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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
11. ZÁŘÍ 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
 zprávu o práci rady obce a kontrolního výboru za poslední období
 zapracování posledních požadavků dle přijatých žádostí do územního plánu obce
 uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s Městem Český
Krumlov do 31.12.2022
 „Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské
cyklostezky“
 směnu 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.
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na
4. prosince 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 26.října 2019
www.zlatakoruna.mobilnirozhlas.cz
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Zpráva ze zasedání ZO
Zlatá Koruna
Svoz odpadu
Zájezd do termálních
lázní
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Sbírka Červeného Kříže
Aktuální kulturní
program
Maďarské město Bábolna

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!
Srdečně zveme na připravovaný
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ BAD FÜSSING v Německu,
Termín zájezdu – ve čtvrtek 17. října 2019
Odjezd - 6:00 hod, Rájov, Zlatá Koruna, Plešovice, Srnín
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 9. října 2019.
(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
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SBĚR OŠACENÍ, OBUVI, HRAČEK A BYTOVÉHO
TEXTILU
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.
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V pondělí 21.října 2019 od 14:30 do 16:30 hodin pořádá MS ČČK
sběr použitelného ošacení, obuvi a hraček. Vzhledem k
dlouhodobému nedostatku velmi uvítáme ložní prádlo, ručníky a
záclony, dále pak chodítka, odrážedla i větší venkovní hračky pro
děti, vše pro ošacovací středisko v Českém Krumlově. Čisté a
nepoškozené věci prosím přineste v této době do přízemí
obecního úřadu, kde je od vás převezmeme. Za darované věci
předem děkujeme.
Za MS ČČK Hana Hončíková

KULTURNÍ PROGRAM VE ZLATÉ KORUNĚ
NA MĚSÍCE ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2019
VÝSTAVY
● RENATA ŠTOLBOVÁ: OBRAZY (23.7. - 29.9.)- výstava akademické malířky
ve výstavních prostorech opatství – v blízkosti pokladny. vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí
od 9:00 do 15:30 hodin.
● JOSEF DOLÁK: NÁVRATY (7.9.-26.10.)- výstava obrazů rodáka z nedalekých Plešovic ve výstavních
prostorech opatství – v blízkosti pokladny. vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 15:30 hodin.
DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
● VARHANNÍ KONCERT JAROSLAVA TŮMY V KLÁŠTERNÍM
KOSTELE 20. ZÁŘÍ V 19:00 HODIN
Koncert v rámci festivalu Emy Destinnové, vstupné dobrovolné. Pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové.
● MŠE K SVÁTKU ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 3. ŘÍJNA V 16:45 HODIN
Vstup zdarma. Koná se v kapli Andělů strážných. Mši slouží P. Mgr. Petr Hovorka, na elektrické klávesy doprovází Ing. Vladimír Jantač.
● CONCERTO AVENTINO: BAROKNÍ KONCERT Z PROSTŘEDÍ BENÁTEK A NEAPOLE
V KLÁŠTERNÍM KOSTELE 5. ŘÍJNA V 18:00 HODIN
Soubor zahraje skladby Antonia Vivaldiho či koncerty pro barokní nástroj theorbu či cembalo. To vše na kopie
barokních nástrojů. Vstupné 150 Kč, děti do 15 let zdarma.
Pořádá Sancta Corona Spinea- společnost přátel Zlaté Koruny, z. s.
● KONCERT KAPELY CHLAPI V SOBĚ V HOSTINCI NA LETNÉ
V PÁTEK 18. ŘÍJNA V 19:00 HODIN
Vstupné 100 Kč. Pořádá Hostinec Na Letné.
INFORMACE O POSTUPU MOŽNÉHO PARTNERSTVÍ S MAĎARSKÝM MĚSTEM BÁBOLNA
Zlatá Koruna má dlouhodobě velmi dobré vztahy s Maďarskou republikou. Základem jsou historické události,
které se odehrály v naší obci a blízkém okolí v květnu roku 1945. V minulém roce byla naše obec oslovena paní
starostkou maďarského města Bábolna Dr. Klárou Horváth s nabídkou budoucího mezinárodního partnerství.
Zahájili jsme tedy bližší spolupráci, abychom se navzájem poznali a mohli rozhodnout o tomto partnerství.
Zástupci města Bábolna na základě našeho pozvání navštívili naši obec v květnu letošního roku a účastnili se
oslav 74.výročí od ukončení II. světové války. Zástupci naší obce navštívili začátkem září maďarské město Bábolna na základě pozvání paní starostky. Z těchto dvou návštěv vzešlo společné zjištění, že máme mnoho společného a že bychom měli naši spolupráci i nadále rozvíjet.
O dalším postupu příprav návrhu na uzavření oficiálního partnerství s městem Bábolna vás budeme informovat. V příštím zpravodaji vám představíme podrobněji maďarské město Bábolna.
Milan Štindl, starosta obce

