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Milé děti !
Přeji Vám krásné
prožití prázdnin a
vysvědčení ze kterého
budete mít radost.
A pokud ve škole něco
nedopadlo podle vašich
představ přeji,ať se to
povede napravit
v novém školním roce
2009/2010
Starosta obce

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
•
•

záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna o
celkové výměře 24m2 a záměr prodeje části pozemkové parcely KN
č.180/3 v k.ú.Rájov o výměře cca.130m2.

•

celoroční hospodaření a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2008.

•

rozpočtovou změnu a opatření č.1/2009.

•

souhlas se změnou katastrální hranice mezi obcí Přísečná (k.ú.Přísečná) a
obcí Zlatá Koruna (k.ú.Rájov) v souvislosti s pozemkovou úpravou v
k.ú.Rájov.

•

pověření starosty obce zajistit nabídku úvěru pro financování stavby
„Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna“,který bude použit
v případě,že nebude ze strany Státního Fondu Životního Prostředí probíhat
průběžné financování z Operačního Programu Životní Prostředí.O použití
úvěru bude rozhodovat zastupitelstvo obce.

•
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Jednání zastupitelstva obce dne 11.června 2009
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
zprávu o práci rady obce a zprávu kontrolního výboru od 11.3.2009 do
11.6.2009.

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVÁLILO
záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.180/10 o výměře 40m2
v k.ú.Rájov.

------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané !
S průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo,neboť jednání jsou veřejně
přístupná nebo následně v zápise z jednání zastupitelstva i rady obce,které je Vám plně k dispozici na
Obecním úřadě.Rovněž přijatá usnesení Zastupitelstva i Rady obce naleznete na oficiálních webových
stránkách obce http://www.zlatakoruna.cz/ Vzhledem k tomu,že zlatokorunský zpravodaj má
omezený prostor pro informace jsou projednávané body zastupitelstvem popsány jen
heslovitě.V případě nejasností a v případě,že se chcete dozvědět pravý stav věcí, obracejte se přímo
na starostu obce nebo na zastupitele obce,kteří Vám ochotně problematiku dané věci osvětlí a
vyslechnou Váš názor,který je vždy cennou informací pro další práci v obci.
S úctou Váš starosta Milan Štindl

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
KONANÉ DNE 5. – 6.června 2009
OBEC ZLATÁ KORUNA
Celkový počet voličů 581
Volební účast 172 voličů tzn. 29,60%
Počet platných hlasů 170
Seznam dle umístnění (výsledek hlasů nad 5%):
1.Občanská demokratická strana (ODS) 48 hlasů tzn.28,23%
2.Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 29 hlasů tzn.17,05%
3.Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 19 hlasů tzn.11,17%
4.Křesťanská demokr.unie-Čs.str.lid. (KDU-ČSL) 17 hlasů tzn.10,00%
5.Suverenita 11 hlasů tzn.6,47%
6.Evropská demokratická strana 9 hlasů tzn.5,29%
6.“STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNANIVA 9 hlasů tzn.5,29%
Více informací na www.volby.cz
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MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA VE ZLATÉ KORUNĚ.
Malá vodní elektrárna (dále jen MVE) vznikající na levém břehu jezu ve Zlaté Koruně bude
uvedena do provozu na jaře příštího roku.
Po několikaletém jednání s příslušnými státními orgány se podařilo Augustinu Veisovi jako podnikající
fyzické osobě a jeho rodině získat patřičná povolení pro výstavbu malé vodní elektrárny na řece Vltavě
ve Zlaté Koruně. Od března tohoto roku se začalo se stavebními činnostmi. Nyní jsou již téměř všechny
výkopové práce strojovny a vtokového objektu hotové a začne samotné betonování. Zemní práce
budou dále pokračovat výkopem odpadního kanálu a s úpravou dna koryta řeky, které se budou
provádět po skončení hlavní vodácké sezóny. Podle harmonogramu výstavby by měly být hlavní
stavební práce ukončeny do konce letošního roku .Na počátku roku 2010 se začne s osazováním
technologické části MVE.
Horní stavba elektrárny bude vypadat jako malý domek se sedlovou střechou z pálené krytiny, tak
aby nenarušovala ráz krajiny. Počátkem letošního roku se také začalo s výrobou technologické části
která obsahuje kompletní turbosoustrojí včetně generátorů, dále pak hydraulické ovládání, čistící
stroje, trafostanici, tabulové uzávěry a ostatní ovládací části. Se samotným spuštěním MVE který je
plánován na druhé čtvrtletí r. 2010 je také spojena úprava břehů a uvedení blízkého okolí do původního
stavu.
Vtokový kanál bude z důvodu bezpečnosti oplocen a proti vplouvání nečistot budou na kanále hrubé a
jemné česle. MVE bude bezobslužná, pouze s občasným dohledem, to znamená, že veškeré ovládání
MVE bude řízeno automatikou a ovládáno pomocí mobilního telefonu a internetu. Osobní dohled bude
vyžadován zejména v době zvýšeného stavu vody, v podzimním a zimním období, kdy je řeka
zanesena listím a ledy. K zachování průchodnosti vodních živočichů byl již při výstavbě nového jezu
vybudován pravobřežní kanál který zároveň slouží jako propust pro sportovní lodě.
Tato MVE je budována v souladu se strategií a závazky státu na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů
na výrobě elektrické energie a její výstavba je podporována v rámci Operačního programu podnikání
a inovace - strukturálních fondů EU. Předpokládaná roční výroba elektrické energie by měla dosáhnout
zhruba 1500 MWh ročně a provozem MVE se přispěje za rok provozu ke snížení emisí CO2 z klasických
fosilních zdrojů do ovzduší o 1350t.
Hlavní stavební práce budou probíhat během tohoto roku a na začátku roku příštího. Tímto se
investor zároveň omlouvá za zvýšený provoz motorových vozidel, omezení a zasahování do okolního
života v době výstavby MVE.
Augustin Veis - investor

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘÍPRAVĚ AKCE
„KANALIZACE,ČOV A VODOVOD V OBCI ZLATÁ KORUNA“
Poslední informace, kterou jsem Vám podal ve zlatokorunském zpravodaji na konci roku 2008,
hovořila o schválení žádosti v rámci Operačního programu životní prostředí a o tom,že máme
v úmyslu zahájit stavební práce ihned jak to jarní počasí dovolí.Bohužel díky zdlouhavé a
komplikované administrativě projektu se zahájení prací oddálilo.Nyní jsme v procesu výběrového
řízení na dodavatele stavby.Zájemců kteří se do této soutěže přihlásili bylo celkem 11 a v užším
řízení došlo k výběru 5 uchazečů,kteří podali nabídky dle zadání a dne 17.6.2009 zasedla výběrová
komise která zahájila výběr.Vzhledem k rozsáhlosti nabídek komise určila týden na detailní kontrolu
předložených nabídek.Každým dnem bude tedy znám vybraný dodavatel.Následně bude záležet na
tom ,zda se nevybrané firmy do výsledku řízení odvolají či nikoliv.Pokud ne bude průběh a výsledek
výběrového řízení předán Státnímu fondu životního prostředí,který provede kontrolu,případně si
vyžádá další podklady pro předložení smlouvy o schválené dotaci,která bude uzavřena mezi obcí
Zlatá Koruna a Státním fondem životního prostředí.Po uzavření předmětné smlouvy může být
uzavřena smlouva o dílo s vybraným dodavatelem a stavba se může zahájit.Rozsah stavby je
značný proto je třeba počítat s určitými omezeními,které Vám budou dopředu sděleny.Učiníme
všechny kroky k tomu,aby stavba co možná nejméně zasahovala do běžného života v naší obci a
rovněž co nejméně komplikovala zvýšený letní turistický ruch.Samotná stavba bude rovněž
vyžadovat,Vás kterých se tato stavba bezprostředně dotýká,spolupráci při napojování jednotlivých
nemovitostí na kanalizaci a nový vodovod.O všem budete dopředu informováni.Nyní si již můžeme
přát hladké ukončení výběrového řízení a bezproblémovou administraci a realizaci tohoto důležitého
projektu naší obce.
Starosta M.Š.
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Vítání
občánků

Dne
12.června
2009 proběhlo
slavnostní
uvítání nejmladších
občánků naší
obce.Slavnost
ního uvítání
se zúčastnilo
sedm z osmi
pozvaných.

Anežka a Eliška Čutkovi – Z.Koruna

Elena Kamlachová – Plešovice

Karolína Krupczová – Z.Koruna

Přejeme jim
ještě jednou
vše nejlepší
a mnoho
pohody do
jejich života!

Nina Křivancová – Z.Koruna

Filip Solar – Z.Koruna

Sofie Šimánková - Rájov

DĚTSKÉ FOTBALOVÉ ODPOLEDNE
Přestože celý den hrozilo počasí, uskutečnilo se v pátek 12. června 2009 odpoledne na fotbalovém
hřišti SK Zlatá Koruna setkání malých i velkých příznivců myšlenky založit ve Zlaté Koruně fotbalovou
přípravku pro děti – kluky i holky – ve věku 5 až 10 let.
Celkem si přišlo zasportovat 27 dětí, které si postupně s nadšením vyzkoušely sedm soutěží. Čtyři byly
fotbalové – kopání do dálky, kopání na přesnost, hod míčem do dálky a slalom s míčem mezi kužely, tři
pohybové – skákání v pytli, skákání přes švihadlo a prolézání tunelem. Ve druhé části odpoledne přišlo
na řadu přetahování lanem, nejdříve dvojic rodičů a dětí a poté dětí proti sobě. Na závěr všichni kluci a
holky změřili síly v krátkém fotbalovém utkání, ve kterém je pak vystřídali jejich rodiče. V průběhu
podvečerního pečení buřtů byly nejlepší výsledky ohodnoceny čokoládovou medailí a potleskem všech
zúčastněných. Poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací celého odpoledne.
První oficiální trénink malých fotbalistů a fotbalistek se koná v pátek 19. června 2009 od 16,00 hodin.
Pokud jste se nemohli připojit na fotbalovém odpoledni, jste srdečně zváni na fotbalové tréninky
(informace Pavel Král, tel. 775601817).
Pavel Král-hlavní organizátor akce
(Fotografie z této povedené akce naleznete na webových stránkách obce www.zlatakoruna.cz)
Velké poděkování patří rovněž všem těm, kteří pomohli s instalováním nových hracích prvků
v zahrádce pro mateřskou školku.Jistě se mnou budou všichni zúčastnění souhlasit,že největší
odměnou je radost dětí.Také touto vydatnou pomocí se samozřejmě ušetřili naše společné finanční
prostředky.
Díky Vám ! starosta obce

PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ
Letní prázdniny se kvapem blíží.Na děti čeká mnoho
nástrah.Věnujte zvýšenou pozornost svým dětem
pro bezpečné prožití jejich vytoužených prázdnin.

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 !
Bezplatný veřejný přístup k internetu každé úterý
14.30 – 16.30 hodin (v provozní době knihovny)

DÁREK PRO DĚTI K PRÁZDNINÁM
Začátkem července by mělo dojít k instalaci hracích
prvků v horní části Zlaté
Koruny.(houpačky,skluzavka,houpadlo)

STRUČNĚ Z KULTURY
30.května proběhla oslava dne dětí „Cesta pohádkovým lesem“.Tuto zdařilou akci,kterou se
účastnilo 55 dětí zajišťovala mateřská školka,místní sdružení Českého Červeného Kříže,obecní
úřad,sponzoři,rodiče a další.Všem děkujeme.
29. – 31.května se naše Obec utkala v soutěži Barevných obcí,která se letos konala na Moravě
v obci
Žlutava.Zlatá
Koruna
skončila
na
krásném
3.
místě.Další
soutěžící
obce.Černotín,Žlutava,Černá v Pošumaví,Bělotín a Bělov.Jubilejní 10.ročník se v roce 2010
uskuteční u nás ve Zlaté Koruně.Všem 15 zástupcům naší obce ,kteří hájilo barvu zlatou děkujeme.
23.června začíná kulturní program v areálu kláštera Zlatokorunské léto 2009.Kompletní přehled
všech pořadů naleznete v příloze tohoto zpravodaje.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RÁJOV
Vás srdečně zve na II.ročník hasičské soutěže

O POHÁR STAROSTY OBCE ZLATÁ KORUNA
Datum konání : sobota 27.června 2009
Zahájení : od 13.00 hodin
Místo konání : hřiště u řeky v Rájově
Program
12.00 příjezd soutěžících družstev
13.00 zahájení
13.30 soutěž
16.00 vyhlášení výsledků a předání cen
16.30 volná zábava v pivním stanu
K poslechu a tanci hrají „KAMEŇÁCI“
VSTUP ZDARMA
Občerstvení zajištěno

MEMORIÁL VLASTIMILA NEJEDLÉHO
8.ročník

Fotbalový turnaj
Datum konání:
Sobota 25. července 2009
Slavnostní zahájení:
12.15 hod.
Místo konání: sportovní areál ve Zlaté Koruně
Účastníci turnaje:

SK Čtyři Dvory
SK Bivoj Stožec
Sokol Přídolí
SK Zlatá Koruna
„SK ZLATÁ KORUNA FOTBAL SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE FOTBALU NA TUTO AKCI“

