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7.ROČNÍK MEMORIÁL MILANA BUŠTY

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









SK Holubov Vás zve na tradiční turnaj v kopané – 7.ročník memoriál
Milana Bušty v Holubově na fotbalovém hřišti 1.8.2020 od 10 hodin –
Staří páni SK Holubov a Slovan Černý Dub
Ve 12:30 bude zahájen fotbalový turnaj, kterého se účastní tyto družstva:
Sokol Křemže, SK Zlatá Koruna, Slovan Černý Dub, SK Holubov.
K 80.výročí založení SK Holubov bude od 18-24:00 hodin hrát
kapela RoadWork.
Po celou dobu trvání akce občerstvení zajištěno.

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
20.KVĚTNA a 24. ČERVNA 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce od 26.2. do 24.6.2020.
celoroční hospodaření, zprávu o přezkoumání a účetní závěrku za rok 2019
rozdělení dotace a uzavření příslušných smluv na podporu sportu z rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok
2020 pro SK Zlatá Koruna IČ 65025474 ve výši 75.000,-Kč a SDH Plešovice IČ 42396407 ve výši
75.000,-Kč.
snížení nájemného pro nájemce za pronájem obecních nemovitostí sloužícího k podnikání, kterým byla
krizovým opatřením pozastavená činnost. Rájov č.p.59 restaurace Na kovárně 24.000,-Kč, Zlatá Koruna
č.p.55 DKS U Klášterní sýpky 25.000,-Kč, Plešovice č.p.31 U Nováků 3.333,32,-Kč.
Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi obcemi č.353/2018/OKT s Městem Český Krumlov za účelem společného postupu při realizaci projektu „Protipovodňové opatření v ORP Český Krumlov“

Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 16. září 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na
radnici ve Zlaté Koruně.
M.Š. starosta
KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA ČERVENEC AŽ ŘÍJEN 2020
 Divadla:
Pohádka Zadlužená princezna (15. - 18. 7. ve 20:30 hodin)
Svatý Bernard z Clairvaux a jeho rodina (22. 7. v 18:00 hodin)
Fraška o Dušanově duši (23. 7. - 25. 7. a 30. 7. - 1. 8. ve 20:30 hodin)
 Výstavy:
Skupina piguralistů „Manifest Zlatá Korona 2020“ (9. 6. - 26. 7.)
Hosté, návštěvníci a cestovatelé aneb Zlatá Korona 2020 -výstava žáků ZUŠ ČK (25. 6. - 23. 8.)
Vílí taje-výstava knižních ilustrací Marie Snášelové Štorkové (4. 8. - 3. 10.), vernisáž 2. 8. v 17 hodin.
Květinové aranžmá z klášterní zahrady (8. 8. - 13. 8. kromě pondělí 10. 8.)
Ladislav Lokajíček (30. 8. – 1. 11.)
 Mimořádná mše k svátku Andělů strážných ve čtvrtek 1. října v 16:45 hodin
SKAUTSKÁ ZÁKLADNA ZLATÁ KORUNA
Skautská základna je využívána především dětskými organizacemi, školami apod. Pro pořádání krátkodobých (víkendových) akcí a zotavovacích akcí-letních a jarních dětských táborů. Snažíme se pro děti vytvořit bezpečné a hezké prostředí, což představuje nemalé úsilí a odpracovaných hodin našich členů. I díky tomu je základna velmi oblíbená a přivádí do Zlaté Koruny množství dětí, které se mohou seznámit s krásným prostředím
obce a okolní přírody.
Na zotavovací a podobné akce se vztahují různá pravidla, jak z hlediska bezpečnosti dětí, tak organizace akcí a
hygieny, které musí organizátoři akcí zajistit. Prostory základny včetně louky a přístupové cesty, které si organizátoři akcí pronajímají, jsou majetkem organizace Junák. Prosím tedy občany, aby akceptovali tuto skutečnost, nevstupovali a nevjížděli na pozemek, nevenčili zde psy apod.
Pro přístup k lesní cestě do Plešovic jsme ve spolupráci s panem Valvodou vytvořili stezku po hranici pozemku mezi křovinami, kterou je možné využívat. Děkuji za pochopení.
Ing. Vilém Churan - vedoucí střediska
Junák - český skaut, středisko Pod Kletí Holubov, z.s.

