29. ročník, vydání 3/2019

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 12.září 2019

Datum 21.06.2019

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
12. ČERVNA 2019 - Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce za poslední období
záměr směny části obecního pozemku KN č. 604/1 v k.ú. Plešovice o výměře 34 m2 za
část pozemku KN č.290 v k.ú. Plešovice o výměře 37 m2 a uhrazení 50 % nákladů za
uskutečněný převod.
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 11. září 2019 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
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Oprava komunikace po výměně vodovodu v horní části Zlaté Koruny od křižovatky u Boneschů (u bývalé samoobsluhy) k železničnímu přejezdu by měla být realizována v letních měsících tohoto roku. Oprava této části komunikace III.třídy bude prováděna v celé šíři vozovky
a starý asfaltový kryt bude zfrézován, aby se nezvyšovala nivelita vozovky. Práce bude realizována vlastníkem komunikace Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje. Naše obec tak získá další opravenou silnici, včetně úseku serpentin mezi dolní a horní
částí Zlaté Koruny. Žádáme tedy o strpění stávajícího stavu, kdy je výkop po výměně vodovodu dohutňován tak, aby v budoucnu nedocházelo k propadání nové komunikace v místě
výkopových prací. Dodržujte sníženou rychlost v tomto úseku. Obyvatele žijící v této části
znovu žádáme, aby parkovali svá vozidla na svých pozemcích za ploty a nekomplikovali tak
průjezd po této části silnice. Mějte na vědomí, že šíře vozovky u obousměrné komunikace je
5,5m. Zúžením tohoto jízdního koridoru porušujete dopravní předpisy, komplikujete provoz
a vytváříte situace, které ohrožují bezpečnost při pohybu po komunikaci.
Oprava úseku místní komunikace od křižovatky u Boneschů směrem k dětskému hřišti bude
provedena asfaltovým recyklátem, neboť je v plánu v tomto úseku uložení zemního kabelového vedení vysokého napětí společností E-ON Distribuce a.s., pravděpodobně v příštím
roce. Následně by byl tento úsek odfrézován a byla by provedena nová pokládka asfaltového
povrchu v celé šíři.
Všeobecně k parkování v obci ještě znovu uvádíme. K parkování svých vozidel využívejte
prioritně své pozemky. Pokud to z nějakých objektivních důvodů není možné (cca. do 5%
všech obyvatel a provozovatelů v obci) můžete k tomuto využívat vhodné části veřejného
prostranství. Podmínkou je nepřekážet v dopravě, neporušovat silniční předpisy, neodstavovat vozidla, kde budete zhoršovat bezpečnost dopravy, neparkovat na chodníku. Nepřekážet
svým vozidlem při letní a zimní údržbě komunikací a zaplatit na obecním úřadě místní poplatek za využívání veřejného prostranství za účelem parkovacího místa, dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č.1 z roku 2011 a) pro parkování osobního automobilu 200,Kč/rok, b) pro parkování nákladního automobilu 500,-Kč/rok, c) pro parkování nákladního
automobilu s návěsem 1.000,-Kč/rok, d) pro parkování vlečného vozidla 500,-Kč/rok. Zároveň zde platí, že nemáte toto místo garantováno. Týká se celého správního území obce
Zlatá Koruna. (tzn. Zlatá Koruna, Rájov a Plešovice)
starosta M.Š.
NAŠE NEJSTARŠÍ OBČANKA SE DOŽILA 95 LET! GRATULUJEME
V pátek 21. června oslavila paní Marie Mikšlová z Rájova krásné 95. narozeniny. Paní Mikšlová se narodila v roce 1924 a zažila všechny naše prezidenty. Již jako školní dítko měla tu
čest zamávat prezidentu Benešovi, který projížděl přes Rájov do Českého Krumlova.
Narodila se jako nejstarší ze sedmi dětí. Dosud žijí ještě její tři sestry a dvěma z nich je přes
90 let. Vysokého věku 91 let se dožila i jejich prababička, na kterou paní Mikšlová ráda vzpomíná.
Paní Mikšlová celý život pracovala v zemědělství. Těší se skvělému zdraví. Bere jen jedinou
tabletu denně, vlastně půlku, a to na vyšší krevní tlak. Je dosud velmi samostatná.
V celé naší obci jsou ještě další dvě osoby, které se letos dožily 90 let a bydlí ve Zlaté Koruně.
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KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA
VÝSTAVY
● STOLETÁ DÁMA (15.6. - 25.8.)- výstava výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov. Výstavní prostory opatství –
v blízkosti pokladny. vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin.
● HOŘÍCÍ SRDCE (10.-18.8.)- květinová aranžmá věnovaná zakladateli cisterciáckého řádu sv. Bernardovi. Prohlídka
pouze s průvodcem. Otevřeno denně od 9:00 do 16:30 hodin.
SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY
● VEČERNÍ PROHLÍDKY 22.6., 20.7. A 3.8. VŽDY VE 21:00 HODIN
Jedinečná příležitost navštívit bývalý cisterciácký klášter po setmění.
Jednotné vstupné 150 Kč. Kapacita prohlídky omezena, upřednostňovány budou rezervace
na tel.: 380 743 126 nebo e-mailu: boucek.jan@npu.cz.
DIVADLA
● DIVADLO SPEKTÁKL: FRAŠKA O DUŠANOVĚ DUŠI (3.-6.7. )
Oduševnělá komedie o putování za osudovou láskou. Čas a vstupné bude upřesněno na webových stránkách kláštera.
● DIVADELNÍ SOUBOR ROVNÁTKA: SVATÝ BENEDIKT (10.7.)
VE 20:00 HODIN
Slovem doprovází Petr Kronika a Štěpánka Talířová. Vstupné 50 Kč.
● ČESKOKRUMLOVSKÁ SCÉNA: FIMFÁRIUM (11.-13.7.)
VŽDY VE 20:30 HODIN
Divadelní představení pro dospělé i děti na motivy pohádek z Fimfára od Jana Wericha. Vstupné bude upřesněno na webových stránkách kláštera.
● DIVADELNÍ SOUBOR ROVNÁTKA: SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ (18.7.) VE 20:00 HODIN
Slovem doprovází Petr Kronika a Štěpánka Talířová. Vstupné 50 Kč.
● DS PIKI VOLYNĚ: BUBU BU (23.-27.7.)
Pohádkový příběh nejen pro děti. Čas a vstupné bude upřesněno na webových stránkách kláštera.
● NÁVŠTĚVA MLADÉ DÁMY (2.8. VE 20:00 HODIN)
Divadelní komedie Zdeňka Podskalského.
Vstupné:
230 Kč lavička s opěrkou, židle
190 Kč lavice bez opěrky
rezervace na www.cbsystem.cz. V případě, že budou volné vstupenky, tak prodej i na místě. www.klaster-zlatakoruna.cz
tel.: 380 743 126
Koná se jen za příznivého počasí na horním nádvoří.
DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
● VEČER S HONZOU BORNOU V PÁTEK 12. ČERVENCE OD 18:00 HODIN
Promítání dokumentu Radovana Táborského v koncertním sále kláštera a následně čtení z Honzových sbírek (Mirek Táborský a Mirek Hanuš) a vzpomínání na něj.
Jan Borna byl český divadelní režisér a básník (1960-2017). Až do své smrti působil jako režisér pražského Divadla v
Dlouhé. O letních prázdninách režíroval divadelní představení ve zlatokorunském klášteře.
● KONCERT MARTINY JANKOVÉ (ZPĚV) A IVA KAHÁNKA (KLAVÍRNÍ KŘÍDLO) VE ČTVRTEK
15.8. OD 19:00 HODIN V KONCERTNÍM SÁLE
Výběr z nejlepších světových operních árií. Koncert ve spolupráci s Jihočeskou filharmonií
v rámci letního festivalu Jihočeská intermezza aneb památky žijí hudbou.
Rezervace na www.cbsystem.cz. V případě, že budou volné vstupenky, tak prodej i na místě, vstupné 199 Kč.

SBÍRKA ČČK PRO KABELKOVÝ VELETRH
MS ČČK (Místní skupina Českého Červeného kříže) Zlatá Koruna se letos opět zapojuje do sběru kabelek pro
kabelkový veletrh, který proběhne 4.9.2019 v IGY CENTRU v Českých Budějovicích. Výtěžek z prodeje kabelek
je určen nadaným dětem ze sociálně slabších rodin na zakoupení pomůcek, které jsou pro činnost, jíž se věnují,
nezbytně nutné.
Obracíme se na občany Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic, aby naši sbírku podpořili darováním kabelky, kterou již
nepotřebují či nepoužívají. Darovat můžete i nepoužívanou bižuterii a dětské knížky.
Věci můžete darovat v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Koruně vždy v pondělí a ve středu
během celých prázdnin.
Za darované věci děkujeme.
Za MS ČČK Hana Hončíková
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Z KRONIKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLEŠOVICE aneb FENOMENÁLNÍ ÚSPĚCH
PŘÍPRAVA NA HRY PLAMEN V KAPLICI
Čtrnáct dní předem se děti zaměřily na přípravu jarního kola hry Plamen. Vedoucí dětských družstev, Antonín Haniš,
nechtěl nic ponechat náhodě, a tak děti 2x týdně poctivě trénovaly. Na provizorně vytvořené dráze na návsi si zkoušely štafetu dvojic, přeskakovaly přes překážky, trénovaly útok CTIF a vylepšovaly své požární útoky. K přípravě
přistupovaly tak zodpovědně, že mnohé z dětí překonaly i své osobní rekordy. Ne vždy, se to na poprvé povedlo,
nezdary a pády byly součástí tréninku, ale děti to nevzdávaly. Cvičily i za dost chladného počasí.
JARNÍ KOLO HRY PLAMEN V KAPLICI V SOBOTU 25. 5. 2019
Nastal den „D“ náš velký den, „jarní“ okresní kolo hry Plamen v Kaplici. Už v 6:30 hodin ráno jsme se všichni sešly
před hasičárnou na návsi, abychom se přichystali k odjezdu do Kaplice. Nikdo nechyběl. V plné sestavě, 11 členů z
družstva starších žáků a 6 dětí z družstva mladších žáků jsme vyrazili, abychom všechny porazili. Sluníčko nám
příjemně hřálo.
Po příjezdu do Kaplice cca v 7:15 hodin jsme si připravili stanovou základnu. Provedli jsme registraci družstev a
ostatní potřebnou legislativu. Ještě před nástupem jsme měli chviličku čas, abychom si prošli trať a vyzkoušeli si
překážky. V 8:30 proběhl nástup a zhruba v 9:00 hodin se na trať postavilo první družstvo.
Družstvo našich starších žáků se startovním číslem 28 soutěžilo v disciplínách: štafeta dvojic, štafeta 4x60 m, štafeta
CTIF, útok CTIF a nakonec předvedli požární útok. S časy 17,83 sec. v 1. pokusu a časem 18,33 sec. v druhém
pokusu v disciplíně PÚ jednoznačně excelovali. S nádhernými časy a minimem trestných bodů dosáhli na příčku
vítězů. Vybojovali si to nejcennější, 1. místo. Na zlaté medaile na krku byli náležitě hrdí. Tímto výsledkem si zajistili
postup do krajského kola v Bechyni, kde budou reprezentovat náš okres a patří jim za to veliký dík. Přejeme jim
mnoho úspěchů v Krajské soutěži družstev mladých hasičů „Plamen 2019“.
Naši mladší žáci se šťastným pořadovým číslem 7 nezůstávali pozadu, s časem 21,84 sec. v disciplíně požárního
útoku, krásnými časy ve štafetě 4x60 m a štafetě dvojic se nakonec také postavili na stupně vítězů. Pouze v 6 lidech
obsadili nádherné medailové druhé místo.
Při předávání medailí děti nedokázaly skrýt slzy štěstí. Medaile se zableskly, a byť je Tonda (Haniš Antonín) chlap
jak hora, oči se mu třpytily dojetím nad úspěchy svých malých svěřenců. Poprvé za svou kariéru vedoucího dětských
družstev dětmi zvítězili a zajistili si postup do kola krajského. Tento den našim dětem pršelo štěstí, ani hodinová
průtrž mračen jim to nepokazila. Příprava se vyplatila, děti si domů přivezly 7 stříbrných a 12 zlatých medailí.
OKRESNÍ SOUTĚŽ DOROSTU V KAPLICI V NEDĚLI 26. 5. 2019
V neděli 26. 5. 2019 se v Kaplici opět soutěžilo, pokračovalo se okresním kolem v přeborech jednotlivců. Na dráhu
jsme postavili jednotlivce v kategoriích mladšího, středního a staršího dorostu. V kategorii středního dorostu nás
reprezentovala i jednotlivkyně Denisa Lavičková. Soutěžili v disciplínách: běh 100 m s překážkami, dvojboj a nakonec je čekali testy požární ochrany. Brali jsme to spíše jenom jako zkoušku, tyto disciplíny jsme předtím nikdy neběhali a ono to vyšlo. Vyhráli jsme zlato, rovnou ve dvou kategoriích: jednotlivci středního a staršího dorostu. Jmenovitě Marek Kneisel (střední dorost) a Vojtěch Vilhum (starší dorost). A tito naši dva „zlatí“ zástupci nás pojedou
reprezentovat na krajské kolo (krajská soutěž družstev dorostu 2019) do Tábora.
V kategorii středního a mladšího dorostu nás stříbrnými medailemi překvapili Denisa Lavičková za kategorii středních dorostenek a její bratr Martin Lavička v kategorii mladších dorostenců. Opět maximálně úspěšný den. Dvě zlaté
a dvě stříbrné medaile si připsali na své konto získaných trofejí.
Bledá závist ostatních družstev se nechala slyšet, že nenasytné Plešovice si opět v neděli přijely pro zlato.
Všem dětem za jejich úspěchy v Kaplici moc děkujeme, držíme jim palce a přejeme mnoho úspěchů do dalšího
postupu.Velký dík patří i vedoucímu dětských družstev Antonínu Hanišovi ml., bez kterého by úspěch nebyl tak
velkolepý. Tímto bychom mu chtěli všichni veřejně poděkovat za starost o naše malé hasiče, za čas, který jim věnuje
a péči, se kterou se jim věnuje. Není vždy úplně jednoduché dětem rozšířit obzory, kde jejich rozhled je zúžený na
velikost obrazovky mobilního telefonu.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU V TÁBOŘE 16.6.2019
V neděli 16.6.2019 v 5:00 ráno jsme se opět vydali na cestu. Tentokrát do Tábora na krajskou soutěž dorostu, kategorie jednotlivců. Úspěchy za nás jeli sbírat Vojta Vilhum a Marek Kneisl. Jejich příprava se odrazila ve skvělých
výsledcích. V dopoledních hodinách si napsali test z požární ochrany – oba na výbornou. Další dvě disciplíny byli
běh na 100 metrů s překážkami a dvojboj. Oba dva kluci do svých výkonů dali vše a sáhli si na pokraj sil. Díky tomu
si Vojta vybojoval třetí místo v kategorii starší dorost (17-18let) a Marek neskutečné první místo v kategorii střední
dorost (15-16let). Marek se může těšit na mistrovství České republiky v dorostu, které se bude konat 5.6.2019 ve
Svitavách. Oběma patří velký dík a přejeme jim ještě mnoho podobných úspěchů.
SDH PLEŠOVICE
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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.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bych tímto poděkovat průvodci kláštera Zlatá Koruna p.
Janu Boučkovi za provedení dvou mimořádných procházek po exteriérech kláštera a obce Zlatá Koruna. Jeho výklad byl velice zajímavý, odborný a dokázal vždy upoutat celou skupinu účastníků z
řad občanů i cizích. Dozvěděli jsme se mnoho konkrétních zajímavostí o všech památných domech v naší obci, ale i o tom, jak naši
předkové zde žili a pracovali.
Jana a František Daňkovi

ZLATOKORUNSKÝ FOTBAL SLAVÍ HISTORICKÉ ÚSPĚCHY
Nebývale úspěšný ročník mají za sebou v letošní sezoně všechny fotbalové týmy místního SK. Největšího
úspěchu dosáhli ze zdejších mládežníků mladší žáci, kteří suverénním způsobem ovládli okresní přebor. Individuální ocenění si odnesl také Lukáš Prener, který se stal se 44 góly nejlepším střelcem celé soutěže.
Skvělým způsobem reprezentovali taktéž zástupci týmu mladší přípravky. V nabité soutěži, v silné konkurenci
dvou týmů Českého Krumlova, Kaplice, Větřní a dalších fotbalových bašt českokrumlovského okresu, obsadili
senzační druhé místo za suverény z Křemže/Holubova.
Bronzový stupínek nakonec v posledním nervy drásajícím utkání vyválčili starší žáci, kteří tak zakončili velmi
vydařenou sezonu na třetím místě. Všechny zlatokorunské fotbalové mládežnické týmy se tak nesmazatelně
zapsaly do dějin zdejší kopané, jelikož v právě uplynulém ročníku obsadily medailová umístění!
Skvělým výsledkům našich fotbalových nadějí nezůstalo nic dlužno ani mužstvo mužů, jež druhým rokem
působí v krajské soutěži I. B třídě. Po vydařeném podzimu se povedlo fotbalistům navázat také úspěšným
jarem, a i když byl tým sužován mnohými zraněními, dosáhl na vynikající třetí místo. Po minulé záchranářské
sezoně, si tak zdejší fotbalisté užívali respektu svých soupeřů a pomohli s výbornou propagací obec i za hranicemi okresu.
Po úspěšném historickém ročníku bych na závěr rád poděkoval všem hráčům, trenérům, fanouškům, rodičům,
sponzorům a Obci Zlatá Koruna za jejich dlouhodobou podporu, bez které by existence čtyř fotbalových týmů
ve vsi naší velikosti byla jen těžko možná.
Za SK Zlatá Koruna Jaroslav Král

Muži SK Zlatá Koruna
Trenér: Petr Gallistl
Umístění: 47 bodů, 3. místo
Nejlepší střelec: Milan Homer – 16 gólů

Starší žáci SK Zlatá Koruna
Trenér: Jaroslav Král
Umístění: 46 bodů, 3. místo
Nejlepší střelec: Karel Hončík – 14 gólů

Mladší žáci SK Zlatá Koruna
Trenér: Pavel Král
Umístění: 48 bodů, 1. místo = mistr okresu
Nejlepší střelec: Lukáš Prener - 44 gólů

Mladší přípravka SK Zlatá Koruna
Trenér: Pavel Král
Umístění: 45 bodů, 2. místo
Nejlepší střelec: Jáchym Hlaváč – 58 gólů

Milí rodiče,
od září 2019 otevíráme u mne doma v Chlumci
školičku ZeMě Ráj.
Rádi bychom potenciál zahrady, domu,
můj i mých dětí nabídli i dalším dětem.
Zde je odkaz na web.:
https://skolickazemeraj.wixsite.com/zemeraj
na fb: https://www.facebook.com/skolickazemeraj/
8. července zveme na den otevřených dveří.
Za celý tým děkuji a přeji krásné dny Pavla Janečková, Chlumec

