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Datum 17.7.2007

Program kulturních
pořadů
Areál kláštera
Zlatá Koruna

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 28.6.2007

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO

DIVADLA

•

Závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok
2006

16.-27.července
Večer Tříkrálový

•

Rozpočtové opatření a změnu č.1/2007

•

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Urbanistické studie úprav
veřejného prostranství centrálních částí obce“
(dopracování projektu k územnímu a stavebnímu povolení)

28.července – 2.srpna
L´ombre/stín

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

Začátek vždy ve
21.00 hod

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.

Vstupné
dospělí 50,-Kč
děti,studenti sleva

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO TŘÍDĚNÍ ODPADU
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Koncem měsíce června bylo v naší obci nainstalováno několik nových
sběrných nádob na separovaný(tříditelný)odpad (papír,plast,sklo).Toto rozšíření
bylo možné díky projektu Regionálního svazku obcí Vltava,jehož je naše obec
aktivním členem.Projekt byl nazván „Vybudování integrovaného systému sběru
a recyklace odpadů“a jeho celkový náklad ve výši 10.941.415,-Kč byl podpořen
dotací 75% z Evropských fondů a 10% ze Státního fondu životního
prostředí.Tímto nákladem bylo pořízeno jedno vysokokapacitní multifunkční
svozové vozidlo,které dokáže naložit a odvést k recyklaci uložený odpad ze
všech typů komunálních nádob na odpady a dále bylo pořízeno 280 kusů
sběrných nádob na papír,plast a sklo,které jsou rozmístněné na území
svazku,tedy v osmnácti obcích našeho regionu.
Hlavním cílem tohoto již spuštěného projektu je snížení nákladů při likvidaci
odpadů a zvýšení množství a kvality separování (třídění) v regionu.
Na nás všech je nyní naplno využít této příležitosti a správným tříděním si
šetřit svou peněženku.Tohoto dosáhneme pokud budeme více a lépe třídit
odpad.
Více znamená maximálně rozdělovat náš vyprodukovaný odpad na tříditelné
složky (v současné době papír,plast a sklo).
Lépe znamená skutečně vkládat do sběrných nádob to, co tam skutečně
patří,protože jen za to, co je dále použitelné (co lze recyklovat) obdržíme od
obalové firmy EKO-KOM odměnu.Díky této odměně se dají finanční náklady
udržet na přijatelné úrovni.
TO KOLIK NÁS BUDE STÁT LIKVIDACE ODPADŮ A JESTLI BUDEME I
NADÁLE ŽÍT V BEZPEČNÉM A KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ JE V NAŠICH
SPOLEČNÝCH RUKOU !
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ZLATÁ KORUNA 2007 – 5.ROČNÍK

Letošní Královský hudební festival se koná pod záštitou ministra kultury ČR Václava Jehličky,hejtmana
Jihočeského kraje Jana Zahradníka a senátora Tomáše Jirsy.
Festival je věnován 250.výročí narození rakouského skladatele Ignace Pleyela
Kontakt :
KRAUS-KONCERT
s r.o.
Tel.: +420 603 514 671
Fax: +420 380 331 559
Email:
kraus.koncert@quick.cz

Předprodej koncertů : Infocentrum Český Krumlov
Vstupenky rovněž lze zakoupit přímo před koncertem

PROGRAM

sobota 4.8.2007 ve 21.00 hod. ZAHAJOVACÍ KONCERT KRÁLOVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU
JIŘÍ HOUDEK sn., JIŘÍ HOUDEK jn.,KAREL HOUDEK – trubky,RADEK ŽALUD - tenor
Vivaldi,Telemann - Koncerty po tři trubky, Dvořák - Biblické písně
CZECH MORAVIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA ,DIRIGENT: DAVID ŠVEC Klášterní kostel
středa 8.8.2007 ve 21.00h hod. "Hommage á Pleyel"
na originálním nástroji I. Pleyel z roku 1854 Haydn, Pleyel, Grieg, Schubert
Naoko Knopp - klavír (Rakousko),Anna Knopp – housle,Mathias Bartholomey Knopp - violoncello
Prostřední Svince, Pension Kraus
neděle 12.8.2007 ve 21.00 hod. ZAHAJOVACÍ KONCERT MEZINÁRODNÍCH HOUSLOVÝCH KURZŮ
Bohuslav Matoušek – housle,Jaroslav Tůma – varhany,Yoshimi Oshima - flétna (Japonsko),Milan Kraus - violoncello
Klášterní kostel

Viola Pomijová

úterý 14.8.2007 ve 21.00 hod

Milan Černý - Renesanční loutna Křížová chodba

středa 15.8.2007 ve 21.00 hod.
TRIO ARTEMIS - housle, violoncello, klavír
Interpretace na originální klavír zn. I. Pleyel z roku 1854 Křížová chodba
sobota 18.8.2007 ve 21.00 hod.

TRIO GRAPELI (jazz-housle,kontrabas,kytara)

úterý 21.8.2007 ve 21.00 hod. BOLETICE,kostel sv.Mikuláše,v majetku kláštera od doby zal. v roce 1263 "MEMENTO..."
IRENA TROUPOVÁ – soprán,JAROSLAV TŮMA – varhany,BOHUSLAV MATOUŠEK – housle,ANNA FLIEGEROVÁ -housle
MILAN KRAUS – violoncello,RADOVAN LUKAVSKÝ - recitace BOLETICE, kostel sv. Mikuláše
neděle 26.8.2007 v 19.30

ZÁVĚREČNÝ KONCERT MEZINÁRODNÍCH MISTROVSKÝCH KURSŮ
Koncertní sál

sobota 1.9.2007 v 20.00 hod. Miroslav Kejmar – trubka,Jiřina Pokorná - varhany Koncertní sál
čtvrtek 6.9.2007 v 19.30 hod. MUSICA BOHEMICA umělecký vedoucí - JAROSLAV KRČEK
Rajský dvůr / Klášterní kostel
úterý 11.9.2007 v 19.30 hod. VLACHOVO KVARTETO
Jana Vlachová, Karel Stadtherr - housle,Georg Haag - viola, Mikael Ericsson – violoncello,Brigitte Kunz Burkhalter - klarinet
Křížová chodba
čtvrtek 20.9.2007 v 19.30 hod. DYŠKANTI - VOKÁLNÍ SOUBOR umělecký vedoucí - MARTIN HORYNA Křížová chodba
sobota 22.9.2007 v 17.00 hod. Zdeněk Zahradník: POPELKA – opera (pro děti a rodiče)
ČESKÉ NONETO a sólisté Dirigent: Zdeněk Zahradník Klášterní kostel
úterý 25.9.2007 v 19.30 hod ROŽMERSKÁ KAPELA Gotická hudba v klášteře Křížová chodba
pátek 28.9.2007 v 19.30 hod. "SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT" ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
JOSEF SUK - MEDITACE NA SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL
ANTONÍN DVOŘÁK - STABAT MATER (Oratorium),Filharmonický orchestr České Budějovice Dirigent: Petr Chromčák
Klášterní kostel
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ANTONÍN BOROVÝ
Dne 29. června letošního roku byla, jak si asi mnozí všimli, zahájena výstava o Antonínu
Borovém, zdejším učiteli a obrozeneckém spisovateli a hudebníkovi. Při té příležitosti byla také
odhalena pamětní deska na obecním úřadě, připomínající místo, kde jako pedagog už na přelomu
18. a 19. století působil. Kdo to vlastně Antonín Borový byl ?
Narodil se v roce 1755 v Sedlici u Blatné a po absolvování studií, na které ho vyslal zdejší klášter
pár let před jeho zrušením, se stal zdejším učitelem. Z jeho zápisků do školní kroniky a z dalších
dokladů jeho činnosti vidíme, že si Zlatou Korunu zamiloval, a že se stal osobností, která
stmelovala veškerý společenský a kulturní život v obci. Byl autorem řady kostelních písní, napsal
a provedl ve zdejším chrámu vánoční mši obdobně jako jeho vrstevník Jakub Jan Ryba, autor
nejslavnější České vánoční mše. Šířil vzdělanost u nás i v okolí Zlaté Koruny, seznamoval lid
s obrozeneckými myšlenkami, které čerpal také jako jiný obrozenec té doby literárně zpracovaný
Aloisem Jiráskem pod jménem F.L.Věk. Také Borový se znal s předním pražským propagátorem
české kultury, Václavem Matějem Krameriem. U něho také Borový vydal dvě knihy, sbírky
vtipných naučení. Ve Zlaté Koruně měl zásluhy o výzdobu chrámu, postaral se o úpravu veřejných
prostor ve vsi, nechal vymalovat sluneční hodiny na sýpce a tak podobně. Zejména ale se
zasloužil o vynikající zvuk zdejší školy.
V letošním roce uplynulo už jedno a třičtvrtě století od jeho úmrtí, přesto jeho jméno dosud
nevymizelo z paměti lidí. Výstavku bude možno si prohlédnout ve vestibulu obecního úřadu až do
příštího roku.
Mgr.Jindřich Špinar
ČÍM ŠKODÍ PÁLENÍ ODPADŮ?
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale
poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde
se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření
cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou
dráždí oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při
vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobé působení ovlivňuje nervový systém a je
příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co
spalujete (viz dále). Při spalování vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.
KOHO PÁLENÍM ODPADŮ NEJVÍCE POŠKODÍTE?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti,
těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k
nim ohled.
Věcí, které do Vašeho kotle nepatří, je mnoho. Zaměřme se na ty, které se tam ocitají nejčastěji:
Plasty - pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více čím je obsah PVC v odpadu vyšší.
Použití PVC je nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat. I když ho nespalujete,
během jeho použití se z něho mohou uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině výrobků z PVC
existují alternativní náhrady. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren.
Spalováním polypropylenu (PP), polyetylenu (PE) či PET láhví podporujete vznik polyaromatických
uhlovodíků.
Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky
ošetřené dřevo - jeho pálením vyprodukujete asi 50 – 500x více dioxinů než při topení čistým
palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru)
Trávu ze zahrady, listí - tyto materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku) jinak patří do
směsného odpadu.
Celobarevné letáky a časopisy - při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z
barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru - do
kontejnerů na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do
schránky.
Tetrapak(nápojové kartony) - jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním
se mohou uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy. Nápojové kartony se v současné době
ukládají do sběrných nádob pro plasty.
Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) - spálením je nezničíte, ale jedovaté látky,
které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje
obec 2x do roka při mobilních sběrech.
Starosta M.Š.

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 !

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE A DRŽITELE PSŮ.
Uklízet psí výkaly po Vašich miláčcích je Vaše povinnost.
Nejde jen o to, že občané jsou výskyty psích výkalů obtěžovány,
ale malé děti pohybující se v okolí jsou dnes a denně
ohrožovány možnou parazitickou nákazou a různou
infekcí.Rovněž je značně nevhodné venčit své pejsky například
kolem koupaliště,hřiště apod.

MEMORIÁL VLASTIMILA NEJEDLÉHO
6.ročník

Fotbalový turnaj
Datum konání:
Sobota 21. července 2007
Slavnostní zahájení:
12.15 hod.
Místo konání: sportovní areál ve Zlaté Koruně
Účastníci turnaje:
SK Čtyři Dvory
Smrčina Horní Planá
SK Bivoj Stožec
SK Zlatá Koruna
„SK Zlatá Koruna Fotbal srdečně zve všechny příznivce fotbalu na tuto akci“

LANOVÁ DRÁHA OBCE
HOLUBOV s.r.o.
(tel. 380 715 308)

Jízdné

Plné

Zlevněné

Dospělý

Dítě
610
let

ZTP

Školní
výpravy

Kolo

Důchodci

nahoru

70,-

40,-

30,-

50,-

30,-

50,-

dolů

50,-

30,-

20,-

30,-

30,-

zpáteční

100,-

60,-

40,-

70,-

70,-

PROVOZ LANOVÉ DRÁHY
KRASETÍN - KLEŤ
01.07.2007 - 31.08.2007
pondělí - pátek 9:00 - 17:00
sobota - neděle 9:00 - 18:00
1

9:00

2

10:00

3

11:00

4

12:00

5

13:00

6

14:00

7

15:00

8

16:00

9

17:00

10

18:00

TIP NA
VÝLET

