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OBCE ZLATÁ KORUNA
a
VOLBY DO SENÁTU
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Český Krumlov
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Pátek 15.října 2010
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Budova obecního
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Přejeme všem našim školákům úspěšný školní rok 2010/2011
Vážení spoluobčané !

Dovolte,abych následující řádky věnoval jakémusi závěrečnému účtu za dvě
poslední volební období tzn. 2002-2010, ve kterých jsem zastával a zastávám
post starosty naší obce.Činím tak ze zkušenosti,kterou jsem absolvoval při
ukončení prvního volebního období v roce 2006.V jednom vydání tohoto
zpravodaje v uvedené době jsem sdělil informaci,že v případě zájmu je k dispozici
na obecním úřadě dokumentace o činnosti za uplynulé období.Nikdo toho nevyužil
a následně jsem občas zaslechl ,že někdo někde v obci prohlásil „co se vlastně
v obci udělalo,jestli vůbec něco“ a podobně.
Všechny zásadní rozhodnutí se projednávají na zasedání zastupitelstva
obce,která jsou veřejná.Bohužel musím konstatovat,že i po druhém volebním
období se na účasti na zasedání ,ze strany veřejnosti nic nezměnilo.Účast je slabá
nebo dokonce žádná.Důležité informace se sice snažím sdělovat prostřednictvím
zlatokorunského zpravodaje a webových stránek obce www.zlatakoruna.cz
Tato forma je však obsahově limitována a v žádném případě nemůže nahradit
podané informace na zasedání zastupitelstva obce.Navíc při tomto zasedání
můžete získat konkrétní odpovědi na otázky, které se týkají života v obci a které
Vás přímo zajímají.Uvědomte si prosím,že informace ,které získáte
zprostředkovaně nemusí být vždy úplné a pravdivé.Vaše účast na veřejném
zasedání má také další nenahraditelnou úlohu.Jednotliví Vámi zvolení zastupitelé
mohou od Vás vyslechnout Váš názor,váš nápad,kritiku či připomínku.To všechno
může být následně účelně využito v dalším rozhodování o rozvoji a fungování
obce jako celku.
Seznam akcí realizovaných v období 2002-2010 naleznete na další straně
tohoto vydání a jednotlivé akce jsou zde prezentovány pouze názvem.V případě,
že budete stát o bližší informace přijďte na nejbližší zasedání zastupitelstva obce,
které proběhne ve čtvrtek 30.září od 18.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve
Zlaté Koruně.Při této příležitosti si můžete prohlédnout zrekonstruované přízemní
prostory radnice ,které zajišťují budoucnost naší mateřské školy.Další pozvánkou
je návštěva Václavské zábavy v pondělí 27.září,kde se můžete seznámit v dobré
náladě se zahájenou rekonstrukcí kulturního domu.Také věřím ve skutečnost,že
většina z Vás si vždy dokázala a dokáže objektivně vyhodnotit ověřené informace
týkající se chodu naší obce.
Ještě než se seznámíte s přehledem akcí posledních dvou volebních
období,využiji poslední řádky tohoto úvodu k poděkování.Děkuji všem,kteří se
podíleli na naší společné práci.Děkuji zastupitelům,pracovníkům obecního úřadu,
našim partnerům,občanům, kteří přiložili ruku k našemu společnému úsilí a Vám
všem za důvěru a podporu v posledních osmi letech,které si velmi vážím.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
DVĚ ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY Z POSLEDNÍ DOBY :
• Dotace
z Operačního
programu
Životní
prostření
akce
„Kanalizace,ČOV
a
vodovodu
v obci
Zlatá
Koruna“
není
ohrožena.Dochází pouze k nepříjemnému oddalování realizace díky
administraci schváleného projektu.Nyní se nacházíme ve fázi příprav
nového výběru zhotovitele stavby.Orientační reálné zahájení stavby
jaro 2011.
• Zhoršená kvalita vody v požární nádrži (koupaliště) v horní části
obce Zlatá Koruna se intenzivně řeší.Hledá se vhodný způsob
čištění,aby se již letošní situace neopakovala.Způsob čištění musí být
v souladu s ochranou přírody.
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SEZNAM REALIZOVANÝCH AKCÍ 2002-2010
Volební období 2002-2006
*Čištění a úprava mlýnské stoky po povodni 2002*Vyčištění jímání náhradního zdroje pitné vody po
povodni 2002*Protipovodňová opatření : (Plešovice Draha a pod vsí,Rájov Harazim,Zlatá Koruna
Kemp)*Rekonstrukce vlakové a autobusových čekáren : (Plešovice-vlaková zastávka,Plešoviceautobusová
zastávka,autobusová zastávka Zlatá Koruna-horní část)*Internet : knihovna a
infocentrum Zlatá Koruna 2003,knihovna Plešovice 2006,Rozvoj vysokorychlostního internetu na území
obce. *Nové webové stránky obce*Rekonstrukce veřejného osvětlení+místní rozhlas+nízké
napětí+telekom.vedení Zlatá Koruna,dolní část.*Základní technické vybavení pro 14 rodinných domů
Zlatá Koruna,horní část.*Podíl na základním technickém vybavení 7 rodinných domů-Rájov *Úprava
potoka uloženého v potrubí Plešovice Zátiší*Rekonstrukce místních komunikací *Rekonstrukce střechy
hospic č.p.5 *Čistírna odpadních vod Rájov*Úprava a doplnění kanalizační stoky Rájov *Varovný a
informační systém obce *Územní plán obce + změna č.1*Sportovní plocha Plešovice-Rozšíření sportovní
plochy Zlatá Koruna-Úprava sportovní plochy Rájov*Doplnění dopravního značení (soulad s předpisy
EU)*Úprava a údržba potoka Jordánek*Rekonstrukce chodníku u komunikace v horní části Zlaté
Koruny*Zahájení prací na přípravě úprav centrálních částí obce*Zahájení prací na přípravě stezky pro
pěší a cyklisty Zlatá Koruna-Rájov.
Volební období 2006-2010
*Oprava částí kanalizace Rájov a nové propojení kanalizace ZTV Rájov*Rekonstrukce částí místní
komunikace Rájov*Výměna oken a dveří ,rekonstrukce sociálního zařízení -Zlatá Koruna č.p.5 –
hospic*Zakoupení a provoz třístranné nákladní sklápěčky *Rekonstrukce části místní komunikace v Zátiší
Plešovice*Výměna čerpadel přečerpávací stanice v horní části Zlaté Koruny*Rekonstrukce technologie
Čistírny odpadních vod v horní části Zlaté Koruny*Oprava schodiště do kulturního domu*Kabelizace
Plešovice (veřejné osvětlení,nízké napětí)*Prodej nevyužívané stodoly v dolní části Zlaté
Koruny*Rekonstrukce části místní komunikace - kamenná dlažba u kláštera*Pořízení nového mobiliáře
(lavičky,odpadkové koše,cyklostav,mobilní sloupky)*Pořízení nových židlí do obřadní síně*Pořízení
zásahového vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce a technické vybavení jednotky
vč.ochranných prostředků*Úprava hasičské zbrojnice Plešovice,sušák na hadice*Rekonstrukce přízemí
radnice na mateřskou školku*Zakoupení bývalé fary Zlatá Koruna č.p.40*Instalace dětských hracích
prvků (zahrada mateřské školky a dětské hřiště v horní části Zlaté Koruny)*Oprava postižených míst
v obci po lokálních záplavách*Pořízení nové techniky pro údržbu veřejného prostranství (zahradní traktor
vč.převozního přívěsu)*Údržba a rekonstrukce autobusových čekáren (Pekárna Srnín vč.chodníku ve
spolupráci s obcí Srnín a čekárna Plešovice- Draha)*Plynofikace a zateplení Kulturního domu – snížení
emisí a energetické náročnosti*Stezka pro pěší a cyklisty Rájov – Zlatá Koruna – I.etapa :parkoviště hřbitov*Zajištění financování akce „Kanalizace „,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna“*Zřízení místa
zpětného odběru nepotřebného elektrozařízení*Renovace památníku padlých a křížku –Rájov
náves*Zahájení pozemkové úpravy k.ú.Rájov*Změna územního plánu*Vytvoření pracovního místa pro
zajištění údržby a úklidu veřejného prostranství,provoz ČOV a ostatních technických prací
v obci.*Vytvoření společné jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
„Seznam obsahuje pouze akce objemnějšího charakteru.Neobsahuje drobné a provozní akce a
činnosti.Např.běžná
údržba
veřejného
prostranství
a
obecních
objektů,budov,kanalizace,vodovodu,odpadů,veřejného osvětlení a rozhlasu,komunikací.Zajištění chodu
obecního úřadu matrika,Czech POINT,školství,kultury,sportu a ostatních záležitostí souvisejících
s bezproblémovým a zdravým chodem obce.“
Na uvedené akce bylo zajištěno,formou 33 schválených žádostí, financování z různých
dotačních zdrojů ve výši necelých 40.000.000,-Kč.Pro ilustraci průměrný roční příjem
z rozpočtového určení daní v posledních letech byl 5.875.000,-Kč.Z toho lze odvodit že bez
získaných dotací by nemohla být realizována zhruba polovina veškeré činnosti vztahující se
k provozu a rozvoji Obce.
Závěr :

Uvedená činnost za posledních osm let není prací pouze starosty.Stojí za ní v první řadě odpovědné
rozhodování všech zastupitelů obce,kterým jste při volbách dali svou důvěru.Důvěru bez které není
možné efektivně spravovat naše „společenství“ a přispívat tak k lepšímu životu v něm.Nyní máte opět
tuto jedinečnou příležitost ,při volbách do zastupitelstva obce pro období 2010-2014, rozhodnout a určit
směr dalšího rozvoje a života své obce.Využijte toho.Nenechte se znechutit a odradit různými politickými
a kriminálními kauzami.Neříkejte si „je to jedno,jestli půjdu volit nebo ne“.Není to jedno.Nevolit je tou
nejhorší volbou.Volte rozumem a srdcem.Jednotlivý zastupitelé kteří vzejdou z Vašeho rozhodnutí
potřebují cítit Vaši podporu,která je nezbytná pro budoucí hájení našich společných zájmů.
Milan Štindl – starosta obce
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ZÁVĚR KRÁLOVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU – ZLATÁ KORUNA 2010 – 8.ročník
10. ZÁŘÍ 2010

23.ZÁŘÍ 2010

25.ZÁŘÍ 2010

VARHANNÍ RECITÁL
Jaroslav Tůma

R.SCHUMANN, F.CHOPIN 200.VÝROČÍ NAROZENÍ
Lucie Valčová- klavírní recitál
Klavírní recitál na originální
nástroj Ignace Pleyel z r. 1854

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
FESTIVALU

Klášterní kostel
Nanebevzetí Panny Marie

Sál pensionu Kraus,
Prostřední Svince

Klášter Zlatá Koruna

začátek v 19.30

začátek v 19.30

VERNER COLLEGIUM

začátek v 19.30

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A ODPOČINEK
termín zájezdu – čtvrtek 7.října 2010
Odjezd - 6:00 hod
Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu – důchodci s trvalým pobytem v naší obci 150,- Kč,
Ostatní účastníci zájezdu 300,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně
zaplatit předem nejpozději 30.září 2010).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.Ceny připojištění jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro

NEPOCHOPITELNÝ ZRŮDNÝ ČIN
V polovině srpna došlo na místním hřbitově k otřesnému činu,který je daleko za hranicí lidského
chápání.Bylo zde odcizeno několik urnových schránek mnohdy i s ostatky našich nejbližších
zemřelých.Žádám všechny,aby věnovali zvýšenou pozornost při návštěvě hřbitova.V případě,že
zaznamenáte podivné chování někoho,kdo se na hřbitově pohybuje,neprodleně tuto skutečnost
nahlaste na obecní úřad,starostovi nebo policii ČR.Takovéto činy, zrůdné krádeže a hyenismus, nesmí
být tolerován.Pokud se mezi Vámi nachází někdo,kdo může podat jakoukoliv informaci vedoucí
k zajištění pachatele shora popsaného nepochopitelného činu prosím ,aby tuto skutečnost rovněž
sdělil přímo Policii,případně obecnímu úřadu nebo starostovi.

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 23.října 2010
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 pošty)
Rájov - náves 10:25 – 10:45 hod
Upozorňujeme,že 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 v měsíci 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 !

KADEŘNICTVÍ

TEXTILNÍ VÝROBA
OPRAVY ODĚVŮ

Jaroslava Jílková
Plešovice 52
Tel.: 602 159 495

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

Monika Řezanková
Plešovice 27
Tel.: 731 577 634

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Jednání zastupitelstva obce dne 26.srpna 2010
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
• zprávu o práci rady obce
• rozpočtovou změnu č.3/2010 a č.4/2010
• pasport místních komunikací a zimní plán údržby
------------------------------------------------------------------------------------------Všechny milovníky hudby , tance a dobré zábavy vůbec zveme na akci roku!!!
A Venca to rozjede.......
SK Zlatá Koruna fotbal pořádá v pondělí dne 27.9.2010
tj. den před svatováclavským svátkem

PRVNÍ VÁCLAVSKOU ZÁBAVU!
Místo konání: rekonstruovaný Dům kultury a tělovýchovy ve Zlaté Koruně
Začátek zábavy: od 20:00 hodin
K tanci a poslechu hraje populární SITUACE
BOHATÁ TOMBOLA JE SAMOZŘEJMOSTÍ!
Navíc každý Václav dostane malý dárek od našich sponzorů!
Vstupné 100,-Kč
Předprodej lístků bude zajišťovat Petr Gallistl- tel. 604 280 269
HARMONOGRAM DOMÁCÍCH ZÁPASŮ SK ZLATÁ KORUNA – FOTBAL PODZIM 2010
MUŽI
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

PŘÍPRAVKA (DĚTI)

4.9. od 17.00 hod Zlatá Koruna – Chvalšiny
18. 9. od 16.30 hod Zlatá Koruna – Nová Ves „B“
2.10. od 16.00 hod Zlatá Koruna – Světlík
9.10. od 16.00 hod Zlatá Koruna – Přídolí „A“
23.10. od 15.30 hod Zlatá Koruna – Frymburk „B“

Sobota 4.9. od 15.30 hod Zlatá Koruna – Horní Planá
Sobota 18.9. od 15.00 hod Zlatá Koruna – FC Vltava
Sobota 25.9. od 10.00 hod Zlatá Koruna – Vyšší Brod
Úterý 28.9. od 10.00 hod Zlatá Koruna - Frymburk
Sobota 9.10.od 14.30 hod Zlatá Koruna – FC Slavoj Č.K.

Zveme všechny příznivce sportu , aby přišli povzbudit nejen mužstvo dospělých, ale především po
dlouhých desetiletích nově založené družstvo zlatokorunských benjamínků-tzv. přípravky.

Sbor Dobrovolných hasičů Plešovice
pořádá

POHÁROVÁ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V PLEŠOVICÍCH
MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI
Datum konání : sobota 18.9.2010 ve 13 hodin PLEŠOVICE sportovní hřiště
Program :
Nástup družstev a losování pořadí
Vlastní soutěž družstev v požárním útoku na čas - dvoukolové
Vyhlášení výsledků soutěže družstev kategorie mladší a starší žáci, předání cen
Občerstvení zajištěno

