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Zlatokorunské léto
2007

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Divadlo
(areál kláštera
Zlatá Koruna)

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO

Ze dne 3.5.2007

-Žádost o odkoupení obecního pozemku KN č. 584/2 v k.ú.Plešovice.

ČERVEN
5.-7.června
začátek v 10.00 hod
Jak na draky
Představení pro děti.
---------8.června
začátek v 10.00 hod
Živá voda
Představení pro děti
Hraje Malé divadlo

-Čtyři žádosti o zahájení projednávání změny územního plánu obce :
1)Žadatel: Jiří Jungvirt,Jiřina Hrochová ,Zlatá Koruna č.p.39
Účel změny : stavba rodinného domu na části pozemku KN 138/1 v k.ú.Z.Koruna.
2)Žadatel – Jan Fošum,Urbinská č.p.146 Č.Krumlov.
Účel změny : stavba dvou RD na pozemku KN 49/9 v k.ú.Rájov.
3)Žadatel:Václav Nejedlý,Zlatá Koruna č.p.26
Účel změny : stavba RD na části pozemku KN 233/25 v k.ú.Z.Koruna (rozšíření již
schválené plochy určené k zastavění územním plánem – všeobecně obytné území)
4)Žadatel:Haškov, spol. s r.o. Trhové Sviny, Rejta 375
Účel změny :smíšená zóna, podnikání s bydlením v areálu bývalého kravína
v k.ú.Rájov dle zpracované studie k návrhu změny územního plánu obce Zlatá
Koruna Zak.č.ZS/H-07,Dat 04/07.
-Přidělení grantu z JČ kraje pro dokumentaci ke stavebnímu povolení
na akci „stezka pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna – Rájov“
-Přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na opravu dvou
částí komunikace (Plešovice Zátiší /panelka/,Zlatá Koruna u kempu
/mezinárodní cyklostezka/).
-Přidělení dotace v rámci programu obnovy venkova na rok 2007 pro
I.etapu opravy komunikace v Rájově u bytovek.
-Přidělení finančního příspěvku z rozpočtu obce na rekonstrukci a opravu
kostela P.Marie ve Zlaté Koruně pro rok 2007 ve výši 30.000,-Kč.
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----------------------------------------------------------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 http://www.zlatakoruna.cz/
V případě nejasností se přímo obracejte na starostu obce,který Vám ochotně
problematiku dané věci osvětlí a vyslechne Váš názor,který je vždy cennou
informací pro další práci v obci.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 18.května 2007 proběhlo
slavnostní uvítání nejmladších
občánků naší obce.Slavnostního
uvítání se zúčastnilo čtrnáct
nejmladších z celkového počtu
patnácti.
Přejeme jim ještě jednou vše
nejlepší a mnoho pohody do jejich
života.

Viola Pomijová
Viola Pomijová

Milena Kamlachová

Karel Hončík

David a Aneta Goldovi

Natálie Ješetová

Jakub Král

Martin Lavička

Vojtěch Tvaroh

Johanka Moučková

Adam Malachovský

Tereza Kutláková

David Bílek
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SKAUTSKÁ SBÍRKA VELIKONOČNÍ SKAUTSKÉ KUŘÁTKO
Ve dnech 26.3. – 4.4. 2007 proběhla v Holubově, Krásetíně, Třísově, Plešovicích a Křemži
sbírka na podporu akce, kterou organizuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NAROS) a Česká
televize – Pomozte dětem. Skautská organizace se do této sbírkové akce zapojila před šesti lety a
dohromady vybrali skauti v České republice již jeden milion devět set tisíc korun. Na akci se
podílí stovka dobrovolníků z řad dospělých skautů a více než tisíc dětí. Dohromady odpracují ve
prospěch dětí v nouzi cca 15 tisíc hodin při výrobě kuřátek a jejich rozdávání ve městech a obcích.
Holubovské oddíly našeho střediska se zúčastnily této akce druhým rokem a celkem se podařilo
vybrat 15 tisíc korun, přičemž v letošním roce se skautům a skautkám spolu se světluškami a
vlčaty podařilo vybrat 10.000,- Kč.
Sbírku zaštítil Obecní úřad v Holubově. Pan starosta Franěk překontroloval smlouvu uzavřenou
mezi smluvními stranami: Junák – svaz skautů a skautek ČR a Nadací rozvoje občanské
společnosti, na obecním úřadě byly zapečetěny a rozpečetěny pokladničky, spočítána vybraná
hotovost a potvrzeny všechny nezbytné doklady nutné pro odeslání výtěžku na konto Pomozte
dětem,č.ú.: 666999666/0100.
Naše skautské středisko tímto děkuje všem lidem, kteří přispěli do této sbírky a
pomohli tak dětem, ke kterým osud nebyl zcela příznivý.
ing. Vilém Churan / Předseda střediskové rady Junáka

MŠ&MS ČČK&OÚ Zlatá Koruna

Srdečně zve všechny děti ze všech částí naší obce v doprovodu s rodiči na oslavu
Dne dětí

„POHÁDKOVÁ CESTA“
Kdy ? v sobotu 2.června 2007
START ve 13.00 hodin od Mateřské školky
(areál kláštera)

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI
Ahoj děti moje jméno je Tonda Obal.V minulém zpravodaji jsem vám
zadal úkol správně vybarvit tři kontejnéry na tříděný odpad.Správně jste
učinili vy,kteří jste vybarvili kontejnér na plast – žlutou barvou,kontejnér
na papír – modrou barvou a kontejnér na sklo – zelenou barvou.
Představuji Vám výherce,kterým se stal Martínek Bílek ze Zlaté Koruny

Pan starosta splnil svůj slib a vítězi předal
u příležitosti vítání nových občánků
18.května 2007 Martínkovi cenu ze které
měl velkou radost.
Doufám jen,že do příštího úkolu se vás
milé děti zapojí více než do mého prvního
úkolu.
Tak pěkně správně třiďte,protože třídění
má smysl a šetří vaší kapsu a zase někdy
příště
Váš Tonda Obal

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : www.zlatakoruna.cz
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !

K poslechu a tanci hrají : K A M E Ň Á C I

70.výročí založení sboru dobrovolných
hasičů v Rájově
Program:
13.00 hod

-slavnostní zahájení a přivítání hostů
-seznámení s historií sboru
-předávání ocenění za zásluhy

14.00 – 15.00

- ukázka historické i současné
hasičské techniky
- ukázka zásahu u nehody HZS Český
Krumlov
- vysokozdvižná plošina

15.00 – 16.30

- ukázka činnosti při soutěži požárních
jednotek

16.30 – 17.00

- vyhodnocení soutěže a předání cen

od 17.00 hod

- volná zábava v pivním stanu při
poslechu živé hudby

HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RÁJOV
V devatenáctém století dochází k zakládání mnoha
hasičských sborů a hasičských žup.Mezi ně patří i
hasičských sbor Zlatá Koruna jehož součástí byli i rájovští
hasiči.
První zmínky o samostatném hasičském sboru Rájov jsou
zapsány v knize zápisů z roku 1937.Dne 6.května 1937
v hostinci u p.Perníka se konala ustavující schůze v počtu
30 občanů, za účelem založení sboru dobrovolných hasičů
Rájov.Dále pak 13.června 1937 se na první valné
hromadě zvolil první členský výbor ve složení, starosta
p.Plánský Jan, náměstek starosty p.Homolka Petr,
náčelník p.Plojhar Stanislav, náměstek náčelníka p.Štěpán
Karel, jednatel p.Jindra Antonín.Zároveň byl založen i
podpůrný fond a od začátku jsou do sboru přijímány i
ženy.
První hasičskou stříkačku koupil sbor od firmy
SIGMUND.Hasičská stříkačka byla slavnostně vysvěcena
dne 6.června 1938 za účasti její kmotry paní Harazímové,
družiček a dalších vzácných hostů.
Sbor fungoval nepřetržitě i během druhé světové války a
na jejím sklonku se rájovští hasiči stali součástí tehdy dost
neslavného odboje.
Z válečných a poválečných let se nedochovali žádné
materiály ze kterých by bylo možno čerpat.Pouze víme, že
v padesátých letech byl předsedou p.Josef Fošum.
V šedesátých letech je předsedou sboru p. Jan Zeman.V
této době se sbor zaměřuje především na brigádnickou a
kulturní činnost, jako všechny složky tehdejší národní
fronty.
V roce 1973 došlo k výměně výboru hasičského sboru a
předsedou se stal p.Jan Duda.Za jeho působení došlo
k výraznému omlazení členské základny,což se projevilo
ve změně činnosti, která se soustředila více na hasičskou
činnost.Od roku 1977 se sboru Dobrovolný hasičů Rájov
začal pravidelně účastnit okrskových soutěží.
Až do roku 1986 se soutěží účastnili
výhradně jen
muži.V tomto roce poprvé v historii sboru vzniká ženské
družstvo,která obsazuje na okrskové soutěži druhé
místo.Dobré výsledky v okrskových soutěžích nabízejí
další možnosti účastnit se pohárových soutěží.
Důkazem aktivity hasičů v Rájově byla brigádně
postavená původně kulturní místnost na místě bývalé
kovárny, dnes známé jako restaurace ,, Na Kovárně“.Tato
akce byla organizovaná předsedou panem Dudou, který
zajišťoval veškerou mechanizaci a materiál financovaný
Národním výborem Zlatá Koruna.
V roce 1988 došlo ke změně na pozici starosty sboru a to
tak, že p.Dudu vystřídal stávající starosta p.Pavel Ďuriš.
V posledních devatenácti letech došlo k postupnému
rozšíření členské základny a k jejímu celkovému
omlazení.Činnost sboru se každoročně věnuje
organizování jednotky pro soutěž požárního sportu,
zajišťování většiny kulturních akcí a brigádnické činnosti.V
rámci požárního sportu se účastnil okrskových i okresních
kol soutěže s dobrými výsledky a oblibu si získali i
pohárové soutěže. Z kulturních akcí lze vyjmenovat
hasičský ples, masopustní průvod s taneční zábavou a
v neposlední řadě stavění máje.
Za SDH Rájov Radek Moučka

