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Mateřská škola
Zlatá Koruna
děkuje
všem rodičům a
sponzorům za jejich
pomoc a spolupráci
v roce 2010 a přeje
Všechno nejlepší
v novém roce 2011
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Vážení spoluobčané !
Zlatokorunský zpravodaj Vám dnes přináší své poslední letošní zprávy.
Každoročně využívám této příležitosti k poděkování těm ,kteří si to právem
zaslouží.Nebude tomu jinak ani tentokrát.Velmi si vážím a oceňuji každou
pomoc,kterou ne jeden z Vás odvádí pro druhého,pro svou obec,pro naše malé
společenství.Děkuji Vám za ní !I když se toto poděkování zdá na první jako
všeobecná fráze,není tomu tak.Považuji za velmi důležité vyzdvihnout jednu ze
základních potřeb člověka,pomáhat tomu druhému.
Konec roku sebou také přináší zamyšlení .Co se nám povedlo,co méně a co je
nutné napravit,nebo se minimálně o to pokusit.
Jaký byl rok 2010 pro naši obec ?Zrealizovali jsme jeden z velkých projektů na
který jsme využili Evropské a státní finanční prostředky v rámci Operačního
programu Životního prostředí „Kulturní dům Zlatá Koruna – plynofikace a
zateplení“.Provedli jsme první část stezky pro pěší a cyklisty propojující Zlatou
Korunu s Rájovem.Dokončení této stezky je reálné v následujícím roce v rámci
plánu společných zařízení po komplexní pozemkové úpravě katastrálního území
Rájov.Podstoupili
jsme
nové
výběrové
řízení
na
dodavatele
stavby
„Kanalizace,ČOV a vodovodu v dolní části Zlaté Koruny“ a činíme všechny nutné
kroky,abychom stavbu zahájili k 1.3.2011.I tato akce je podpořena z Operačního
programu Životní prostřed.Bez této podpory by naše obec nebyla schopna vyřešit
nejpalčivější současný problém a závazek,kterým se náš stát zavázal Evropské
unii.Dále jsme dokončili vestavbu mateřské školy v přízemí radnice a od 1.7.2011
zahajujeme potřebné rozšíření kapacity o maximálně 24 školáčků.Rozšíření
kapacity
mateřské
školy
bylo
realizováno
s podporou
Jihočeského
kraje.Budoucnost mateřské školy v naší obci je tedy zajištěna.Další menší
potřebné projekty byly realizovány na celém území naší obce.V neposlední řadě
byl rok 2010 rokem výjimečným ve vztahu k samosprávě obce.V říjnu proběhly
volby do zastupitelstva obce a na místech členů zastupitelstva došlo k obměně
deseti z celkového počtu patnácti zastupitelů.
Do Vánoc zbývá ještě pár dnů,využijte proto adventního programu v naší obci a
navštivte některou z akcí.
Přeji Vám všem pohodové a šťastně prožité Vánoce.Do nového roku Vám přeji
mnoho osobních a pracovních úspěchů a pevné zdraví,které je základem
spokojeného života.
S úctou Váš starosta Milan Štindl

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře
Vánoc přeje
Obecní úřad Zlatá Koruna
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Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
dne 13.prosince 2010
•

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
zprávu o práci rady obce.

•

rozpočtovou změnu č.6/2010.

•

cenu vodného a stočného pro rok 2011 :
1) vodné na rok 2011 ve výši 31,20,-Kč/m3 vody vč.DPH.
2) stočné pro uživatele kanalizace která je ukončena ČOV ve výši 10.00,- Kč/m3 vč.DPH a
způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod :
a)v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného množství.
b)v případě odběru vody a to i částečně z jiných zdrojů se výpočet vypouštěné vody bude řídit dle platné
vyhlášky č.428/2001 Sb.( na osobu a rok je počítáno množství 31m3 odpadních vod)
•

rozpočet obce na rok 2011 jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši
7.263.634,-Kč (viz.dole)

•

zřízení příspěvkové organizace – „Mateřská škola Zlatá Koruna“

•

plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy katastrálního území
Rájov.(závěrečné jednání pozemkové úpravy proběhne 26.1.2011 od 16.30 v Rájově - hostinec
„Na Kovárně“)

•

Záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.239/4 v k.ú.Plešovice o celkové výměře
cca.22m2 .(pro stavbu technického objektu na ovládání bezpečnostních světel železničního
přejezdu a dálkového ovládání)

•

veřejnoprávní smlouvu s městem Český Krumlov na projednávání přestupků.
(přenesená působnost podle § 53 odst. 1 zákona 200/1990Sb.,o přestupcích)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ADVENTNÍ PROGRAM OBCE ZLATÁ KORUNA
pátek 17.prosince od 15.00 hodin
Kulturní dům Zlatá Koruna
VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI
...mimo jiného hrají k poslechu a tanci "KAMEŇÁCI"
Zveme všechny naše důchodce ze všech částí naší obce na připravený program.
vstup zdarma
pořádá Obec Zlatá Koruna a MŠ
-----------------pátek 17.prosince od 17.00 hodin
náves Plešovice
SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU V PLEŠOVICÍCH
Vánoční vystoupení plešovických dětí
Společný zpěv vánočních písní
podávání vánočního punče
drobné občerstvení
-----------------sobota 18.prosince od 9.30 hodin
Fotbalový stadion ve Zlaté Koruně
HOD UDICÍ O VÁNOČNÍHO KAPRA
Závod v kategorií Dospělí a děti
(startovné dospělí 150,-Kč,děti ZDARMA)
v případě nepříznivého počasí nebo jiných nepříznivých okolností bude soutěž pro děti probíhat
v kulturním domu Zlatá Koruna.
-----------------neděle 19.prosince od 16.00 hodin
Parčík před obecním úřadem
SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU
Zahrají NEZMAŘI.
Rozlévání vánočního punče.
Vstup a vánoční punč z d a r m a.
------------------neděle 19.prosince od 17.00 hodin
Klášter Zlatá Koruna - křížová chodba
NEZMAŘI - ADVENTNÍ KONCERT
(vstupné dospělí 150,-Kč,děti 50,-Kč)
vstupenky v Infocentru Č.Krumlov,Č.Budějovice,OÚ Zlatá Koruna
nebo na místě před začátkem koncertu.
-----------------úterý 21.prosince od 19.00 hodin
Klášterní kostel P.Marie Zlatá Koruna
VÁNOČNÍ KONCERT
J.J.Ryba - Česká mše vánoční
Marie Pešková - soprán,Veronika Křížová - Alt
Jiří Hruška - tenor,Oldřich Kříž - bas
Chrámový pěvecký sbor Velešín
Filharmonický orchestr České Budějovice
dirigent - Martin Peschík
vstupné :100,-Kč,mládež do 15 let zdarma
Vstupenky je možno zakoupit v Infocentrum nám.Svornosti Český Krumlov
nebo 1 hodinu před začátkem koncertu.

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY NA PŘIPRAVENÝ PROGRAM

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 .

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Nabízíme zprostředkování kominických prací.Zájemci ze všech částí
naší obce se mohou přihlásit do seznamu na obecním úřadě ve
Zlaté Koruně (Pondělí a středa od 7.00 -17.00 hodin tel.380
743 119) v termínu do 31.ledna 2011.Předmětný seznam bude
předán kominíkovi,který zapsané zájemce navštíví a provede
vyčištění komínů.Při nahlášení uvádějte jméno,adresu a
telefonní číslo.Práce po dohodě s kominíkem proběhnou cca.
během měsíce února 2011.

VÝSLEDKY „LETNÍ SOUTĚŽE JIHOČESKÝCH OBCÍ VE SBĚRU A TŘÍDĚNÍ PLASTŮ“
Jihočeský kraj spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM,
vyhlásily na podporu třídění plastů celokrajskou letní soutěž obcí
ve třídění plastů. Automaticky byly do soutěže zařazeny všechny
obce Jihočeského kraje zapojené do systému Eko-kom.
Obce byly rozděleny na 4 velikostní kategorie podle počtu obyvatel
stejně jako u celoroční soutěže obcí.
Soutěž probíhala od 1. července do 30. září 2010.
Obce byly hodnoceny podle množství vytříděných plastů přepočteného na jednoho obyvatele.
Naše obec se umístnila na 6.místě z celkového počtu 127 obcí.
(kategorie - obce od 500 do 1999 obyvatel).
Za toto umístění jsme obdrželi 3 parkové lavičky ,které budou v jarních měsících umístněné
v Plešovicích.V naší obci se nacházejí celkem čtyři místa na třídění plastů(do kontejnérů na plasty je
také možno odkládat nápojové kartony),papíru a skla.Plešovice vykazují dlouhodobě nejlepší kvalitu
čistoty
jednotlivých tříděných složek a proto si právem zaslouží,aby získaná odměna byla
směrována právě na toto místo.
Děkujeme všem těm,kteří správně třídí ! Jen správným tříděním můžeme udržovat náklady za
likvidaci odpadu v přijatelných mezích.

SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU = ÚSPORA VE VAŠICH PENĚŽENKÁCH !

Informace od lékaře : Pan doktor Černocký nebude ve Zlaté Koruně ordinovat
ve čtvrtek 30.12.2010.
SK ZLATÁ KORUNA FOTBAL POŘÁDÁ

POZVÁNKA NA SVÁTEČNÍ DNY!
V sobotu dne 25.12.2010 od 20.00 pořádají zlatokorunští fotbalisté Vánoční taneční zábavu v
Restauraci na Letné . Hraje Šťastná náhoda.
V neděli 26.12.2010 se ve sportovním areálu ve Zlaté Koruně koná od 13.30 hodin tradiční
přátelský zápas bývalých a současných fotbalistů, sportovně založených fanoušků a přátel
kopané.Teplé občerstvení v průběhu i po zápase zajištěno. Zváni jsou všichni příznivci netradičních
sportovních zážitků!
„Sportovní klub přeje Všem Veselé vánoce a šťastný
nový rok a svým fanouškům a sponzorům
děkuje za podporu v roce 2010“
Za SK Zlatá Koruna – Fotbal ing.Petr Gallistl

HOKEJBAL TJ SOKOL POŘÁDÁ

III. ROČNÍK TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR OBCE ZLATÁ KORUNA
Tělocvična v Kulturním domě ve Zlaté Koruně
V sobotu 15.ledna 2011 v 8.30 hodin
Zveme všechny fanoušky.Pokud budete mít zájem přihlásit mužstvo na tento turnaj,tak veškeré
informace získáte od vedoucího turnaje :Martin Lavička, tel: 736 716 164.
Podrobnější Info na stránkách Zlatokorunského hokejbalu :www.hokejbalzk.estranky.cz

