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Vážení spoluobčané,
Dnešní zpravodaj začínáme zprávou na kterou čekáme již řadu let.Obec Zlatá
Koruna konečně obdržela podepsanou smlouvu,která garantuje dotační
financování stavby „Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna“.Na tento
projekt byla podána žádost do Operačního programu Životní prostředí :Prioritní
osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní,oblast podpory 1.1- Snížení znečištění vod a dne 5.2.2009
schválena.Následujících 30 měsíců pokračovala administrace projektu, v níž jsme
mimo
jiného
zrealizovali
výběr
dodavatele
stavby
a
stavebního
dozoru.Dodavatelem této stavby je OHL ŽS a.s.,závod pozemní stavitelství České
Budějovice.Stavením dozorem je Ing.Miloš Charvát,který je mimo jiného
projektantem stavby roku 2007 kraje Vysočina.Celkové náklady projektu jsou
22.920.994,-Kč z tohoto dotace z EU činí 16.774.066,-Kč ,podíl státního rozpočtu
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí činí 986.710,-Kč.Náš podíl je
určen částkou 5.160.218,-Kč.Dle smlouvy o dílo délka stavby je 13 měsíců tzn.
do 12.10.2012.Firma však učiní vše,aby se termín zkrátil.Ideální by bylo ukončit
stavbu nejpozději do konce června 2012.Všichni dotčení vlastníci připojovaných
nemovitostí v předmětné části obce již byli obesláni úvodním dopisem s několika
informacemi a v průběhu stavby budou i nadále informováni o postupu prací.Pro
ostatní budou sdělovány informace o různých případných omezeních, související
s touto stavbou.V této souvislosti Vás žádám o toleranci a pochopení některých
negativních vlivů stavby na běžný život v obci.Zhotovitelská firma, tak jako
vedení obce učiní vše, co bude v našich silách,abychom co možná nejvíce zmírnili
negativní stránku stavby.Věřím ,že všichni dobře chápete význam této životně
důležité stavby a že budete všichni maximálně nápomocni,abychom tento důležitý
úkol splnili.Předem Vám za to děkuji.
Letošní léto přineslo i řadu dalších aktivit v naší obci.Byla zdárně předána nově
zřízená mateřská škola,ve které se zvýšil počet dětí z původních 28 na 45.V
tělocvičně v kulturním době jsme se dočkali renovaci podlahy a nových obkladů
stěn.Tato akce byla podpořena grantem Jihočeského kraje částkou 150.000,Kč.Celkové náklady jsou 282.2360,-Kč.Velký kus práce byl odveden na místních
kapličkách.V Plešovicích pan Jiří Bauer právě dokončuje letošní opravu již třetí
kapličky.Smekám před jeho šikovností a osobně ho beru s úctou jako našeho
obecního umělce.Materiál pro opravy našeho dědictví po našich předcích hradí
společnost Kámen a písek spol. s r.o. se kterou jsme tuto spolupráci sjednali při
našich pravidelných jednáních.Samozřejmě i jim tak jako panu Bauerovi, patří
velké poděkování.Čtvrtou kapličkou, opravovanou v tomto roce, je kaplička
v Rájově na Harazimu směrem k Černici.Na tuto opravu se nám podařilo zajistit
dotační
financování
prostřednictvím
grantového
programu
Jihočeského
kraje.Grant činí 27.000,-Kč a celkové náklady obnovy této drobné sakrální stavby
činí 38.880,-Kč a zhotovitelem byla vybrána stavební společnost Sixl spol. s r.o.
Z bohatého kulturního programu letošního léta nesmím opomenout „obnovení“
Mariánské pouti.Přípravě,tak jako i samotné realizaci, se věnovalo mnoho
dobrovolníků.Odpovědná příprava a samotný průběh osobně shledávám za
podařený a věřím ,že tuto tradici udržíme i pro nadcházející období.Vycházím tak
z účasti na této akci.Mám radost,že zejména místní využili tuto příležitost a
pozvali své rodiny a přátele a strávili na zlatokorunské Mariánské pouti příjemné
a pohodové chvíle.Děkuji kulturní komisi obce a všem dobrovolníkům,kteří
věnovali svůj čas a úsilí k obnovení této tradice.Poděkování patří také všem
návštěvníkům poutě, bez kterých by naše společné úsilí přišlo v niveč.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
•
•
•
•

•

dne 21.září 2011
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
zprávu o práci rady obce a kontrolního výboru
záměr prodeje stavby bez č.p./č.e. (garáž) na st.parc.č.155 v k.ú.Zlatá Koruna
záměr prodeje pozemku KN č.140/2 o celkové rozloze 92m2
uzavření kupních smluv na dotčené pozemky stavbou „Stezka pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna
– Rájov“ I.etapa k.ú.Zlatá Koruna.Celková výměra dotčených pozemků jiných vlastníků
k odkoupení na základě dohod je 1.129m2.Cena za m2 je 50,-Kč a bezúplatný převod od
Jihočeského kraje na základě smlouvy o smlouvě budoucí pozemků o rozloze 133 m2
Rozpočtové změny č.3/2011,č.4/2011,č.5/2011,č.6/2011

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na pokračování našeho přednáškového cyklu, který byl uveden
příspěvkem

„Povídání o historii Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic.“Druhou přednášku si připravil

historik PhDr. Pavel Král Ph.D a uvede Vás do zajímavých zákoutí významného jihočeského rodu
Rožmberků. Již samotný název večerního povídání Rožmberkové: rodina, slavnosti a každodenní
život naznačuje, že druhé říjnové pondělí přinese všem zúčastněným mnoho nových poznatků a
informací. Povídání o historii rožmberského rodu a jeho života se tedy uskuteční v pondělí 10.10.
2011 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu.
Všichni návštěvníci rozmanitých věkových kategorií jsou vřele vítáni.
Za kulturní komisi obce Zlaté Koruny Jaroslav Král

SBĚRNÉ MÍSTO ELEKTROZAŘÍZENÍ V OBCI
Vždy první sobotu v měsíci od 10.00 do 11.00 hodin na sběrné místo – Zlatá Koruna dvůr č.p.5
(za poštou) ŠETŘETE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SVÉ PENĚŽENKY !
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SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A ODPOČINEK
termín zájezdu – čtvrtek 13.října 2011
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 6.října 2011).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Vstup do lázní 7,5 Euro

OBECNÍ ÚŘAD ZLATÁ KORUNA POŘÁDÁ
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 1.října 2011
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).
Ve středu ve svátek 28.září 2011 proběhne jako každý jiný týden vývoz popelnic s domovním odpadem !

SK ZLATÁ KORUNA POŘÁDÁ
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU VE ZLATÉ KORUNĚ (HORNÍ A DOLNÍ ČÁST) :

ve středu 5.října 2011 od 16.00 hodin
NEBEREME : Nerozebrané bojlery a elektrospotřebiče,kterých se můžete vždy zdarma zbavit na sběrném místě
elektrozařízení.

HARMONOGRAM DOMÁCÍCH FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ – PODZIM 2011
MUŽI
Sobota 1.10. v 15.30 hodin SK Zlatá Koruna – Dolní Dvořiště
Sobota 8.10. v 15.30 hodin SK Zlatá Koruna – Přídolí
Sobota 22.10 v 15.00 hodin SK Zlatá Koruna – Frymburk

MLADŠÍ ŽÁCI
Sobota 8.10. v 13.30 hodin SK Zlatá Koruna - Křemže
Sobota 22.10. v 11.00 hodin SK Zlatá Koruna – Horní Dvořiště

PŘÍPRAVKA
Sobota 1.10. ve 14.00 hodin SK Zlatá Koruna – Vyšší Brod
Sobota 15.10. v 11.00 hodin SK Zlatá Koruna – SK Větřní
Sobota 22.10. ve 13.00 hodin SK Zlatá Koruna - Frymburk

PŘIJĎTE PODPOŘIT NAŠE
MALÉ I VELKÉ HRÁČE

DROBNÁ ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY KNIHOVNY
VE ZLATÉ KORUNĚ

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 .

Upozorňujeme na drobnou změnu provozní doby místní
knihovny ve Zlaté Koruně.Novou knihovnicí se stala od
1.8.2011 paní Jana Bílková ze Zlaté Koruny.
PROVOZNÍ DOBA
Každé úterý od 14.45 do 16.45 hodin
(K dispozici bezplatný přístup k internetu)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLEŠOVICE
pořádá
PLEŠOVICKÉ POSVÍCENÍ
V sobotu 29.října 2011
místní hospůdka u železniční zastávky
(restaurace u Nováků - Plešovice)
Od 16.00 hodin Program pro pamětníky
Po skončení programu pro pamětníky naváže
posvícenská zábava.
K poslechu a tanci hraje dechová hudba
MM

Snímek :mini vesnička Jirky Bauera v Plešovicích

