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Příští jednání
Zastupitelstva obce
27.září 2007
v 18.00 hod
Radnice
ve Zlaté Koruně
Jednání
zastupitelstva obce
je veřejné !

Datum 1.9.2007

TAK JSME SE ROZLOUČILI S PRÁZDNINAMI !
Ve dnech 22. a 25.srpna 2007 proběhla v kempu ve Zlaté Koruně akce nazvaná
„Rozloučení s prázdninami“ věnovaná zejména těm nejmenším.
Ve středu 22.8. mohli děti zdarma využít nejrůznější atrakce (skákací
hrad,horolezecké lano,rodeo a další),které přivezla firma Coca-cola.Děti zde
obdrželi hodnotné dárky za sponzorské podpory Kempu Koruna,Václav Nejedlý.
V sobotu 25.8. zase mohli děti absolvovat nejrůznější soutěže za které dostali
sladkosti a dárky,které zajistila obec a sponzor Kemp u Kučerů,ing.Roman
Kučera.Děti si dále sami upekli špekáčky,shlédli krásnou červenou, rádiem
řízenou Felicii,kterou přivezl pro potěšení dětí pan Jiří Bauer z Plešovic a zábavní
odpoledne bylo zakončeno diskotékou.
Až na krátký letní deštík a poměrně slabou účast byla akce zdařilá.

Využijte tuto příležitost Všem, kteří napomohli této akci ještě jednou děkuji !
zjistit
nejaktuálnější
(fotografie z této akce lze shlédnout na webových
dění v obci !
stránkách obce www.zlatakoruna.cz
v sekci Kultura - Kultura v roce 2007)
Přijďte se podílet na
chodu obce !
Všem dětem přeji úspěšný školní rok 2007/2008
Milan Štindl /starosta obce Zlatá Koruna

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Sobota 20.října 2007
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 pošty)
Rájov - náves 10:25 – 10:45 hod
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Upozorňujeme,že 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).
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Odvezeny nebudou : nerozebrané bojlery,ledničky apod. !!!
Zlatá Koruna – horní a dolní část :středa 17.10.2007 od 16.00 hodin
V případě,že bude velké množství šrotu bude sběr pokračovat následující
den/zajišťuje SK Fotbal Zlatá Koruna/
Plešovice : sobota 13.10.2007 od 10.00 hodin
/zajišťuje SDH Plešovice/
Rájov : středa 17.10.2007 od 16.30 hodin
/zajišťuje SDH Rájov/

Strana 2

Ročník XVII. , Vydání 5/2007

KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ZLATÁ KORUNA 2007 – 5.ROČNÍK
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 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
28.9.2007 v 19.30 hod. "SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT" ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
Violapátek
Pomijová

JOSEF SUK - MEDITACE NA SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL
ANTONÍN DVOŘÁK - STABAT MATER (Oratorium),Filharmonický orchestr České Budějovice Dirigent: Petr Chromčák
Klášterní kostel

VÝSTAVA – „PŘÍBĚHY FOTOGRAFIÍ“ ONDŘEJ KEPKA
klášter Zlatá Koruna (výstava zde bude do 20.9.2007)

Putovní výstava fotografií herce a režiséra Ondřeje Kepky, která předchází vydání fotografické knížky,
má svoji premiéru v historických prostorách kláštera ve Zlaté Koruně. Po výstavách Kumštýři na
vodě I a II a vydání stejnojmenné knihy - mohou tentokráte návštěvníci vidět širší spektrum
fotografií. Od strohé krásy krajiny Vysočiny, malebných jižních Čech – kde nebudou chybět ani
oblíbené vodácké motivy - až k divadelním fotografiím a k portrétům známých osobností. Jako vždy
je i tentokráte Kepka pouhým nenápadným divákem – nikoliv aranžérem. Možná právě proto
spatříme Vlastimila Brodského, Miloše Kopeckého, Václava Vorlíčka,Borise Rösnera, Ivana Trojana,
Václava Havla a mnohé další tak, jak jsme je ještě možná neviděli.

Ondřej Kepka a Miroslav Táborský

Fotografie z vernisáže,která proběhla
11.srpna 2007 v klášteře Zlatá Koruna
Ondřej Kepka (všem známý jako Honzík z pohádky ARABELA)
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HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZLATÁ KORUNA
Úctyhodné výročí si naše obec v letošním roce připomíná v souvislosti se založením sboru
dobrovolných hasičů (dále jen SDH) ve Zlaté Koruně.Je to již 120 let,kdy obecní zastupitelstvo
rokovalo o založení dobrovolného hasičského sboru.Přesně se tato událost odehrála 26.června
1887.Následně na základě vydání vyhlášky obecního starosty „o zřízení dobrovolného hasičského
sboru ve Zlaté Koruně“ bylo dne 3.července 1887 dobrovolně přihlášeno 34 prvních členů a došlo ke
zvolení prvních funkcionářů sboru.
1887 – 2007
Za velitele továrník František Schullerbauer
120.výročí založení
Za jeho náměstka řídící učitel Václav Mikyška
sboru dobrovolných hasičů
Za náčelníka slévač Edvard Kesl
Zlatá Koruna
Za náčelníka truhlář (domkář) František Sova
Za jednatele učitel Jakub Svobodný
Za pokladníka obchodník Josef Mikeš
A za dozorce náčiní slévač Edvard Kesl
Cenné dnes již historické údaje o prvních aktivitách SDH Zlatá Koruna nám velmi dobře ukazuje
pamětní kniha,kterou vedl František Novotný t.č. jednatel sboru.První zápisky v této knize jsou
zaznamenány 6.července 1913 u příležitosti 27.výroční valné hromady SDH Zlatá Koruna.Pan
František Novotný dokázal zachytit historii od úplného založení a tak se můžeme například
dozvědět,že…
„Obec Zlatá Koruna chudá ,celá katastrála jest knížete jeho jasnosti Adolfa Schwarzenberga ,který
přispěl obnosem 20 zlatých a daroval sboru stříkačku (starý systém),který byl ponechán obci Zlatá
Koruna od pánů továrníků bývalé sirkárny bratři Fürthové.Ti při přesídlení ponechali místní obci
zdarma.Správa tuto stříkačku přijala nákladem opravy 50 zlatých.“
Nebo,že…
„17.července 1921 slavil sbor svěcení své nové motorové stříkačky za účasti všech sborů a okolních
spolků.Počasí bylo krásné.Za kmotru bylo požádáno paní Schwarzenbergovou,kterou zastupovala její
dcera princezna Anna Schwarzenbergová“ …a další a další zajímavosti z činnosti sboru.
Největší počet členů měl sbor v roce 1932 a to 115.
V roce 1936 vzniká SDH Plešovice a o rok později SDH Rájov.
Současný sbor SDH Zlatá Koruna má 21 členů.Nejstarším členem je pan Jan Kalkuš,který v letošním
roce oslaví své osmdesáté narozeniny.Členem sboru je již 55 let.Nejmladším členem je Karel
Tománek 27let,členem je 10 let.Věkový průměr členů sboru je 46 let.V poslední době je činnost sboru
utlumená a čeká na mladou krev,která by v této prospěšné aktivitě pokračovala.Pro činnost SDH jsou
k dispozici veškeré základní prostředky a záleží jen na přístupu,jak bude sbor fungovat a přinášet
prospěch a radost nám všem.Tyto poslední řádky berte,zvláště vy mladí ,jako příležitost věnovat se
něčemu,co by vás mohlo těšit a co by pomohlo celé naší obci.Dobrovolní hasiči byli,jsou a budou vždy
bytostně spjati s životem v obci.Jsou nositelem kultury a velmi významným pomocníkem všem svým
spoluobčanům.Pokud někoho z Vás tyto slova oslovují a měli by jste chuť zlatokorunské hasiče opět
uvést do plného života,neváhejte a zkontaktujte mě.
Starosta obce a člen SDH Zlatá Koruna Milan Štindl
Hasičské desatero
1.
2.

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem
a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti
hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti
zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém
jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude
slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody
přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním
nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským
dobrovolníkem.

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 umístněn i tento zpravodaj !

KABELIZACE PLEŠOVICE
Podle posledních informací od společnosti E-on budou práce na
přeložce nízkého napětí a s tím spojená přeložka veřejného
osvětlení v Plešovicích zahájeny během měsíce října s tím,že
ukončení prací proběhne do konce roku 2007.
(Rozsah prací a území - od Vilhumů k železničnímu podjezdu)

HARMONOGRAM ZÁPASŮ SK ZLATÁ KORUNA – PODZIM 2007
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
So 1.9.07 od 17.00
SK ZK-Římov
So 8.9.07 od 17.00
Horní Planá- SK ZK
So 15.9.07 od 16.30
SK ZK – Čtyři Dvory B
So 22.9.07 od 16.30
Frymburk- SK ZK
So 29.9.07 od 16.30
SK ZK – Trhové Sviny
So 6.10.07 od 16.00
SK ZK- Vyšší Brod
So 3.10.07 od 16.00
Kaplice B- ZK
So 20.10.07od 15.30
SK ZK – ČK B
Ne 28.10.07 od14.30
Olešnice – SK ZK
So 3.11.07 od14.00
SK ZK – Mladé
So 10.11.07 od14.00
Malonty - SK ZK
So 17.11.07 od13.30
Křemže –SK ZK

REKAPITULACE 6. ROČNÍKU
MEMORIÁLU VLASTIMILA
NEJEDLÉHO
konaného ve Zlaté Koruně
dne 21.7.2007.
První místo obsadila po zásluze Smrčina
Horní Planá, zlatokorunští fotbalisté
obsadili po výhře nad Čtyřmi Dvory v
poměru 5 : 1 celkové 3 místo!

Zveme všechny příznivce fotbalu,aby přišli povzbudit místní fotbalisty !

JEDNOU VĚTOU
Četnost vývozu popelnic s domovním odpadem :
KAŽDÁ STŘEDA - lichý týden odpoledne,sudý týden ráno.
Autobusová zastávka Rájov :
U linkového spoje 330020 České Budějovice – Český Krumlov s výjezdem z Č.Budějovic ve 14.20
hod v pracovní dny je od 1.9.2007 zařazena autobusová zastávka Rájov na znamení.

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ

BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ
REGENERACI A ODPOČINEK
termín zájezdu – čtvrtek 11.října 2007
Odjezd - 6:00 hod
Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu - důchodci 150,- Kč,
ostatní 300,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na
Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na
pokladně zaplatit předem nejpozději 4.října
2007).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn
proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.Ceny
připojištění jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro

