, a tak se mohlo stát, že se Zlatá Koruna zapsala jako
významné místo divadelních začátků pro celou jednu hereckou generaci. Na letní pobyty ve zlatokorunském údolí
tak vzpomíná např. Petr Vaněk, Eva Leinweberová, Lubor Šplíchal, Jakub Žáček, Rosťa Novák, Jan Jirků, Filip
Jevič, Tomáš Jeřábek, Petra Horvátová, Kristýna Hrušínská, Filip Huml, Jiří Kohout, Tomáš Jarkovský, Anita Krausová, Ondřej Bauer, Jakub Vašíček a další a další. K pedagogické práci sem byli zváni např. Ivan Rajmont, Ondřej
Pavelka, či Jan Vondráček. Za herci dojížděli jejich starší kolegové jako např. Ivan Trojan, Marek Taclík, Martin
Stránský, Lenka Krobotová, Petra Špalková, Martin Sita a mnozí a mnozí další. Všechny vyjmenovat opravdu nelze.
Zásluhou Jana Borny se tak Zlatá Koruna stávala důležitým místem setkávání a nekončících diskusí nad směřováním
současného divadla a kulturního života v zemi.
Že jsem mohl být občasným účastníkem, či spíše pozorovatelem těchto setkávání a přátelských besed, které se
někdy končívaly až k ránu, považuji za životní dar, za nějž musím děkovat Janu Bornovi, velkému skromnému člověku a kamarádovi, jenž letos 16. ledna přešel na druhý břeh.
On nevěřil na život věčný v království božím. Moje víra mi však říká, že žil takovým životem, že musí být nyní
překvapen a opravdu šťasten. Budiž řečeno, že stopa, již zanechal Jan Borna i ve Zlaté Koruně, je výrazná a pozoruhodná. Pro budoucnost by mělo být zaznamenáno, že vedle slavných dob královského zakladatele, slovutných
opatů a cisterciáckých bratrů prožívalo zlatokorunské údolí také dobu Lumíra Váchy, Antonína Decarliho, Josefa
Bigase a dobu básníka, divadelníka a přítele - Jana Borny. Nezapomeňme na to.
Zdeněk Troup
Vážení spoluobčané,
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali obci Zlatá Koruna a zvláště pak panu starostovi Milanovi Štindlovi, který ve všech potřebách podpořil náš hasičský sbor v Plešovicích během rozsáhlé rekonstrukce hasičské
zbrojnice.
Nová zbrojnice nyní poskytuje odpovídající a důstojné zázemí nejenom stálým členům početného sboru, ale
zejména těm nejmenším hasičům – dětem. V nové, prostorné a hlavně vytápěné klubovně se jim zcela jistě dostane
mnoho cenných zkušeností, které mohou využít jak v osobním, tak i v profesním životě. Je milé a těší nás, že i v této
hektické a digitální době jeví děti zájem o takovýto druh aktivní zábavy. K dispozici je všem také nové sociální zařízení ve formě dvou toalet a kuchyňka.
Závěrem bychom také chtěli poděkovat těm, kteří se aktivně a třeba i na úkor svého volného času podíleli na
dokončovacích pracích na stavbě, stěhování hasičské techniky a úklidu.
Výbor SDH Plešovice
Věříme, že investované peníze a čas byly použity pro dobrou věc.
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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 naleznete i tento zpravodaj.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
Na výpomoc v období od 1. 6. do 31. 8. 2017 hledáme studentku/studenta do našeho autokempu Paradijs v Rájově - Cihelně.
Respektujeme vaše prázdniny, proto termíny práce vždy konzultujeme a přizpůsobujeme časovým možnostem studenta.
Po vzájemné dohodě se jedná o práci pokojské, úklid v prostoru kempu.
Pokud umíte aktivně komunikovat v angličtině a němčině, či ještě i v jiném světovém jazyce, nabízíme i práci recepční.
Požadujeme vlastní dopravu do kempu, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, zodpovědnost.
Nebojte se kontaktovat nás na :jakesova.jana@centrum.cz, telefon 776 898 022

KULTURNÍ KALENDÁŘ OBCE ZLATÁ KORUNA 2017
Sobota 21.ledna PRVNÍ OBECNÍ ZLATOKORUNSKÝ PLES
Sobota 4.února MASOPUST RÁJOV
Sobota 18.února MASOPUST ZLATÁ KORUNA

stalo se
stane se

Neděle 16.dubna od 18 hodin VELIKONOČNÍ KONCERT (Velešínský chrámový sbor)
Čtvrtek 20.dubna ZÁJEZD DO TERMÁLNÍ LÁZNÍ BAD FÜSSING
Pondělí 1.května MÁJOVÝ KONCERT: Aleš Nosek a Blanka Nosková
Pondělí 8.května OSLAVA 72. VÝROČÍ OD UKONČENÍ II.SVĚTOVÉ VÁLKY
Pátek – Neděle 9.- 11.června 17.SETKÁNÍ BAREVNÝCH OBCÍ – OBEC ČERNOTÍN
Sobota – Neděle 10. – 11. červen VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD - klášter
Sobota 24.června MALÁ ZLATOKORUNSKÁ POUŤ – Zlatá Koruna Antonína Borového
Sobota 24.června "HURÁ, PRÁZDNINY !" Dětská slavnost na plešovické návsi
ČERVENEC-SRPEN: KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA
Neděle 20.srpna ZLATOKORUNSKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ
/ přesný termín není ještě stanoven /září 80 LET OD ZALOŽENÍ SDH RÁJOV
Sobota 9.září VARHANNÍ KONCERT – Alena Maršíková a Tereza Růžičková
/ přesný termín není ještě stanoven /září POZNÁVACÍ VÝLET - bývalé državy zlatokorunského kláštera
/ přesný termín není ještě stanoven /říjen ZÁJEZD DO TERMÁLNÍ LÁZNÍ BAD FÜSSING
Sobota 28.října KONCERT – Miroslav Pšenička a Čeští madrigalisté
/ přesný termín není ještě stanoven / listopad PŘEDNÁŠKA JARMILY HANSOVÉ
Neděle 3.prosince ZAHÁJENÍ ADVENTU VE ZLATÉ KORUNĚ
Pátek 15.prosince SETKÁNÍ ZLATOKORUNSKÝCH DŮCHODCŮ
Sobota 16.prosince v 16 hodin ADVENTNÍ SETKÁNÍ u vánočního stromu na plešovické návsi
Čtvrtek 21.prosince ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ + betlémské světlo
Úterý 26.prosince VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED V KOSTELE

Nezapomeňte si poznamenat do svého kalendáře!

