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NÁSLEDUJÍCÍ

Datum 25.01.2011

Vážení spoluobčané !

ZASEDÁNÍ
Rok 2011 je na svém začátku a vy máte nyní ve svých rukou první vydání již
ZASTUPITELSTVA OBCE 21.ročníku zlatokorunského zpravodaje.
ZLATÁ KORUNA
Bylo by zřejmě lepší začít nějakou zcela pozitivní zprávou.Bohužel tomu tak úplně

nebude.Dovoluji si Vás požádat o pochopení situace, ve které se v současné době
nachází obecní úřad a to v souvislosti se stále zvyšující se administrativou a složitostí
účetních a ostatních úkonů, zajišťující chod obecního úřadu a Obce.Přestože neustále
slyšíme, jak se bojuje s přebujelou administrativou,výsledek je žalostný a administrativa
stále roste.Abychom byli schopní dostát všech povinností ,přijímáme organizační
Zasedací místnost radnice
opatření v podobě dodržování úředních hodin pro veřejnost.Tzn. rozsah úředních hodin
ve Zlaté Koruně
pondělí a středa od 7.00 – 11.30 hodin a 12.00 – 17.00 hodin.V případě,že určitá situace
Zasedání zastupitelstva vyžaduje jednání s obecním úřadem mimo úřadní hodiny, bude nutné si toto předem
dohodnout.V případě,že takovéto opatření bude plně funkční, nebudeme muset
obce jsou veřejně
vynakládat
další výdaje z rozpočtu obce na další pracovní úvazek.V praxi to pro Vás
přístupná !
zejména znamená využívat úředních hodin pro nákup žetonů na popelnice a dalších
plateb pokladny,vyřízení žádostí na matrice,Czech POINT apod.Věřím,že toto přijaté
opatření pochopíte.
Novinka,kterou připravujeme od února tohoto roku, je instalace poštovních schránek v
místních částech.Tyto schránky mají za úkol zlepšit zpětnou vazbu mezi občany a
zastupitelstvem,vedením obce i obecním úřadem.Schránky budou nainstalovány na
informačních deskách ve Zlaté Koruně – horní části (u kontejnérů na tříděný
odpad),Rájově (u hasičárny) a Plešovicích (u kontejnérů na tříděný odpad).Pro tento účel
může být rovněž využita i stávající schránka na radnici (vedle vchodových dveří) v dolní
části Zlaté Koruny.Schránky budou vybírány min.1x za týden a můžete do nich vkládat
vše co si myslíte,že by pomohlo naší obci k lepšímu životu,připomínky,co vás trápí a
může rovněž sloužit jako schránka důvěry, pokud se dostanete v určité životní situaci do
úzkých a nevíte si rady.S veškerým obsahem se v první řadě seznámí starosta,který
bude plně respektovat ochranu osobních údajů a v určitých případech zachování
mlčenlivosti.Je jasné,že pokud bude obsah anonymní,jen těžko bude moci být v uvedené
OBSAH
věci
jednáno.Věřím,že této nové možnosti bude rozumně a přínosně využito.
Úvod
1
-------------------------------V závěru tohoto úvodního článku si dovolím opakovaně vyzvat všechny ty ,kteří by se
Jednání zastupitelstva
1
chtěli podílet na vydávaní tohoto zpravodaje,aby mě kontaktovali.
-------------------------------Váš starosta Milan Štindl
Úřední hodiny OÚ
1
čtvrtek
24.února 2011
od 18.00 hodin

-------------------------------Sběrna nepotřebného
elektrozařízení
1
-------------------------------Jízdní řád autobusy
Č.Krumlov-Křemže – Brloh 2
-------------------------------Jízdní řád autobusy
Brloh-Křemže-Č.Krumlov 2
-------------------------------Jízdní řád autobusy
Č.Krumlov–Z.Koruna-Záluží3
-------------------------------Jízdní řád vlak
Č.Budějovice-Č.Kříž a zpět 3
-------------------------------Stěhování knihovny
4
-------------------------------Hasičský ples SDH Rájov 4
-------------------------------MASOPUST
4
-------------------------------Třiďte odpad – má to smysl

OBECNÍ ÚŘAD ZLATÁ KORUNA

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Středa 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
MIMO ÚŘEDNÍ HODINY V PRACOVNÍ DOBĚ
POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ.
tel. 380 743 119 / ou@zlatakoruna.cz
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !
Pracovní doba
Pondělí 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Úterý 7.00 – 11.30 12.00 – 15.30
Středa 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Čtvrtek 7.00 – 11.30 12.00 – 15.30
Pátek 7.00 – 11.30

SBĚRNA NEPOTŔEBNÉHO
ELEKTROZAŘÍZENÍ

Vašeho nepotřebného
elektrozařízení se můžete
bezplatně zbavit odevzdáním na
sběrném místě (dvůr Zlatá Koruna
č.p.5 – za poštou) vždy první
sobotu v měsíci
od 10.00 do 11.00 hodin.

PROČ ?
ŠETŔÍTE TÍM ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A NAŠE
SPOLEČNÉ FINANCE !!!
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VLAKY

TIP ! Kompletní autobusové a vlakové jízdní řády naleznete na www.idos.cz

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 .

OBECNÍ KNIHOVNA ZLATÁ KORUNA
i n f o r m u j e
Obecní knihovna Zlatá Koruna se v rámci příprav rozšíření kapacity
mateřské školy přestěhovala z přízemí radnice do 1.patra
Výpůjční doba :
Úterý od 15.00 do 17.00 hodin
V provozní době knihovny je k dispozici bezplatný přístup k internetu !
Odpovědná knihovnice : Petra Janů

Sobota 29.ledna 2011 od 19.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně
HASIČSKÝ PLES
pořádá SDH Rájov
K poslechu a k tanci hraje taneční hudba BUD BAND
vstupné 100,-Kč
Předprodej vstupenek: p.Moučka tel.737 244 415
BOHATÁ TOMBOLA

MASOPUST
RÁJOV
MASOPUST V RÁJOVĚ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 19.LEDNA 2011.
ÚČASTNÍCI MASOPUSTU SE SEJDOU PŘED HOSTINCEM „NA KOVÁRNĚ“.
START MASOPUSTNÍHO PRŮVODU VE 13.00 HODIN.

ZLATÁ KORUNA
MASOPUST VE ZLATÉ KORUNĚ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 26.ÚNORA 2011.ÚČASTNÍCI MASOPUSTU SE
SEJDOU PŘED HOSTINCEM „NA LETNÉ“ V 9.00 HODIN.START MASOPUSTNÍHO PRŮVODU V 9.30 HODIN.
MASOPUSTNÍ MERENDA DŮM KULTURY A SPORTU ZLATÁ KORUNA OD 17.00 HODIN
(První přípravná schůzka účastníků masopustu 28.1.2011 v 19.00 hod v restauraci U KUČERŮ)

PLEŠOVICE
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 26.ÚNORA 2011 OD 14.00 HODIN
V HOSTINCI „U NOVÁKŮ“

ODPAD Z BAREVNÝCH KONTEJNERŮ NA SKLÁDCE NEKONČÍ
Vytříděné odpady, které odkládáte do barevných kontejnerů, sbírají svozová vozidla, a to každý druh zvlášť.
Odpady putují do třídících linek, kde jsou po odstranění nečistoty a nežádoucích příměsí rozděleny podle dalšího
způsobu zpracování. Střepy z celé republiky míří do Příbrami na automatickou třídící linku, kde se sklo rozdělí
podle barevnosti a je drceno na velikost, kterou pro další zpracování požadují sklárny.
Papír a plasty se rovněž odváží do třídící linky, kde se ručně dotřiďují. Moderní linky jsou například v Písku, v
Českém Krumlově, v Táboře a v Jindřichově Hradci. Po oddělení hrubé nečistoty se odpad ručně rozdělí podle
jednotlivých druhů. Nároky zpracovatelů na čistotu suroviny se s hospodářskou krizí zvýšily, a základem je proto
kvalitní třídění již v domácnostech.
Z roztříděného materiálu zůstává na pásu již jen minimum nezpracovatelného odpadu, který buď končí na
skládce nebo se zpracovává jako alternativní palivo pro cementárny. Vytříděný odpad dál putuje k recyklaci.

