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Přijměte prosím pozvání na oslavu 72. výročí od ukončení II. světové války. Svou
účastí projevíte úctu k obětem války a zároveň příjemně strávíte květnový den státního svátku. Předem děkujeme za Vaši účast na této významné vzpomínkové akci a
těšíme se na setkání.
PROGRAM K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Pondělí 8. května 2017
• 10.00 – 12.00 hodin Ukázka dobového vojenského tábora maďarských vojáků v parčíku před radnicí ve Zlaté Koruně
/ Dobová výstava je uskutečněna klubem vojenské historie KVH Honvéd zabývající se historií Maďarské královské armády-Magyar Királyi Honvédség z let
1938-1945 /
• 13.00 hodin Pietní akt na návsi v Rájově u památníku
/zahájení starostou obce Zlatá Koruna – seznámení s programem slavnostního odpoledne / KAMEŇÁCI lidová hudba.
Po zahájení a položení květin u památníku přejde slavnostní
průvod za hudebního doprovodu na zlatokorunský hřbitov cca 0,5km
• 13.30 hodin Položení květin u hrobu padlých na zlatokorunském hřbitově
Položení květin k hrobu padlých/ KAMEŇÁCI lidová hudba a státní hymny
v podání pěveckého souboru MUSICA DIVINA.
Po ukončení pietního aktu na zlatokorunském hřbitově přejde slavnostní
průvod za hudebního doprovodu do areálu zlatokorunského kláštera.
• 14.00 – 15.00 hodin Ukázka dobového vojenského tábora maďarských vojáků v parčíku před radnicí ve Zlaté Koruně
• 15.00 hodin Vernisáž výstavy – opatství kláštera Zlatá Koruna
ZSUZSA LŐRINCZ - „CESTA”
• 16.00 hodin Slavnostní koncert v koncertní síni kláštera Zlatá Koruna
KATALIN ERTSEY – loutna, BALÁZS ADORJÁN – violoncello
Koncert barokní hudby v podání mladých maďarských interpretů
Na programu: Francois Couperin, Marin Marais, Antoine Forqueray,
Monsieur de Sainte-Colombe, Joseph Bodin de Boismortier, Louis de Caix
d’Hervelois
• 17.00 – 20.00 hodin Ukázka dobového vojenského tábora maďarských vojáků v parčíku před radnicí ve Zlaté Koruně
Po ukončení slavnostního koncertu bude pro účastníky oslav uspořádána prohlídka
vybranými prostory kláštera Zlatá Koruna. Prohlídka povede křížovou chodbou, kapitulní síní a kostelem.
Na závěr slavnostního dne bude pořádána na radnici obce slavnostní recepce
Srdečně zve

Pozvání na doprovodný program oslav výročí od ukončení
II. Světové války
KRÝGL BOYS
Obec Zlatá Koruna - Maďarský institut Praha - Klášter Zlatá Koruna - Velvyslanectví Maďarska v Praze
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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 – LETNÍ BRIGÁDA
Obec Zlatá Koruna přijme brigádníky pro provozování
placené parkovací plochy (parkoviště za mostem)
v dolní části Zlaté Koruny pro období od 17. června do 10. září 2017.
Bližší informace u starosty obce nebo na tel. 380 743 119 .
Zájemci o brigádu se mohou hlásit
do 31. května 2017 na obecním úřadě ve Zlaté Koruně

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA 26. DUBNA 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• zprávu o práci rady obce a finančního výboru za poslední období.
• celoroční hospodaření za rok 2016 a zprávu o přezkoumání hospodaření
• smlouvy o poskytnutí dotace pro Sportovní klub SK Zlatá Koruna z.s. ve výší dotace 54.476,80,-Kč a Sbor
dobrovolných hasičů Plešovice ve výší dotace 45.516,80,-Kč, dle pravidel vyhlášeného dotačního programu
na podporu sportu na území obce Zlatá Koruna
• příspěvek ve výši 35.000,-Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Plešovice na zakoupení nové přenosné motorové stříkačky
• vnitřní směrnici – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 28. června 2017 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
Vážení spoluobčané,
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.
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 49 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.
s úctou Váš starosta Milan Štindl
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE ČTYŘNOHÝCH MILÁČKŮ !

Obecní úřad Zlatá Koruna opětovně upozorňuje majitele psů, kteří při
denních procházkách vědomě znečišťují jak prostranství před rodinnými domy, tak veřejná prostranství obce, aby odklízeli psí exkrementy.
Mnozí neberou ohled na ostatní občany a nerespektují skutečnost, že
mít obec čistou a upravenou, by mělo být zájmem nás všech občanů
v obci.
Pokud nedojde ke zlepšení ukázněnosti majitelů domácích mazlíčků,
budeme nuceni přistoupit k vážnějším a důslednějším opatřením.

