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Datum 4. 7. 2017

Vážení spoluobčané,
Ani začátek prázdnin nezastavil čilý stavební ruch a přípravy dalších obecních invesUzávěrka příštího čísla
tičních akcí. V horní části Zlaté Koruny pokračují práce na výměně vodovodního řadu
zpravodaje
v délce 300 m spojené i s částečnou výměnou trubního vedení potoka Jordánek. Do
je 11. září 2017
konce tohoto roku bude ještě vyměněn další úsek hlavního vodovodního řadu v délce
70 m u bytovek ve Zlaté Koruna č.p. 104 až č.p. 109. V historické části obce jsme
dokončili jednu z posledních oprav části místní komunikace u starého hřbitova po provedené výměně vodovodního řadu a realizaci kanalizace s ČOV. Všechny zbývající
staré betonové sloupy veřejného osvětlení na území naší obce budou nahrazeny novými pozinkovanými sloupy včetně nových svítidel.
Ve středu 28.6. dali zastupitelé obce jednohlasně zelenou letošnímu největšímu projektu obce. Jedná se o celkovou rekonstrukci, prakticky zcela novou stavbu, občanské
vybavenosti obecního objektu restaurace Kovárny v Rájově. Příprava této akce probíhala více než rok. Vyvrcholením přípravných prací bylo výběrové řízení na dodavatele
OBSAH
stavby, do kterého se přihlásilo pět uchazečů. Vítěznou nabídku podala stavební firma
Stavebna Václav Nejedlý s.r.o. s nejnižší cenou 5.336.351,-Kč bez DPH. Práce budou
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zahájeny koncem září tohoto roku a dokončení proběhne nejpozději do konce dubna
Úvodník starosty
příštího roku. Výsledkem bude občanská vybavenost splňující všechny požadavky současné doby a přísných zákonných norem. Bude zde vytvořen předpoklad pro bezproSbírka ČČK pro „Kabelkový
blémové místo pro setkávání našich občanů při společenských a kulturních akcí. Přiveletrh“
danou hodnotou bude vzhled „Kovárny“, který bude tvořit významnou dominantu
návesního rájovského prostoru. Osobně shledávám tento objekt jako nenahraditelný
prvek pro spokojený život v obci. Lidé potřebují mít zázemí pro své potkávání a realizaci společných aktivit. Čím více lidé žijí společenským životem, tím bohatší je život
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v obci. Předpoklad bude tedy vytvořen. Jak s ním bude v budoucnosti naloženo záleží
na nás všech.
Obec má dále připraven projekt na rekonstrukci jednoho bytu v č.p.5 ve Zlaté KoZpráva ze zasedání
runě. Tento byt bude sloužit pro sociální bydlení pro potřebné a máme na jeho realizaci
zastupitelstva obce
přislíbeny finanční prostředky v rámci Integrovaného regionálního operačního proFotbalisté slaví postup do kraj- gramu ve výši 85% uznatelných nákladů.
ské soutěže
Pracujeme na přípravě projektů v pokračování „Úprav veřejného prostranství návesního prostoru v Rájově“, „Rekonstrukci části suterénu v domě kultury a sportu“, „NoStrana 3
vém územním plánu naší obce“ a dalších budoucích akcí.
Přeji Všem krásné léto a dětem letní prázdniny podle jejich představ a věřím, že se
KULTURNÍ PROGRAM
s Vámi setkám na naší Mariánské pouti, která se uskuteční v neděli 20.srpna 2017.
KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA NA
MĚSÍCE ČERVENEC AŽ ZÁŘÍ

2017
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Pracovní příležitost
Program zlatokorunské Mariánské pouti 20.8.2017

S úctou

Váš starosta Milan Štindl

SBÍRKA ČČK PRO KABELKOVÝ VELETRH
MS ČČK Zlatá Koruna se zapojuje do sběru kabelek pro kabelkový veletrh, který proběhne začátkem září v IGY CENTRU v Českých Budějovicích. Výtěžek z prodeje kabelek je určen nadaným dětem ze sociálně slabších rodin na zakoupení pomůcek, které
jsou pro činnost, jíž se věnují, nezbytně nutné.
Obracíme se na občany Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic, aby naši sbírku podpořili darováním kabelky, kterou už nepotřebují, popřípadě dětských knížek či šperků, které nenosíte.
Věci můžete darovat v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Koruně
vždy v pondělí a ve středu během celých prázdnin.
Za darované věci děkujeme
Za MS ČČK Zdena Doláková
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA 28. ČERVNA 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• zprávu o práci rady obce za poslední období.
• záměr prodeje obecního pozemku KN č.154 v k.ú. Zlatá Koruna o výměře 19 m2 na kterém se nachází
stavba garáže v soukromém vlastnictví.
• zadání veřejné zakázky „STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU
RESTAURACE - RÁJOV Č.P. 59“ na základě výsledku výběrového řízení stavební firmě STAVEBNA
Václav Nejedlý s.r.o., IČO: 28131151, U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov s vysoutěženou cenou
5.336.351,-Kč bez DPH a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 13. září 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.
FOTBALISTÉ SLAVÍ POSTUP DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE
Muži SK Zlatá Koruna mají za sebou velmi povedenou sezónu a po 17 letech mohli opět slavit titul přeborníka
českokrumlovského okresu. Základ úspěchu položili už v podzimní části soutěže, kdy v deseti zápasech neztratili ani bod a suverénně vévodili tabulce. V jarní části sezóny se podařilo na výsledky navázat, a ačkoliv nakonec
Zlatá Koruna dvakrát našla přemožitele, už čtyři kola před koncem si bez větších problémů dokráčela pro mistrovský pohár. V příštím roce se tak na místním hřišti bude hrát nejnižší krajská soutěž I. B třída. Úspěšnou
sezónu podtrhla skutečnost, že Vladimír Rychtář se s 23 vstřelenými brankami dělil o titul krále střelců.
Fotbalová sezona 2016/2017 v podání mládežnických kategorií SK Zlatá Koruna
Také uplynulý ročník okresního přeboru mládežnického fotbalu se nesl ve znamení značných úspěchů hráčů
SK Zlatá Koruna. Poprvé v historii místní kopané byly do okresního přeboru Českokrumlovska přihlášeny 4
mládežnická družstva. Tým starších žáků, starší přípravka A, starší přípravka B a mladší přípravka. Nejlépe ze
všech si vedl ambiciózní tým starších žáků, který v nabité konkurenci obsadil skvělé 2. místo a jako jediný dokázal porazit vítěze a suverénního lídra z Horní Plané.
Sezona 2016/2017 byla úspěšná i pro fotbalové naděje ze starší přípravky SK Zlatá Koruna, která rozložila
svůj široký kádr do dvou soutěžních oddílů. SK Zlatá Koruna A obsadila po skončení letošního ročníku krásné
šesté místo v nebývale silné okresní konkurenci patnácti týmů. Ještě o něco lépe si vedla SK Zlatá Koruna B,
která vyválčila překvapivé, ale naprosto zasloužené, třetí místo, jež stvrdila nejtěsnějším vítězstvím 1:0 v posledním zápase proti doposud vedoucímu Frymburku. Jako přídavek po úspěšné sezoně se smíšený tým starší přípravky zúčastnil v neděli 25.6. velmi silně obsazeného turnaje ve Větřní a po skvělém výkonu si odvezl celkové
vítězství. Je nutné připomenout, že za SK Zlatá Koruna skončily týmy z tradičních fotbalových bašt, jako např.
Český Krumlov, Horní Planá, Frymburk, Loučovice či Větřní.
Naši benjamínci z mladší přípravky se utkávali turnajovým způsobem s okresní konkurencí také statečně, i když
jejich výsledky na medailové umístění tentokrát nestačily. Po 24 odehraných zápasech tak obsadili zasloužené
7.místo.
Poděkování patří všem hráčům, rodičům, sponzorům a fanouškům za vytrvalou podporu a společně se budeme
těšit na nadcházející ročník 2017/2018.
Za SK Zlatá Koruna Pavel Král, Jaroslav Král
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KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA
NA MĚSÍCE ČERVENEC AŽ ZÁŘÍ 2017
VÝSTAVY
● IVA FOLAJTÁROVÁ: OBRAZY (2.7.-30.9.)- výstavní prostory za pokladnou, vstup zdarma. Otevřeno denně
mimo pondělí v červenci a srpnu od 9:00 do 16:30 hodin, v září od 9:00 do 15:30 hodin.
● CESTA KOLEM HLAVY (16.6.-27.8.)- výstava výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov, výstavní prostory
opatství, vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin
● NA ZDRAVÍ! (5.-13.8.)- aranžmá sezónních květin z klášterních zahrad na hlavní prohlídkové trase s průvodcem tentokrát s tématikou nápojů, především piva a vína. Vernisáž 4.8. v 17:30 hodin, otevřeno včetně pondělí 7.8.,
vstupné pouze se zakoupenou vstupenkou na I. trasu
● MONIKA MIKYŠKOVÁ A PETR SEDLÁČEK: KOVANÉ DŘEVO (1.-30.9.)
- výstavní prostory za pokladnou, vstup zdarma. Otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 15:30 hodin

DIVADLA
● GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN: JÁ JSEM KRABAT (5.-8.7. VŽDY VE 21:00 HODIN)
Čarodějná legenda ze srbské Lužice. Vstupné: 100 Kč plné, 50 Kč snížené. Prodej vstupenek na místě.
● DIVADLO POINT PROSTĚJOV: TESTOSTERON (12.-15.7. VŽDY VE 21:00 HODIN)
Muži o ženách a také sami o sobě v drsné komedii, která si ani na svatební hostině nebere servítky. Přístupné od 15
let. Vstupné bude upřesněno na webových stránkách kláštera.
● DIVADLO SPEKTÁKL: FRAŠKA O DUŠANOVĚ DUŠI (20.-22.7. VŽDY VE 20:30 HODIN)
Oduševnělá komedie o putování za osudovou láskou. Vstupné bude upřesněno na webových stránkách kláštera.
● NÁVŠTĚVA MLADÉ DÁMY (29.7. VE 20:30 HODIN)
Divadelní komedie Zdeňka Podskalského.
Vstupné:230 Kč lavička s opěrkou, židle 190 Kč lavice bez opěrky
rezervace na www.cbsystem.cz. V případě, že budou volné vstupenky, tak prodej i na místě.
Koná se jen za příznivého počasí na horním nádvoří.

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA Z CYKLU MONASTÝROVÁNÍ
15. 7. V 17:00 HODIN
Speciální prohlídka na téma klášterní podzemí- vodní systém s vedoucí správy kláštera. Délka prohlídky cca 60 minut.
28. 7. VE 21:00 HODIN
Speciální večerní prohlídka, která bude zpestřena krátkým koncertem Tria Karageorgiev a hudební ukázkou kostelních varhan z konce 17. století. Délka programu cca 90 minut.
23. 9. (ČAS BUDE UPŘESNĚN)
Speciální prohlídka na téma klášterní architektura. Navštivte klášter od sklepa po půdu, kam se návštěvník běžně
nedostane. Prohlídku povede PhDr. Roman Lavička, Ph.D. (odborný pracovník NPÚ).
Vstupné: 130 Kč dospělí,100 Kč senioři, studenti
Kapacita prohlídky omezena, upřednostňováni budou rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: boucek.jan@npu.cz

www.klaster-zlatakoruna.eu
tel.: 380 743 126
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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 1. srpna do 31. srpna 2017.
Nabízíme 66,-Kč/hod + 10% z vybraného parkovného.
Bližší informace u starosty obce nebo na tel. 380 743 119 .
Zájemci o brigádu se mohou hlásit
do 17. července 2017 na obecním úřadě ve Zlaté Koruně

MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ
NEDĚLE 20. SRPNA 2017
10.30 hodin
SLAVNOSTNÍ ZPÍVANÁ MŠE V KLÁŠTERNÍM KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
12.00 hodin
ZAHÁJENÍ V PARČÍKU PŘED RADNICÍ
Po celou dobu nedělního programu zajímavé pouťové předměty pro radost, farmářské produkty z české zahrádky,
malování na obličej, tradiční občerstvení a další…
14.00 hodin DIVADLO POHÁDKA PRO DĚTI (Dětské divadlo Bambini)
13.30 hodin a 16.00 hodin: BIKETRIAL & PARKOUR SHOW (koloběžky HUGO Bike-Pepa Bigas)
Výstava " MOZAIKY A OBRAZY PAVLA ROŽBOUDA "
(Bývalá zlatokorunská fara č.p.40 vedle radnice ve Zlaté Koruně)
OD PÁTKU 18. SRPNA DO NEDĚLE 27. SRPNA 2017.
Otevřeno každý den od 10 do 18 hodin
Otevření výstavy (malá vernisáž) již v pátek 18.8.2017 v 18.00 hodin
POUŤOVÉ ATRAKCE PRO DĚTI PŘED KULTURNÍM DOMEM
Hudební doprovod pouti
od 12.30 – do ukončení poutě
MAXA BAND (taneční hudba)
JIHOČESKÁ KAPELA: „KAMEŇÁCI“ (lidová muzika)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkování pro návštěvníky poutě zajištěno u mostu ve Zlaté Koruně 150 m od centra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadatel: Obec Zlatá Koruna tel. 380743119,E-mail : ou@zlatakoruna.cz
www.zlatakoruna.cz

AKCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA GRANTOVÝM PROGRAMEM JIHOČESKÉHO KRAJE

