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Ředitelka MŠ
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Vážení spoluobčané !
Dnes se Vám dostává do rukou poslední zlatokorunský zpravodaj právě končícího
roku.Jaký rok 2011 byl pro naši obec? Po letech příprav jsme se dočkali zahájení stavby
spolufinancované Operačním programem životní prostředí „Kanalizace,vodovod a ČOV
v obci Zlatá Koruna“.Rozšířili jsme svou mateřskou školu a zajistili tak její
budoucnost.Obnovili tradici srpnové Mariánské pouti.Jen tento stručný výčet těch
nejzásadnějších akcí svědčí o tom ,že můžeme konstatovat „Rok 2011 byl pro naší Obec
úspěšný“.Děkuji všem těm,kteří přispěli v tomto roce, svou prací a svým přístupem
k našemu společnému úsilí o lepší život v obci.
Letošní advent je v současné době postižen velkou ztrátou našeho prvního
českého prezidenta Václava Havla,který v neděli 18.12.2011 zemřel ve věku 75
let.Pro mě osobně byl a zůstane pan Václav Havel synonymem demokracie naší
země.Myslím tím demokracii ve správném slova smyslu.Demokracie jako
prostředek svobody jako prostředek činit dobro a užitek pro celou
společnost.Demokracie nesmí sloužit jako zástupný nástroj pro prosazování
osobních sobeckých cílů.Myslím,že je dobré na chvíli se zastavit, v této
uspěchané době,a zamyslet se nad základními smysly života.
Přeji Všem krásné pohodové požehnané Vánoce a do nového roku pevné zdraví
doprovázené štěstím a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2012.

S úctou starosta Milan Štindl

ČEST JEHO PAMÁTCE !

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
dne 14.prosince 2011
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ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
•
•
•

zprávu o práci rady obce.
zprávu o práci finančního výboru.
prodej řadové garáže bez č.p./č.e. v obci Zlatá Koruna včetně pozemku
p.č.St.155 o výměře 19m2 za cenu 24.220,-Kč.
•
prodej obecního pozemku KN č.140/2 o celkové rozloze 92m2 za cenu 20,Kč/m2.
•
rozpočtovou změnu č.7/2011.
•
cenu vodného na rok 2012 ve výši 28,36,-Kč/m3 bez DPH (vč.DPH 32,33,-Kč/
m3 )
•
cenu stočného pro rok 2012 ve výši 10.00,- Kč/m3 bez DPH (vč.DPH 11,40
Kč/m3) pro uživatele veřejné kanalizace,která je ukončena čistírnou
odpadních vod 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.(Kalkulace ceny stočného
na osobu a rok je 31m3 odpadních vod)
Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci starosty
obce.
•
rozpočet
obce na rok JEDNÁNÍ
2012 (viz.str.č.2).
Z
VEŘEJNÉHO
ZASTUPITELSTVA OBCE
• s platností od 1.1.2012
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu u
dne 14.prosince 2011
příspěvkové organizace Mateřská škola Zlatá Koruna.
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ROZPOČET OBCE PRO ROK 2012

PODĚKOVÁNÍ:
Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zlatá Koruna (dále jen „JSDHO“) by chtěl tímto
způsobem poděkovat všem příslušníkům jednotky za příkladný a odpovědný přístup ke svojí práci,
popřát klidné prožití vánočních svátků.Do nového roku 2012 hodně osobních úspěchů, zdraví a další
skvělé spolupráci v rámci JSDHO. Poděkování a přání stejným dílem patří také všem, kteří nás v naší
činnosti jakýmkoli způsobem podporují.
Radek Moučka – velitel JSDHO

ŠIPKY VE ZLATÉ KORUNĚ
V letošním roce jsme založili ve Zlaté Koruně šipkařský klub pod názvem ,,Kučerovci Zlatá Koruna“.
Přihlásili jsme se do Městské ligy Český Krumlov. Do dnešního dne jsme odehráli sedm kol z celkových
osmnácti a jsme na pěkném druhém místě.
Složení družstva: Ing. Roman Kučera, Gustav Moucha, Radek Kukačka, Petr Čížek, Josef Bigas st.
Pořadí

Ligová tabulka - průběžné pořadí na
prvních třech místech :

Družstvo

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

Body

1.

U Cecků Nové Spolí

7

6 0

0 0

1 0 51 : 33 121 : 83 12

2.

Kučerovci Zlatá Koruna

7

5 0

1 0

1 0 52 : 32 117 : 90 11

3.

Devils Rožmberská bašta Č. Krumlov 7

4 0

1 0

2 0 51 : 33 117 : 82 9

Ing.Roman Kučera
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FOTBALOVÝ PODZIM VE ZLATÉ KORUNĚ
Na podzim právě končícího roku se ve Zlaté Koruně hrály hned tři okresní soutěže. Mužstvo mužů SK Zlatá Koruna
se pod vedením trenéra Františka Gallistla v průběžné tabulce okresního přeboru nachází na šestém místě se 17 body
a celkovým skóre 36:21. Bilance mohla být ještě lepší, ale některé zápasy se smolně prohrály. Na druhou stranu
můžeme mít radost, že zlatokorunský útočník Vladimír Rychtář zatím vede tabulku střelců se 17 zásahy. Doufejme,
že se bude Láďovi dařit i na jaře a Zlatá Koruna by mohla mít po skončení sezóny nejlepšího okresního střelce!
Slibná je také skutečnost, že na rozdíl od jiných týmů z okresu většinu hráčů našeho sportovního klubu tvoří místní.
Na závěr podzimu se ještě družstvo zúčastnilo mezinárodního halového turnaje v rakouském Bad Leofeldenu, odkud
přivezlo plaketu za třetí místo.
Společně s muži se okresních přeborů ve svých kategoriích letos zúčastnila i družstva přípravky (děti ročníků 2001 a
mladší) a mladších žáků (ročníky 2000 a 1999). Zatímco přípravka pod vedením trenéra Jaroslava Krále zahájila již
třetí sezónu, mužstvo mladších žáků jsme letos mohli přihlásit poprvé. Na těchto úrovních nelze sport dělat pouze
pro výsledky – důležitější je možnost pro zlatokorunské kluky (zatím pouze kluky, ale fotbal už dávno není pouze
chlapeckou záležitostí, často proti našim týmům hrají i dívky a doufám, že i ve Zlaté Koruně se časem dočkáme
malých fotbalistek) potkat se společně poté, co se odpoledne vrátí z jednotlivých škol, které navštěvují. Přesto mám
radost, že po dvou letech práce s mladými fotbalisty se dostavily i sportovní úspěchy. Družstvo přípravky prohrálo
jediný zápas a po podzimu je na pěkném druhém místě s 24 body a nádherným skóre 82:19. Jen pro připomenutí –
vloni se ještě krčilo na předposledním místě přeboru a za celý rok získalo pouhých 13 bodů! Nejlepší střelec Matěj
Král nastřílel celkem 39 gólů (11 dalších přidal ještě za mladší žáky). Mladší žáci SK Koruna pod vedením trenéra
Josefa Štropa přeboru mladších žáků zatím kralují. Nic na tom nemění ani skutečnost, že soutěž hrají pouze další dva
týmy, se kterými se naši kluci utkali tříkolově. Zatím ani jednou neprohráli, získali 18 bodů při skóre 38:7. Adam
Pils navíc vede tabulku střelců se 13. brankami! A ještě dva důležité postřehy. V průběhu podzimu se ke stávajícímu
družstvu postupně připojilo až osm kluků ve věku do šesti let, kteří budou nastupovat – pokud jim a jejich rodičům
nadšení vydrží – za přípravku v dalších letech. O budoucnost fotbalu ve Zlaté Koruně se tedy zatím obávat
nemusíme. Druhá věc souvisí s bezpečností na našem hřišti. Zejména díky dlouhodobé snaze Petra Gallistla se
podařilo získat do majetku obce v rámci společného projektu Jihočeského kraje a společnosti ČEZ nazvaného
„Bezpečná branka“ lehké bezpečnostní branky, u kterých nehrozí převrácení a následný úraz.
Dovolte mi, abych závěr kalendářního roku využil k několika poděkováním. V prvé řadě samozřejmě děkuji hráčům
(a to starším i mladším) za jejich sportovní nasazení, dále rodičům těch menších za jejich pomoc a zapálení.
Poděkování patří také všem funkcionářům i nefunkcionářům, kteří se o fotbal ve Zlaté Koruně starají, stejně tak obci
a sponzorům za finanční podporu. A také samozřejmě fanouškům – zatím pouze těm skalním, ale doufám, že
příznivé výsledky přitáhnou na hřiště ve Zlaté Koruně (které i podle ohlasů hostujících mužstev patří k nejlepším na
okrese) více příznivců fotbalu. Všem obyvatelům Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic bych pak za SK Zlatá Koruna rád
popřál klidné vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2012.
A na úplný závěr ještě dvě pozvání. První na taneční zábavu, která se uskuteční 25. prosince 2011 od 20,00 hodin v
Hostinci na Letné, druhé na tradiční fotbalové utkání bývalých a současných hráčů Zlaté Koruny, které se koná o
den později, tedy 26. prosince 2011 od 14,00 hodin. A hraje se za každého počasí!
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Pavel Král - prezident SK Zlatá Koruna

Sbor dobrovolných hasičů Rájov
pořádá v kulturním domě ve Zlaté Koruně
sobota 29.ledna 2012
od 19.00 do 3.00 hodin

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

HASIČSKÝ PLES

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

vstup 100,- Kč hraje BUDBAND

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

DALŠÍ ÚSPĚCH NÁS VŠECH - MY OPRAVDU UMÍME TŘÍDIT !
NEJLEPŠÍ NA ČESKOKRUMLOVSKU
V letošním roce Jihočeský kraj spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, vyhlásily na
podporu třídění celokrajskou celoroční soutěž obcí ve třídění. Obce byly rozděleny na 4 velikostní
kategorie podle počtu obyvatel .Soutěž probíhala od 1. listopadu 2010 do 30. září 2011.
Naše obec se umístnila celkově na 3.místě z celkového počtu 132 obcí Jihočeského kraje.
(kategorie - obce od 500 do 1999 obyvatel).Získáváme tak hodnotou cenu v podobě laviček
z recyklovaného plastu v hodnotě 5.000,-Kč
SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU = ÚSPORA VE VAŠICH PENĚŽENKÁCH !
DĚKUJEM ŽE TŘÍDÍTE !
Starosta M.Š.

