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Vážení spoluobčané,
Jaro klepe na dveře a přichází čas Velikonoc. Končí první čtvrtletí roku 2018 a Vám se dostává do rukou první vydání našeho letošního zpravodaje. Dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil se stavem akcí, na kterých v současné době pracujeme.
V Rájově dokončujeme stavbu hostince Na Kovárně. Průběh stavebních prací běží dle harmonogramu se 14denním zpožděním, které bylo způsobeno velkými mrazy. Není to žádná
velká komplikace a zprovoznění hostince předpokládáme během května nejpozději června
letošního roku.
Ve Zlaté Koruně v č.p.5 dokončujeme rekonstrukci obecního bytu, který bude plnit funkci
sociálního bydlení. Financování této stavby je podpořeno dotačním programem Integrovaného regionálního operačního programu.
Pracujeme na dokončování nového územního plánu naší obce, který bude základem pro
další řízený a přínosný rozvoj naší obce.
Projekčně připravujeme budoucí důležité akce. Viz. zpráva ze zasedání zastupitelstva obce
na straně 2.
Dne 27. – 28. března se uskutečnila v naší obci konference věnována cestovnímu ruchu.
Konferenci organizovala destinanční společnost Jihočeský venkov, z. s. U této příležitosti byl
vydán nový turistický průvodce Zlatou Korunou. Tento průvodce je i přílohou zpravodaje.
Využijte ho prosím. Například k propagaci naší obce u Vašich „přespolních“ rodinných příslušníků, přátel a dalších, kteří budou jistě mile překvapeni pokud do naší obce zavítají. Tak
jako tomu bylo i u všech účastníků konference. Minimálně klášter, kulturní památky a nádherná
příroda uchvátí každého pozorného návštěvníka naší obce. Na závěr tohoto úvodníku bych
rád veřejně poděkoval panu Jindřichu Špinarovi za přípravu textu a panu Tomášovi Halamovi
za grafickou úpravu našeho nového turistického průvodce, který bude propagovat naše dobré
jméno u nás i v zahraničí.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL
V SOBOTU 21. A NEDĚLI 22.4. 2018
Sobota 21. 4. 2018:
ve 13 hodin mimořádná prohlídka s vedoucí správy kláštera Bc. Lenkou Tondlovou. Podíváte se do nově zrestaurovaných a upravených prostor. Dále se dozvíte, jaká další místa
projdou v nejbližší době revitalizací. Vstup zdarma.
Po oba dva dny: Vstup zdarma do klášterního lapidária
5.května 2018 v 16 hodin speciální prohlídka kláštera z cyklu Monastýrování na
téma klášterní život
Návštěvníci se dozví informace, na které během běžné prohlídky nezbývá čas. Jak se
mohl někdo stát mnichem? Jaké skládal sliby? Co během dne mniši dělali, jak se dorozumívali, když nesměli téměř hovořit? Speciální hostem bude Mgr. Ján Trnka, který s cisterciáky žil několik let.
Jednotné vstupné 150 Kč/os. Kapacita prohlídky omezena, upřednostňováni budou
rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: boucek.jan@npu.cz
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
21. ÚNORA 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•

zprávu o práci rady obce a finančního výboru za poslední období.
konečnou podobu úprav veřejného prostranství Rájov-náves.
zajištění projekční činnosti a stavebního povolení pro budoucí velké projekty obce:
1)Dokončení obnovy vodovodu Zlatá Koruna – horní část
2)Intenzifikace čistírny odpadních vod Zlatá Koruna – horní část
3)Dostavba kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení Zlatá Koruna – horní část
4)Úprava veřejného prostranství Rájov-náves
5)Bezpečné místo pro přecházení Plešovice Zátiší vč. veřejného osvětlení Plešovice ves-Zátiší
6)Rekonstrukce části suterénu Domu kultury a sportu ve Zlaté Koruně

Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 25. dubna 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na
radnici ve Zlaté Koruně.

SBĚR OŠACENÍ, OBUVI A HRAČEK
V pondělí 16. dubna 2018 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 Anna Šustrová

Srdečně zveme na připravovaný
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ BAD FÜSSING v Německu,
který nabízí regeneraci a odpočinek
termín zájezdu – ve čtvrtek 19. dubna 2018
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
do středy 11. dubna 2018. (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 28.dubna 2018
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!
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BRIGÁDA V PLEŠOVICÍCH

V sobotu 7. dubna 2018 od 8:30 hodin pořádá SDH Plešovice
tradiční plešovickou brigádu na výlov a vyčištění obecní požární
nádrže. Současně bude provedena údržba návesní kapličky. Prosíme všechny spoluobčany, kterým není lhostejný vzhled naší vesničky o účast a pomoc. Předem děkujeme za Vaši účast.

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.

Ing. Antonín Haniš - starosta SDH Plešovice

KULTURNÍ KALENDÁŘ OBCE ZLATÁ KORUNA 2018
SOBOTA 20.LEDEN DRUHÝ OBECNÍ ZLATOKORUNSKÝ PLES
SOBOTA 3. ÚNOR MASOPUST RÁJOV
SOBOTA 10. ÚNOR MASOPUST ZLATÁ KORUNA
ÚTERÝ 13. ÚNOR PŘEDNÁŠKA O ZLATOKORUNSKÉ MADONĚ

Stalo se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nezapomeňte si poznamenat do svého kalendáře!
Stane se

NEDĚLE 1.DUBEN OD 18 HODIN: VELIKONOČNÍ KONCERT
ČTVRTEK 19.DUBEN ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ BAD FÜSSING
SOBOTA 5.KVĚTEN CHARITATIVNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD
ÚTERÝ 8.KVĚTEN 73. VÝROČÍ OD UKONČENÍ II.SVĚTOVÉ VÁLKY
SOBOTA 12. – NEDĚLE 13. KVĚTEN BĚŽECKÝ ZÁVOD VLTAVA RUN
SOBOTA 2. ČERVEN ENSEMBLE FIORELLO – SOUBOR BAROKNÍ HUDBY
PÁTEK 8.- NEDĚLE 10.ČERVEN 18.SETKÁNÍ BAREVNÝCH OBCÍ – Černá v Pošumaví
SOBOTA 23.ČERVEN 10 LET MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU VE ZLATÉ KORUNĚ
ČERVENEC – SRPEN KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA
PÁTEK 17.SRPEN VERNISÁŽ VÝSTAVY PRÁCHEŇSKÉ BESEDY
NEDĚLE 19.SRPEN MARIÁNSKÁ POUŤ
SOBOTA 8.ZÁŘÍ „O PLEŠOVICKÝ ŠUTR 2018“ – hasičská noční soutěž SDH Plešovice
PÁTEK (státní svátek) 28.ZÁŘÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
SOBOTA 7.ŘÍJEN KONCERT – Varhany + housle (M.Troup, V.Ochman)
ÚTERÝ 30.ŘÍJEN OD 18.00 HODIN CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – JAPONSKO
LISTOPAD (termín bude ještě upřesněn) PŘEDNÁŠKA Jarmily Hansové/Jindřicha Špinara
NEDĚLE 2.PROSINEC ADVENT VE ZLATÉ KORUNĚ
NEDĚLE 16.PROSINEC V 16:30 HODIN ADVENTNÍ SETKÁNÍ V PLEŠOVICÍCH
PÁTEK 14.PROSINEC SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
PÁTEK 21.PROSINEC ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ + BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Bližší informace průběžně na www.zlatakoruna.cz

