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Datum 17.12. 2019

Vážení spoluobčané,
Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 31.ledna 2020

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

VÁNOČNÍ KULTURA VE ZLATÉ KORUNĚ, RÁJOVĚ A PLEŠOVICÍCH
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PÁTEK 20. PROSINCE OD 15.00 HODIN
VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI V RESTAURACI NA KOVÁRNĚ V RÁJOVĚ
Prohlídka historických fotografií z kroniky Pěveckého kroužku zlatokorunských žen při Českém
svazu žen (1969-2000) s Janem Boučkem, k poslechu a tanci zahrají a zazpívají KAMEŇÁCI.
Občerstvení zajištěno
Dopravu na akci si můžete dohodnout na obecní úřadě osobně nebo na tel. 380 743 119
nebo 602 235 606.

------------------SOBOTA 21. PROSINCE V 19.00 HODIN
VÁNOČNÍ KONCERT- JAN JAKUB RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PŘEDÁNÍ
BETLÉMSKÉHO SVĚTLA (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
Účinkuje Velešínský chrámový sbor a FiIharmonický orchestr České Budějovice.
Pořádá firma U Klášterní sýpky, s. r. o. a Agentura Kraus-koncert.
Prodej vstupenek na místě. Dotazy na vstupenky na tel. 732 306 999.
Po koncertu si bude moci každý odnést betlémské světlo (nezapomeňte si přinést lampičky).

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

Vítání nových občánků

NEDĚLE 22. PROSINCE OD 17.00 HODIN
ADVENTNÍ SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU V PLEŠOVICÍCH
(u kapličky na návsi)
Zpívání vánočních koled, vánoční slovo, punč a drobné občerstvení.
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ÚTERÝ 24.12. VE 22.00 HODIN
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ (Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně)
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-------------------

Zavedení sběru jedlých
olejů
Zpráva z posledního
zasedání zastupitelstva
obce
Co nepatří do kanalizace
IV. zlatokorunský obecní
ples 18.1.2020

------------------STŘEDA 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.

Na vánoční kulturní program srdečně zvou organizátoři
OBEC ZLATÁ KORUNA
SANCTA SPINEA CORONA – společnost přátel Zlaté Koruny, z.s.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZLATÁ KORUNA
U Klášterní sýpky s.r.o. a agentura KRAUS – KONCERT
Hostinec Na Letné, Sportovní klub SK Zlatá Koruna, z.s.
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ČINNOST SDRUŽENÍ PŘÁTEL ZLATÉ KORUNY, z. s.
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás opět informovali o činnosti Sdružení Přátel Zlaté Koruny, z. s. v uplynulém roce a také Vám představili pestrou nabídku akcí chystaných na příští rok.
Začátek roku obvykle věnujeme přednášce na zlatokorunské téma - tentokrát nás Mgr. Markéta Králová seznámila s hudební historií místního kláštera a s osobností učitele, spisovatele a skladatele Antonína Borového. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavostí o životě někoho, kdo působil v naší obci a jehož význam daleko přesahoval její hranice.
Velikonoce tradičně patřily oblíbené Pavlicově mši s názvem Missa brevis, kterou opět provedl Velešínský chrámový sbor
a orchestr. První část večera patřila v rámci Italského roku Koncertu pro mandolínu Francesca Lecce. Koncert se opět těšil
velké návštěvnosti.
V rámci květnové Noci kostelů jsme mohli i tentokrát procházet areál zlatokorunského kláštera, poslouchat hudbu a zamýšlet se nad duchovním slovem. Z ohlasů návštěvníků byl zřejmý velký zájem a spokojenost.
V srpnu na poutní mariánské mši vystoupil Ensemble Barokní Koruna. Monteverdi, Händel, unikátní zlatokorunské varhany a jedinečná akustika i prostředí zlatokorunského kostela - to vše přineslo krásný zážitek.
Na podzim jsme speciálně pro milovníky barokní hudby připravili koncert s názvem Baroko v Benátkách a Neapoli. Do
Koruny přijel pražský soubor Concerto Aventino, který pod vedením Jakuba Kydlíčka provedl známá i již zapomenutá díla
italských mistrů. Unikátní vystoupení mělo velký ohlas, sklidilo zasloužený dlouhotrvající potlesk a dodalo energii do sychravých podzimních dnů.
Náš cyklus jsme zakončili adventním koncertem, který byl věnován českému baroku a jedinečné tradici českých adventních
zpěvů, tzv. rorátů. Bravurně zvládnuté nástroje, krásný zpěv i poučné průvodní slovo nás uvedlo do času adventního.
Pro rok 2020 jsme zvolili název Na lidové notě, jelikož se ponese v tónech domácích i zahraničních tradic.
Na 11. únor jsme pro Vás připravili přednášku s názvem Masopust v jižních Čechách a na Zlatokorunsku. Masopustní téma
přednese mladý historik PhDr. Jan Šimánek z nedalekých Doudleb, který se jihočeskými zvyky a tradicemi dlouhodobě zabývá.
12. dubna se uskuteční tradiční Velikonoční koncert - Velešínský sbor a orchestr opět provede osvědčenou Pavlicovu Missu
brevis a přidá některý z klenotů orchestrální barokní hudby.
5. června se můžeme těšit na oblíbenou Noc kostelů - prohlídku klášterních prostor doprovodí hudba, následovat bude
varhanní koncert a uslyšíme i duchovní povzbuzení.
16. srpna se opět sejdeme na Mariánské pouti, mši svatou hudebně doprovodí Ensemble Barokní Koruna.
10. října přivítáme vynikající uskupení Musica Bohemica – pro velký zájem se vystoupení uskuteční v místním kostele, a
proto ponese název Tradice a přítomnost duchovní hudby v Čechách.
Náš cyklus zakončíme 29. listopadu adventním koncertem, kde dostanou příležitost mladí jihočeští umělci.
Děkujeme za Vaši přízeň, přejeme vše dobré v roce 2020 a těšíme se na další setkání s Vámi!
Náš velký dík za spolupráci a podporu patří také Obci Zlatá Koruna, správě zlatokorunského kláštera, místní farnosti a
všem podporovatelům, bez nichž bychom koncerty nemohli organizovat.
Více informací na www.baroknikoruna.cz.
Za Sdružení Přátel Zlaté Koruny Jana Petrtylová

1. Sousedské setkání v Rájově
Srdečně zveme všechny Rájováky na přátelské neformální setkání se zvolenými rájovskými zastupiteli. Přijďte si s námi
vypít skleničku a povězte nám, co Vás v Rájově trápí, ale také i těší. Vyslechneme si Vaše názory a přání a pokusíme se je
vykomunikovat s vedením naší obce. O podobném setkání ve Zlaté Koruně a v Plešovicích Vás budeme včas informovat.

Setkání proběhne v Restauraci Na Kovárně v úterý 14. ledna 2020 od 18:00 hodin.
Na závěr si společně zazpíváme.
Na setkání zve a drobné občerstvení sponzoruje
Jana Eremiášová, Rájov – Cihelna, jana.eremiasova@centrum.cz

MASOPUST 2020
SOBOTA 1. ÚNORA 2020 OD 09.00 HODIN - MASOPUST VE ZLATÉ KORUNĚ
SOBOTA 8. ÚNORA 2020 OD 12.00 HODIN - MASOPUST V RÁJOVĚ
SOBOTA 15.ÚNORA OD 9.00 HODIN - MASOPUST V PLEŠOVICÍCH
ÚTERÝ 11.2.2020 OD 18 HODIN – PŘEDNÁŠKA MASOPUST V JIŽNÍCH ČECHÁCH A NA ZLATOKORUNSKU
PhDr. Jana Šimánka. Vývoj, tradice a podoba jihočeského masopustu v proměnách staletí.
Zasedací místnost OÚ ve Zlaté Koruně. Vstup zdarma
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 25.října 2019 proběhlo slavnostní uvítání nejmladších občánků naší obce.
Slavnostního uvítání se zúčastnilo 9 nových občánků. Přejeme jim ještě jednou vše nejlepší a mnoho pohody do jejich života.

Alice Hanzalíková – Z.Koruna

Jan Matyáš Kučera - Plešovice

Karel Bednařík – Z.Koruna

Pavlína Morongová - Rájov

David Melmer – Z.Koruna

Kateřina Hanišová - Plešovice

Daniel Zmij – Z.Koruna

Antonie Zevlová - Plešovice

Jan Láník - 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.

OBEC ZLATÁ KORUNA ZAVÁDÍ SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ
Místo pro odkládání jedlých olejů v uzavřených nádobách (např. v PET
lahvích) je v oploceném areálu u čistírny odpadních vod v dolní části
Zlaté Koruny (místo pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu)
JEDLÉ OLEJE V UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH VKLÁDEJTE DO
VELKÉ ZELENÉ POPELNICE S POPISEM JEDLÉ OLEJE
UMÍSTĚNÉ U VJEZDU DO OPLOCENÉHO AREÁLU!

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
4. PROSINCE 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce a finančního výboru za poslední období
cenu vodného a stočného pro rok 2020:
Vodné 48,40 Kč/m3 bez 15 % DPH
Stočné 37,70 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 2020 v ceně 20,50 Kč bez DPH)
 vložení 3.000.000,-Kč z rozpočtu obce v roce 2020 do vodohospodářského fondu, které budou použity pouze pro
obnovu a investice do vodohospodářského majetku obce.
 rozpočet obce na rok 2020 jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 19 444 500,-Kč.
 nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích:
OZV č.1/2019 o místním poplatku z pobytu, OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů, OZV č.3/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV č.4/2019 o místním poplatku za povolení k
vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce, OZV č.5/2019 o místním poplatku ze vstupného.
S úplným zněním nových obecně závazných vyhlášek se můžete seznámit na úřední desce, na internetových stránkách obce Zlatá Koruna www.zlatakoruna.cz nebo na obecním úřadě.
 mimořádnou slevu na vodném na základě předložené žádosti na vodného pro odběratele (Plešovice č.p.9) ve výši
21,80,-Kč/m3 fakturovanou pro období 1.9.2018-31.8.2019 pro množství vody 2236 m3. Hlavním důvodem jsou
sociální aspekty a mimořádnost tohoto případu.
 zachování pošty ve Zlaté Koruně a odmítnutí návrhu České pošty k programu pošta Partner.
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 26. února 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve
Zlaté Koruně.



CO VŠE DO KANALIZACE NEPATŘÍ?
Období Vánoc je mimo jiné také obdobím zvýšené produkce přípravy jídel za použití tuků v domácnostech,
které často končí po spláchnutí do dřezu nebo toalety v kanalizační síti. Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat
biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod.
Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými
pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což má za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich
úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (vlhčené i nevlhčené ubrousky, kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání,
případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení
pohonného elektromotoru. To vše pak snižuje kvalitu vyčištěné vody a zvyšuje náklady na provoz čistírny a tím
Starosta M.Š.
zvyšuje cenu stočného.
SOBOTA 18. LEDNA 2020 OD 19.30 HODIN
IV. ZLATOKORUNSKÝ OBECNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje skupina Amarock a dechová kapela Regent.
Koná se v Domě kultury a sportu ve Zlaté Koruně (č.p. 55).
Připravená bohatá tombola s řadou hodnotných cen.
Autobusová doprava zajištěna.
Vstupné 125,-Kč. Kontakt na předprodej vstupenek p. Moučka - tel. 774 860 460.
Dárkové předměty do tomboly můžete předávat:
na obecním úřadě ve Zlaté Koruně (pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin). Předem za ně děkujeme !
Pořádá SDH Rájov a Obec Zlatá Koruna.

