28. ročník, vydání 6/2018

Datum 19.12. 2018

Vážení spoluobčané ,
Obec Zlatá Koruna hledá stále nové možnosti, jak zvýšit informovanost svých obyvatel. V letošním roce byl po obci realizován nový bezdrátový rozhlas a součástí tohoto projektu je i nová aplikace nazvaná mobilní rozhlas. Bylo proto rozhodnuto, že pokud bude ve Zlaté Koruně dostatek
zájemců o tuto bezplatnou službu, bude tento nový moderní systém pro informování občanů –
MOBILNÍ ROZHLAS zařazen do systému komunikace obce se svými občany. Budou tak doplněny současné možnosti komunikace obce, počínaje od místního rozhlasu, zlatokorunského zpravodaje, webových stránek obce až po osobní komunikaci.
Ne každý z Vás má možnost denně prohlížet internetové stránky obce, sledovat úřední desku
nebo někde zjišťovat informace o chystané kulturní akci. Proto se vedení obce Zlatá Koruna rozhodlo, přinést všechny potřebné informace téměř až k Vám domů, a to díky mobilnímu telefonu.
Mobilní telefon má dnes téměř každý. Nejefektivnější přenos informací se v současnosti odehrává
právě prostřednictvím mobilního telefonu a je úplně jedno, zda je to obyčejný mobilní telefon nebo
poslední model smartphonu (chytrého telefonu).
OBSAH
Na mobilní telefon Vám tak může přijít klasická SMS zpráva, majitelé chytrých telefonů mohou
využívat chytré aplikace typově podobné aplikaci facebook, lze zasílat zvukové zprávy. Je také
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možné zasílat zprávy pouze úzkému okruhu osob jako např. hasičům či sportovcům a předat jim
informace, které se bezprostředně týkají jenom jich. Stejně lze informovat pouze občany některé
místní části a sdělit jim zprávu např. o poruše vody v daném místě. Systém mobilního rozhlasu se
neomezuje pouze na mobily, lze ho využít i pro zasílání informací pomocí emailů.
Současně tento systém umožňuje konání místních referend, ve kterých občané mohou hlasovat
pro či proti, mohou využít funkce fotoaparátu a pomocí fotografie s popisem posílat na obec podněty pro zlepšení, informovat o nedostatcích nebo problémech.
Registrace do systému mobilního rozhlasu je zdarma a poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Vše probíhá podle zákona na ochranu osobních údajů a nově také dle obecného nařízení GDPR. Aby byl však systém efektivní je nutné, aby se zaregistrovalo alespoň 20 %
Příloha:
občanů. Registrace probíhá na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně. Pro registraci je nutný podepsaný
Registrační leták
souhlas s poskytnutím telefonního čísla pro funkci mobilního rozhlasu. Registrací se rozumí poskytnutí telefonního čísla příp. emailové adresy.
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O jakých zprávách můžete být informováni?
Krizové informace • Varování před výkyvy počasí • Rozsáhlé požáry či nehody • Krizové stavy:
Kultura
sněhové kalamity, bleskové povodně, větrné smrště apod.
Informace z úřadu • Upozornění na poruchy vody • Přerušení dodávek elektrické energie či plynu
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• Změny úředních hodin institucí • Informace o prodejních akcích • Upozornění na termíny a
povinnosti zaplatit místní poplatky
Společnost přátel
Kulturní a sportovní akce • Pozvánky na kulturní události • Pozvánky na sportovní utkání • PořáZlaté Koruny a jejich čindání zábavních akcí pro děti
nost
Zpětná vazba • Odpovědi na referenda a ankety • Potvrzení účasti na akcích • Upozornění na
vzniklé či neřešené problémy • Názory občanů na dění v obci
Možnost založení myslivec- Občané si mohou po zaregistrování zvolit, jaký druh informací nechtějí vůbec dostávat, aby je
kého kroužku pro děti
případně zasílání některých zpráv neobtěžovalo. Znovu připomínám, že poskytnutá telefonní čísla
nebudou předána žádné třetí osobě, která by je mohla využít ke svých obchodním či jiným aktiviStrana 4
tám. Pokud Vás tato nová služba zaujala, neváhejte se zaregistrovat do systému. Je nutné zjistit
zájem občanů o tuto službu, aby mohla být funkce mobilního rozhlasu co nejdříve spuštěna. ReNová kniha „Krumlov
gistrace zájemců probíhá do konce měsíce března 2019 na obecním úřadě ve Zlaté Koruně.
město pod věží“
Registrační leták je přiložen v tomto zpravodaji nebo si ho můžete vyzvednout na Obecním
úřadě ve Zlaté Koruně.
Zpráva ze zasedání zastupiRegistrace možná rovněž na www.zlatakoruna.mobilnirozhlas.cz
telstva obce
Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 31.ledna 2019

Hasiči - SDH Plešovice

Krásné prožití vánočních svátků, mnoho úspěchů a pevného zdraví,
Vám všem přeje Váš starosta Milan Štindl, Obecní zastupitelstvo,
Obecní úřad a Mateřská škola Zlatá Koruna
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VÁNOČNÍ A ZIMNÍ KULTURA VE ZLATÉ KORUNĚ, RÁJOVĚ A PLEŠOVICÍCH
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás jménem všech organizátorů pozval na nejrozmanitější kulturní a společenské akce,
které se uskuteční ve Zlaté Koruně a Rájově na sklonku roku 2018 a v prvních měsících roku 2019. Neváhejte a přijďte se
zaposlouchat do nádherné Rybovy mše vánoční, ochutnat posvátnou atmosféru půlnoční mše, pobavit se na fotbalovou zábavu
a obecní ples, zapojit se do obnovené tradice venkovského masopustu či dozvědět se zajímavé informace o místním učiteli,
skladateli a obrozenci Antonínu Borovém.
Doufám, že si v rozmanité nabídce kulturních a společenských akcí najdete co nejvíce příležitostí k vzájemnému setkávání a
prohlubování sousedských vztahů. Na závěr bych velmi rád poděkoval všem organizátorům, kteří se podílejí na přípravě kulturního života v našich obcích, jenž je po staletí základním tmelícím prvkem venkovského soužití.
S přáním radostně prožitých letošních Vánoc a šťastného roku 2019 vás srdečně zdraví Jaroslav Král
Pátek 21. prosince 2018 od 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT – Jan Jakub RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
/ Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně/
Velešínský chrámový sbor, Filharmonický orchestr České Budějovice
Pořádá firma U Klášterní sýpky s.r.o. a agentura KRAUS - KONCERT
dotazy na vstupenky na tel. č. 732 306 999
------------------------------------------------------Pondělí 24. 12. 2018 od 22 hodin
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
/ Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně/
----------------------------------------------------------------------Úterý 25.12. od 17 hodin
VÁNOČNÍ ZÁBAVA V HOSTINCI NA LETNÉ
K tanci a poslechu hraje kapela Chlapi v sobě.
Rezervace vstupenek na tel. 775 601 817 nebo 730 190 254.
Vstupné 120 Kč
Pořádá SK Zlatá Koruna - Fotbal a hostinec Na Letné.
-------------------------------------------------------------------------Sobota 19.1. od 19:30 hodin
„III. ZLATOKORUNSKÝ OBECNÍ PLES"
Dům kultury a sportu ve Zlaté Koruně
Kontakt na předprodej vstupenek: p. Radek Moučka - místostarosta obce tel.774 860 460
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úterý 12.2. 2019 od 18 hodin
Markéta Králová: přednáška Antonín Borový a hudba ve zlatokorunském klášteře
Zasedací místnost na OÚ Zlatá Koruna
-----------------------------------------------Sobota 16.2. 2019 od 9 hodin
MASOPUST VE ZLATÉ KORUNĚ
Pořádaný všemi, kdo mají rádi tuto staročeskou tradici. Sraz masek je v 9.00 hodin před radnicí v dolní části obce. Účastníci
průvodu předem děkují zlatokorunským domácnostem za jejich vlídné přijetí a za připravené masopustní dobroty. Začátek
masopustního průvodu je v 9.30 hodin od radnice. Masopustní merenda s hudbou proběhne v hostinci Na Letné cca. od
17.00 hodin do svítání.
---------------------------------------Sobota 23.2. 2019 od 12 hodin
MASOPUST V RÁJOVĚ
Pořádaný místním sborem dobrovolných hasičů. Sraz masek je ve 12.00 hod před Kovárnou. Začátek masopustního průvodu
je ve 12.30 od domu č.p.1. Přijďte svojí účastí podpořit snahu pořadatelů o udržení této zaběhnuté a veselé tradice. Odměnou vám bude nespočet pochutin a nápojů, které vám místí každoročně nabízejí k pohoštění.
Na vánoční a zimní kulturní program srdečně zvou organizátoři
OBEC ZLATÁ KORUNA
SANCTA SPINEA CORONA – společnost přátel Zlaté Koruny, z.s.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZLATÁ KORUNA
SDH Rájov a Plešovice
U Klášterní sýpky s.r.o. a agentura KRAUS – KONCERT
Hostinec Na Letné, Sportovní klub SK Zlatá Koruna, z.s.
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SPOLEČNOST PŘÁTEL ZLATÉ KORUNY
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vás informovali o činnosti Společnosti přátel Zlaté Koruny v minulém roce.
Rok 2018 ve Zlaté Koruně patřil nástrojům s tvarem příznačným k osmičkovému roku - houslím a smyčcům.
V průběhu Houslové sezóny jste mohli vyslechnout všechny houslové podoby - zazněly skladby pro housle sólové, díla pro
housle a varhany či jiný doprovodný nástroj i kompozice pro housle jako součást orchestru. Houslová sezóna nabídla koncerty
nejen pro milovníky baroka, ale i Pavlicovu Missu brevis či koncert k Noci kostelů.
Na začátek roku jsme do Zlaté Koruny pozvali pana doktora Romana Lavičku, který zasvěceně pohovořil o Zlatokorunské
Madoně. Návštěvníci sami mohli kvalitu gotického obrazu posoudit na závěrečné komentované prohlídce.
Velikonoce jsme již přivítali s Velešínským sborem a radostnou Missou brevis Jiřího Pavlici. Tento velký svátek s námi
oslavilo hudbou přes 150 posluchačů.
Poprvé v historii se otevřely brány místního kláštera v rámci Noci kostelů. Během krásného večera jsme mohli za zvuků
flétny procházet klášterními zahradami či obdivovat krásu Zlatokorunské Madony a poté se zvolna přesunout na impozantní
varhanní koncert.
Barokní fajnšmekry jistě potěšil koncert prvotřídního Ensemble Fiorello, který zahrál na repliky dobových nástrojů. Tento
dámský smyčcový soubor přednesl duchovní díla českých barokních autorů i Telemannovy instrumentální sonáty.
Ensemble Barokní Koruna opět důstojně doprovodil srpnovou mariánskou pouť, tentokrát skladbami italských autorů i
áriemi Johanna Sebastiana Bacha.
Komorní hudba zazněla na Růžencovém koncertě v říjnu, kdy houslista České filharmonie Vítězslav Ochman brilantně předvedl všechny afekty, které mohou housle vytvořit. Svoji originalitu i nápaditost ukázal i Mikoláš Troup ve svých varhanních
improvizacích.
Houslovou sezónu uzavřel opět domácí Ensemble Barokní Koruna se svými hosty. Adventní atmosféru vykouzlily jak Roráty
Michaela Pospíšila, tak jemné árie německých autorů.
Jsme velmi rádi, že naše akce navštěvuje stále více lidí - v uplynulém roce se počet návštěvníků dostal k rekordním sedmi
stovkám. Svědčí to o tom, že o našich koncertech již lidé vědí a do Koruny se vracejí.
Zajímavý program jsme připravili i na rok 2019, který se ponese v italském duchu a na který vás srdečně zveme. Příležitost
dostanou jak místní hudebníci (Velešínský chrámový sbor i Ensemble Barokní Koruna), tak např. umělci známého pražského
souboru Concerto Aventino.
Nový rok uvede přednáška Markéty Králové, která nás seznámí s hudební historií místního kláštera a s osobností učitele,
spisovatele a skladatele v jedné osobě Antonína Borového.
Na Velikonoční neděli se opět rozezní Missa brevis Jiřího Pavlici v provedení Velešínského chrámového sboru a orchestru.
Na italskou notu nás tentokrát naladí Koncert pro mandolínu Antonia Vivaldiho.
V rámci květnové Noci kostelů si budeme moci projít skryté prostory zlatokorunského kláštera za doprovodu flétny a místních nádherných varhan.
Ensemble Barokní Koruna zpestří srpnovou poutní mši svatou a na samý závěr roku nás převede do doby adventní.
Speciálně pro milovníky barokní hudby jsme připravili instrumentální Koncerty z Benátek a Neapole v provedení Concerto
Aventino. Soubor zahraje skladby Antonia Vivaldiho či koncerty pro barokní theorbu či cembalo. To vše na kopie barokních
nástrojů.
DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ, PŘEJEME VÁM VŠE DOBRÉ V ROCE 2019 A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!
DĚKUJEME TAKÉ ZA SPOLUPRÁCI OBECNÍMU ÚŘADU VE ZLATÉ KORUNĚ, VEDENÍ
ZLATOKORUNSKÉHO KLÁŠTERA, MÍSTNÍ FARNOSTI A VŠEM PODPOROVATELŮM, S JEJICHŽ POMOCÍ
LZE KONCERTY ORGANIZOVAT.
Pokud by měl někdo zájem s námi spolupracovat, je srdečně vítán.
(Informace o nás a kontakt naleznete na stránkách www.baroknikoruna.cz)
Za Společnost přátel Zlaté Koruny Jana Petrtylová a Markéta Králová
Dobrý den,
Chtěl bych formou tohoto zpravodaje seznámit všechny přátele přírody a všeho co se v ní děje
s plánem zřídit v naší obci „Myslivecký kroužek“ pro děti od 5-ti let. Děti se volnou formou
seznámí s děním v přírodě a různorodou činností myslivců v honitbě v průběhu roku, ale i s
prací lesníků. V rámci kroužku také budou mít děti možnost absolvovat (ve spolupráci s okolními mysliveckými kroužky a OMS Český Krumlov) i různě tematicky zaměřené výlety do
obor a jiných mysliveckých a lesnických zařízení sloužících k chovu a pozorování naší zvěře.
Kroužek je prvotně pro děti v naší obci, tzn. pro děti ze Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic.
Organizačně by kroužek pro začátek započal svou činnost v dubnu 2019 (začátek mysliveckého roku) a trval by do konce června 2019 vždy jedno odpoledne v týdnu na cca 1,5 hodiny.
Pro bližší informace mě můžete kontaktovat přímo na e-mail: petrsipon@seznam.cz , telefonní číslo: 775 989 957 kde Vám rád více přiblížím plánovanou činnost tohoto kroužku.
S přáním pěkných nadcházejících svátků Petr Šipon
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Nová kniha v prodeji
„KRUMLOV město pod věží“ – Nová kniha o starém Krumlově.
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněný i tento zpravodaj.

Třetí publikace z ediční řady Seidlova Šumava navazuje na dva úspěšné
tituly: Lipno – krajina pod hladinou (2016) a Šumava – krajina pod sněhem (2017).
Spoluautorem je náš zlatokorunský občan Mgr. Jindřich Špinar

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
12. PROSINCE 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• zprávu o práci rady obce a kontrolního a finančního výboru za poslední období
• cenu vodného a stočného pro rok 2019:
Vodné 45,12 Kč/m3 bez 15 % DPH
Stočné 35,15 Kč/m3 bez 15 %DPH
• kompenzaci z obecního rozpočtu pro domácnosti ve výši 17,20 Kč/ m3 bez DPH na stočném
(stočné pro domácnosti bude tedy v roce 2019 v ceně 17,95 Kč bez DPH)
• vložení 2.080.065,-Kč z rozpočtu obce v roce 2019 do vodohospodářského fondu, které budou použity pouze pro
obnovu a investice do vodohospodářského majetku obce.
• rozpočet obce na rok 2019 jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů 17.572.065,-Kč.
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 27. února 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve
Zlaté Koruně.
OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKOU SEZÓNOU 2018 V HASIČSKÉM SPORTU
Vážení spoluobčané, dovolte mi krátce vyzdvihnout několik hlavních bodů uplynulé sezóny našich mladých hasičů.
Nejdůležitější soutěží byla tradičně pro děti Hra Plamen, která se sestává ze dvou částí – podzimní a jarní. Podzimní
část Hry Plamen se skládá ze závodu požární všestrannosti, která zahrnuje střelbu ze vzduchovky, topografii, orientaci
v mapě s určováním azimutu, uzlování a v neposlední řadě správné určování hasicích prostředků. Jarní část Hry Plamen zahrnuje štafetu 4x 60m, štafetu dvojic, štafetu CTIF, požární útok CTIF, požární útok a zhodnocení celoroční
činnosti do dětské kroniky.
Nedílnou součástí sezóny byly také soutěže Okresního poháru Český Krumlov, kterých se zúčastnila naše družstva
mladších i starších žáků. Mladší žáci skončili na krásném třetím místě s jejich nejlepším časem 16:17. Starší žáci vybojovali úžasné první místo z celkových 28 soutěžních družstev. Radost z vítězství byla o to větší, když věděli, že prvenství
v této soutěži hasiči z Plešovic nezískali již řadu let. Zlato si opravdu zasloužili a s časem 14:05 ukončili tuto podařenou
sezónu.
Mladí hasiči se dále zúčastnili i několika pohárových soutěží, z nichž jsou velmi oblíbené zejména ty noční, které pořádaly Omlenice a Benešova Hora.
Požární sport není pouze sezónní záležitost odehrávající se na závodní dráze. S dětmi se pracuje celoročně a jejich příprava zahrnuje i nepostradatelné všeobecné dovednosti, jako jsou například řešení krizových situací a nácvik poskytnutí první pomoci pod vedením profesionální zdravotnice (záchrana tonoucího, pomoc při dopravní nehodě, základní
ošetření zraněných a stabilizovaná poloha). Každý vedoucí dětského družstva musí absolvovat nezbytná školení, která
napomáhají udržovat celý koncept požárního sportu.
Jako i předešlé roky jsme sezónu
ukončili společným grilováním a
rozdělením získaných cen. Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří jsou jakýmkoliv způsobem
nápomocni při organizaci akcí s
dětmi. Věřím, že tato činnost pomůže vychovat další generaci cílevědomých občanů pro naši obec.
Přeji Vám radostné prožití vánočních
svátků v kruhu nejbližších, mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Ing. Antonín Haniš
starosta SDH Plešovice

