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Příští jednání
Zastupitelstva obce

Datum 18.11.2011

Vážení spoluobčané !

V úvodu tohoto zpravodaje mi dovolte ,abych Vás seznámil s postupem prací na
naší největší investiční akci „Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna“.Po
přípravě staveniště byly 3.10.2011 zahájeny samotné stavební práce.Prvním
místem ,kde se objevil čilý stavební ruch, bylo místo určené pro
čistírnu
odpadních vod. Druhé místo stavby je soustředěno na ukládání kanalizace a
Radnice
vodovodu do krajské silnice (silnice III.třídy).Pro uvedené práce si musela
ve Zlaté Koruně
stavební firma vyřídit uzavírku,bez které by nebylo možné stavbu
realizovat.Současná uzavírka je rozhodnutím Městského úřadu v Českém
Jednání
Krumlově, odborem dopravy, stanovena do 30.11.2011.V případě,že bude počasí
zastupitelstva obce vhodné k pokračování stavby bude uzavírka prodloužena.Cílem je uložení
je veřejné !
kanalizace a vodovodu v co největším úseku do doby než naplno nastoupí zimní
počasí.Dále bude záležet na průběhu zimy a nástupu jarního počasí tak ,aby
Program :
práce naplno dále pokračovaly.
-Zpráva o práci rady obce
Přerušení stavby na kanalizaci a vodovodu v termínu 27.10. – 8.11.2011 bylo
-Cena vodného a stočného
způsobeno
nedostatkem kanalizačního potrubí na českém trhu.Zhotovitel
2012
-Rozpočet obce 2012
navrhoval změnu materiálu,kterou však poskytovatel dotace ani technický
stavební dozor neschválili.Tento problém je dnes úspěšně vyřešen a od 8.11.2011
… další
se pokračuje v úseku náves – brána u sv.Markéty.
Průběžně,tak jak postupuje stavba, se domlouvají přípojná místa pro jednotlivé
nemovitosti.Výkopové práce jsou rovněž pod dozorem archeologů.
Pravděpodobně nás čeká v dohledné době komplikace se zajištěním autobusové
dopravy.Neboť až se výkopové práce dostanou nad obchod,nebude již technicky
možné otáčet autobusy.V tomto případě budeme jednat s firmou,aby práce
probíhaly i přes víkend tak,aby toto omezení bylo co možná nejkratší.Orientačně
je odhaduji na jeden týden.
Na závěr chci v této věci poděkovat panu Cibulkovi a panu Sklenárovi,kteří
umožnili
dočasné přestěhování autobusové zastávky na jejich pozemek.Bez jejich
OBSAH
vstřícnosti by již autobusy do dolní části obce nezajížděli od 24.10.2011.Děkuji
také všem za pochopení a toleranci k různým omezením a komplikacím,které
stavba sebou nese.
Dále mi dovolte ,abych Vás jménem svým a jménem kulturní komise obce pozval
na adventní program,který je otištěn na straně 3 tohoto zpravodaje.Věříme,že si
Pozvánka na zasedání
zastupitelstva obce
1 z něj vybere každý z Vás.
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TERMÍN MASOPUSTŮ 2012
ZLATÁ KORUNA sobota 4.února 2012 v 9.00 hodin od RESTAURACE NA LETNÉ
RÁJOV sobota 11.února 2012 v 12.30 hodin od RESTAURACE NA KOVÁRNĚ

PROVOZNÍ DOBA POŠTY VE ZLATÉ KORUNĚ
Pondělí – 7.30 hod – 9.00 hod
Úterý – 7.30 hod – 9.00 hod
Středa – 7.30 hod – 9.00 hod
Čtvrtek – 7.30 hod – 9.00 hod
Pátek – 7.30 hod – 9.00 hod

 380743110

14.30 hod – 15.30 hod
14.30 hod – 17.00 hod
14.30 hod – 16.00 hod
14.30 hod –17.00 hod
14.30hod – 15.30 hod
Helena Kukačková – vedoucí pošty
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INFORMACE K VYDÁVÁNÍ e-PASŮ A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

NOVÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY
Úřady začnou od 1. ledna 2012
vydávat nové typy občanských
průkazů. Takzvané elektronické
občanky mají zjednodušit a
zrychlit
komunikaci
lidí
s
veřejnou správou.
Při prvním vydání průkazu nebo
běžné výměně dostanou lidé
nově na výběr. Buď si vyberou
standardní
verzi
nového
průkazu se strojově čitelnými
údaji - ta bude nadále zdarma.
Nebo zvolí lepší variantu s
kontaktním
elektronickým
čipem, za niž si ale připlatí 500
korun.
K vydání nového průkazu si už
lidé nemusí přinést fotografii.
Tu obstará přímo úředník,
stejně jako naskenuje podpis podobně jako už nyní u
cestovních pasů.
Zájemci se tedy budou muset
dostavit osobně. Pro osoby s
omezenou pohyblivostí mají být
k dispozici mobilní kanceláře.
Z finančních důvodů však
stát nevybavil potřebnou
technologií všechny úřady,
které
dosud
občanky
vydávaly. Oproti nynějšku
tak ze systému vypadnou
matriční úřady a tedy i náš
úřad ve Zlaté Koruně.
Žádosti budou přijímat jen
úřady
obcí
s
rozšířenou
působností
(Městský
úřad
Český
Krumlov),
následně
zajistí
i
vydání
hotových
dokladů.

POZNÁMKA :
OBECNÍM ÚŘADEM S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
PRO NAŠI OBEC JE ČESKÝ KRUMLOV
Obecní úřad Zlatá Koruna

Použité informace :
http://aktualne.centrum.cz/

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS) Blanský les – Netolicko o. p. s. informuje:
Ve dnech 5. 9. 2011 až 9. 9. 2011 proběhl na MAS příjem projektů v rámci již 7. výzvy příjmu projektů. Ta byla zaměřena na
cestovní ruch, technickou infrastrukturu v obcích a kulturní dědictví na venkově. Celkem bylo přijato 14 projektů. Dne 25. 10.
proběhlo závěrečné jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů, na kterém byly všechny přijaté projekty schváleny
k financování. Vybrané projekty v rámci 7. výzvy lze nalézt na www.mas-netolice.cz.
Dne 27. 10. 2011 byly ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu schváleny projekty, které byly vybrány v rámci 6.
výzvy příjmu projektů. Nyní se připravují podpisy Dohod o poskytnutí dotace, k jejichž podpisu budou žadatelé postupně vyzýváni.
Více informací o činnosti MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. na www.mas-netolice.cz, www.blanet.cz a na
www.jihoceskekaplicky.cz.
Ing. Václav Kolář,manažer programu Leader
V rámci této výzvy byla schválena žádost Obce Zlatá Koruna na realizaci úprav veřejného prostranství v Rájově –
náves v celkovém objemu 841.252,-Kč .Výše dotace je 450.000,-Kč. Termín realizace rok 2012.
Starosta M.Š.
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ADVENTNÍ PROGRAM OBCE ZLATÁ KORUNA
Pátek 25.listopadu od 18.00 hodin
Koncertní sál kláštera Zlatá Koruna
KONCERT TŘÍ GRÁCIÍ
Účinkují sólistky opery Jihočeského divadla České Budějovice
Iva Hošpesová,Romana Strnadová,Miroslava Veselá
klavírní doprovod – Pavel Baxa,průvodní slovo – František Řihout
vstupné dobrovolné
---------------------------------------Pátek 2.prosince od 15.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
Mikulášská pohádka „MRAZÍK A KUTILKA“
Kutilka je lesní hospodářka a má se starat o to,aby v lese bylo všechno v pořádku.marně jí však Mrazík
domlouvá,aby připravila zvířátka,stromy i rostliny na zimu,sníh a mráz.Kutilka se raději parádí a na les
nedbá.všechno by to špatně dopadlo,kdyby nezasáhl Mikuláš.a když už přišel do pohádky,popovídá si i
s dětmi.Těm hodným pak něco nadělí a na ty zlobivé …
V pohádce vystoupí herci Divadélka KOS,čert a Mikuláš jsou opravdoví.
Více na www.divadelko-kos.wz.cz
Celý pořad trvá asi 50 minut.
Vstup zdarma
------------------------------------------sobota 10.prosince od 17.00 hodin
Parčík před obecním úřadem
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zpívání u vánočního stromu.Na závěr v 17.45 hod. vystoupí folková skupina NEZMAŘI.
Malý jarmark dětí z mateřské školy.Rozlévání vánočního punče.
Vstup zdarma.
------------------------------------------sobota 10.prosince od 18.00 hodin
Klášter Zlatá Koruna – koncertní sál kláštera Zlatá Koruna
NEZMAŘI – VÁNOČNÍ KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY
Předprodej : CB systém www.cbsystem.cz
Infocetrum České Budějovice,Infocetrum Český Krumlov.Na místě – hodinu před koncertem.
vstupné 180,-Kč.Délka koncertu 120 minut.
----------------------------------------neděle 11.prosince 2011 od 17.00 hodin
náves Plešovice
SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU V PLEŠOVICÍCH
Společný zpěv vánočních písní,podávání vánočního punče,drobné občerstvení
----------------------------------------pátek 16.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
------------------------------------------středa 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 hodinu před začátkem koncertu.

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY NA PŘIPRAVENÝ PROGRAM
Kulturní komise Obce Zlatá Koruna

ČERTI NIKDY NESPÍ !
Tak jako každý rok budou i letos 5.prosince
(v pondělí) po setmění chodit ve Zlaté
Koruně Mikuláš, anděl a čerti. Pokud
chcete, aby předali nadílku i Vašim dětem u
Vás doma, kontaktujte prosím Tomáše
Jakubce (tel.: 724 919 134).

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 .

Eva Iserová (Jakubcová)

Kalamajka mik mik mik,,
V OBCI ZLATÁ KORUNA A OKOLÍ BUDE KOMINÍK!
Provádíme čištění spalinových cest, výběr sazí a kondenzátů, kontroly, revize, zkrátka veškeré
kominické práce včetně poradenství.
Kominictví Mondek
Strmá 179
301 01 Český Krumlov
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě :

------------------------------------------------------Obecní úřad nabízí 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 1.ledna 2012.Předmětný seznam bude předán kominíkovi,který
zapsané zájemce navštíví a provede vyčištění komínů,případně jiné kominické práce.Při nahlášení
uvádějte jméno,adresu a telefonní číslo.Práce po dohodě s kominíkem proběhnou cca. během
měsíce od 9.ledna do 13.ledna 2012.
Starosta M.Š

Sportovní klub Zlatá Koruna
pořádá
VÁNOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU
v Restauraci na Letné
V neděli 25.12.2011 na Boží hod od 20.00 hodin.
Hraje populární hudební skupina „Šťastná náhoda“.

… dále sportovní klub Zlatá Koruna organizuje.
Pondělí 26.12.2011 od 14:00 hodin
TRADIČNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ BÝVALÝCH A SOUČASNÝCH HRÁČŮ ZLATÉ KORUNY Hraje se venku
za každého počasí. Zveme tímto k aktivní účasti všechny bývalé hráče místního klubu jakožto i
fanoušky. Jako každoročně budou k vidění obětavé i kuriózní výkony místních sportovců. Teplé
občerstvení na hřišti zajištěno!!!
Za SK Zlatá Koruna ing.Petr Gallistl

MY UMÍME TŘÍDIT !
I v letošním roce 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. listopadu 2010 do 30. září 2011.
Naše obec se umístnila na 4.místě z celkového počtu 132 obcí Jihočeského kraje.
(kategorie - obce od 500 do 1999 obyvatel).
V minulém roce Obec Zlatá Koruna skončila na místě šestém.
SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU = ÚSPORA VE VAŠICH PENĚŽENKÁCH !
DĚKUJEM ŽE TŘÍDÍTE !
Starosta M.Š.

