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Datum 04.05.2012

Služby města Český
Krumlov oznamují

PRŮBĚŽNÁ INFORMACE O POSTUPU PRACÍ STAVBY KANALIZACE, ČOV A VODOVOD V OBCI
ZLATÁ KORUNA

Od 2. 5.2012 zahajuje
letní provoz vyvážení
popelnic:
(každá středa)
Sudé týdny – vývoz ráno
Liché týdny – vývoz po
obědě

Zhotovitelská firma v současné době připravuje dokončení kanalizace a vodovodu v hlavní silnici. Práce by měly být kompletní do začátku měsíce června tak, aby na ně navázala oprava hlavní
komunikace, kterou provede odfrézováním a položením nového krytu v plné šíři vozovky Správa
a údržba Jihočeského kraje. Čekají nás tedy poslední úplná omezení v průjezdnosti po komunikaci. Kvůli zajištění autobusové linkové dopravy bude uzávěra a práce před provedením opravy
komunikace probíhat o víkendech. (Úplná uzávěra průjezdnosti 30 metrový úsek nad obchodem
směrem k horní části Zlaté Koruny v termínech sobota 19. a neděle 20. května, v případě komplikací způsobené tvrdým podložím ještě v sobotu 26. a neděle 27. května.) Oprava hlavní komunikace je předběžně dohodnuta na konec června. O přesném termínu opravy komunikace
budete informováni.
Vzhledem k postupu prací lze reálně předpokládat, že celá stavba by mohla být hotová do poloviny srpna (termín dle smlouvy o dílo je 12. října 2012). Ukončení celé stavby včetně zprovoznění čistírny odpadních vod bude určovat termín napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci.
Připomínám, že součástí stavby je hlavní kanalizační řad s částí přípojky, která bude ukončena
domovní šachtou, jež bude umístěna na hranici pozemku jednotlivých nemovitostí. Do této šachty se budete napojovat ve lhůtě do dvou měsíců od sdělení o zprovoznění čistírny odpadních
vod. Termín bude včas upřesněn.
Závěrem mi dovolte Vám znovu poděkovat za Vaše pochopení různých omezení, které tato
stavba sebou přináší.

OBSAH

Strana 1
Informace o průběhu prací
na kanalizaci
Uctění památky obětí II.
světové války
Strana 2
Zasedání OZ
Hokejové klání Rájov vs.
Zlatá Koruna-Plešovice
Návštěva předpremiéry
filmu Okresní přebor
Strana 3
Historie a současnost
JSDHO
„V koupališti je čolek ! „
Strana 4
Společnost přátel Zlaté
Koruny
Informační servis

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na účast 67. výročí od ukončení II. světové války. Připravili jsme
ve spolupráci se správou kláštera a Maďarským institutem v Praze program, který Vás, jak pevně
věřím, zaujme a strávíme tak společně pěkné květnové odpoledne. Vaše účast bude v neposlední
řadě rovněž výrazem úcty, kterou v sobě chováte k památce válečných obětí. Účast potvrdil i
zástupce Velvyslance Maďarské republiky v Praze István Buczkó. Předem děkuji za Vaší přítomnost na slavnostním programu a těším se na naše společné setkání. Program celého odpoledne je
samostatnou součástí zpravodaje.
S úctou Milan Štindl, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLÁNUJETE LETNÍ DOVOLENOU V ZAHRANIČÍ A NEMÁTE PLATNÝ CESTOVNÍ PAS?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní
turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám a ušetříte čas.
Máte-li cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu
vyžaduje. Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných
v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky
k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas požádat
o vydání cestovního dokladu dítěti. K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního
pasu použít rovněž občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu
také pro občany mladší 15 let. Žádost o vydání cestovního pasu a občanského průkazu podávejte
na Městský úřad v Českém Krumlově.
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 25. DUBNA 2012
Vážení spoluobčané, s průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo, neboť jednání jsou veřejně
přístupná. Podrobné informace lze nalézt v zápise z jednání zastupitelstva i rady obce, které jsou Vám plně k dispozici na
Obecním úřadě. Přijatá usnesení Zastupitelstva i Rady obce naleznete na oficiálních webových stránkách obce
(www.zlatakoruna.cz). Jelikož Zlatokorunský zpravodaj má omezený prostor pro informace, jsou projednávané body zastupitelstvem popsány jen heslovitě. V případě nejasností se obracejte na starostu obce nebo na zastupitele obce, kteří Vám
ochotně problematiku dané věci osvětlí a vyslechnou Váš názor, který je vždy cennou informací pro další práci v obci.
Zastupitelstvo obce schválilo:
 zprávu o práci rady obce od 29. 2. 2012 do 25. 4. 2012
 prodej části pozemkové parcely KN č.139/3 v k. ú. Zlatá Koruna
 výsledek hospodaření a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2011
 rozpočtovou změnu č.2/2012
Následující zasedání zastupitelstva je plánované na 27. června 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté
Koruně.
Milan Štindl, starosta

OHLÉDNUTÍ PO HOKEJOVÉM KLÁNÍ RÁJOV VS ZLATÁ KORUNA-PLEŠOVICE
Během podzimu roku 2011 přišel pan Libor Homolka s nápadem uskutečnit přátelský zápas v ledním hokeji mezi mužstvy
Rájova a Zlaté Koruny-Plešovic, pod názvem Rájovský hokejový den. A tak se dne 30. 12. 2011 odehrálo první hokejové
klání. Na zápas dorazilo 14 hráčů z Rájova a 12 hráčů ze Zlaté koruny a Plešovic. Přišlo i mnoho fanoušků a fanynek sympatizujících s jednotlivými mužstvy. Podle neoficiální zprávy nakonec fandilo kolem třiceti diváků, kteří dodali tomuto zápasu
krásnou atmosféru. Samotný zápas se nesl v přátelském duchu. Jelikož však nebylo k dispozici počitadlo, o vítězi nebylo jasno – ačkoliv hráči z Rájova tvrdili, že vyhráli 12:10. Po dlouhé domluvě v Restauraci na Kovárně se obě strany dohodly na
remíze 10:10.
Druhý zápas, který se konal 25. 2. 2012, se již v tak přátelské pohodě nenesl. Obě mužstva se soustředila na kolektivní
hru, výsledek v poměru 14:4 ve prospěch Rájova nicméně neodpovídal předvedené hře Zlaté Koruny-Plešovic. Tento výsledek již nikdo nezpochybňoval, jelikož jsme měli řádné počitadlo.
Dne 17. 3. 2012 se uskutečnil již třetí zápas hokejového klání, bohužel tentokrát již bez podpory skvělých diváků. Zlatá
Koruna přišla v devíti lidech, tak jim mužstvo z Rájova zapůjčilo jednoho hráče. Obě mužstva hrála tudíž o deseti hráčích.
Bohužel mužstvo Zlaté Koruny-Plešovic si pozvalo čtyři hráče aktivně hrajících hokej, což bylo znát na předvedené hře.
V tomto utkání musím ocenit mužstvo Rájova, které hrálo obětavě i za cenu pohmožděnin a o příznivý výsledek bojovalo až
do samého konce. I když Zlatá Koruna sáhla ke hře bez brankáře, Rájováci odolali a radovali se z vítězství 11:10.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným z Rájova, ze Zlaté Koruny a z Plešovic, dále za podporu starosty obce Zlatá
Koruna pana Milana Štindla a v neposlední řadě také všem fanouškům a fanynkám.
Za organizátory akce Rájovský hokejový den Martin Lavička

FOTBALISTÉ SK ZLATÁ KORUNA HVĚZDAMI SLAVNOSTNÍ PREMIÉRY FILMU OKRESNÍ PŘEBOR
V neděli 25. března se zlatokorunští fotbalisté a jejich nejvěrnější fanoušci zúčastnili slavnostní premiéry nového českého
filmu Okresní přebor. Díky generální manažerce multikina Cinestar paní Svatavě Kopečkové mohlo více než 30 hráčů, funkcionářů a příznivců sledovat známou komedii z fotbalového prostředí. Samotnému začátku filmu předcházelo několik filmových záznamů přibližující silvestrovské fotbalové počínání hráčů Zlaté Koruny, které za několik posledních let zaznamenal
Jiří Bauer. Doslova pokladem, jenž sledoval zaplněný sál, se ukázala nahrávka z poloviny 60. let, kdy jako fotbalové hřiště
sloužila ještě louka ve zlatokorunském kempu. Starší ročníky tak mohly poznávat své sousedy, známé a příbuzné.
Součástí slavnostní premiéry byla nadále beseda s herci a producentem zmíněného filmu. Nejvíce otázek směřovalo především na herce Dejvického divadla Davida Novotného (ze seriálu známého pod jménem Jarda Kužel) a Leoše Nohu (šišlavý veterinář Áda). Ten také zodpověděl nejdůležitější dotaz večera, který mu položil prezident SK Zlatá Koruna Pavel Král.
Jaký alkohol je nejoblíbenější u hráčů Slavoje Houslice? Leoš Noha bez dlouhého přemýšlení odpověděl jednoznačně –
RUM! Pro případ jakékoliv odpovědi měl Pavel Král nachystaný pro filmové sportovce speciální dárek. Láhev oblíbeného
peprmintového likéru, který herci otestovali ještě na jevišti.
Zlatokorunští fotbalisté připravili také soutěž pro diváky, kteří mohli vyhrát upomínkové předměty. Po dlouhém přemýšlení
bylo rozhodnuto, že návštěvníci budou soutěžit s místními sportovci v žonglování. Amatéři SK Zlatá Koruna neponechali nic
náhodě a oba dva souboje s diváky prohráli. Přesto se jednalo o velmi vydařený večer plný smíchu a dobré nálady. Na samotný
závěr představení proběhlo ještě společné focení a s příjemným pocitem jsme se všichni rozjeli do svých domovů.
Jaroslav Král
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HISTORIE A SOUČASNOST JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE (I. ČÁST)
Samotný počátek hasičských dobrovolných sborů sahá dále do naší historie. Až do druhé poloviny šedesátých let 20. století
se nerozlišovalo, jestli jde o jednotku obce či dobrovolného sboru jako občanského sdružení. Koncem šedesátých let začaly
vznikat skupiny hasičů v rámci dobrovolných sborů, které byly určeny k ochraně osob a majetku v katastrálním území obce.
V té době však nešlo o jednotky zřizované samotnou obcí, respektive tehdejším národním výborem, ale o skupiny tvořené
z členů Sboru dobrovolných hasičů v obci (dále jen SDH). Zákon ze 17. prosince 1985 o požární ochraně stanovil obci povinnost zřídit vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO) a v rámci svých možností ji provozovat.
Jednotky se vytvářely převážně z členů SDH v obci, i když to nebylo a dodnes není podmínkou. Dále vymezuje působnost
takto vzniklých jednotek na územní obvod samotné obce a blíže specifikuje její určení k hašení požárů všech druhů, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. To jen úvodem z historie k samotnému
vzniku jednotek obce.
Pro úplnost je třeba v krátkosti uvést rozdíl mezi SDH a JSDHO. V případě JSDHO se nejedná o občanské sdružení jako
je tomu u SDH. Jejím zřizovatel je jedině a výlučně příslušná obec, nemá žádný volený výbor, jednotka je vedena samotným
obecním úřadem prostřednictvím jmenovaného velitele JSDHO. Jmenování samotného velitele probíhá na návrh obce se
souhlasem Krajského ředitele HZS Jihočeského kraje. Velitel obdrží jmenovací dekret a uzavře stejně jako členové jednotky
dohodu o členství se zřizovatelem. Tato dohoda přesně specifikuje práva a povinnosti jednotlivých funkcí v jednotce.
Od roku 1990 se o statut JSDHO v naší obci střídavě dělily sbory ve Zlaté Koruně, Plešovicích a Rájova, kdy toto uskupení pokaždé fungovalo samostatně. Nikdy v historii nedošlo ke sloučení pod jednu jednotku. V létě roku 2009 na popud
ředitele Územního odboru hasičského záchranného sboru Český Krumlov ing. Pavla Rožbouda (dále jen ÚzO HZS Č.
Krumlov) vznikla myšlenka o vytvoření společného projektu SDH Rájov a SDH Plešovice v rámci jedné jednotky pod obcí
Zlatá Koruna. Dne 17. 12. 2009, přesně 24 let od vydání zákona, vznikla usnesením zastupitelstva č.17/2009-4 sloučená jednotka s názvem JSDHO Zlatá Koruna. Velitelem byl jmenován ing. Martin Veis, zástupcem velitele Radek Moučka, dále
jednotku utváří dalších 20 členů (celkem 13 SDH Plešovice a 9 SDH Rájov). Samotní členové v té době jsou strojníci Jiří
Stropek, Antonín Haniš ml., Jan Plánský ml. a řadový hasiči Petr Bednář, Ivan Lancík, Martin Perník, František Kmoch ml.,
Vladimír Štindl ml., Antonín Haniš st., Stanislav Zaumuller, Michal Janso, Jan Tušl, Lukáš Křída, Zdeněk Líkavec, Václav
Kamlach st., Jan Misbauer, Tomáš Melmer, bratři Václav a Martin Vilhumovi. Záhy po zformování jednotky byly stanoveny
hlavní úkoly a směr, kterým se tato nová skupina vydá. Byly sestaveny požadavky na pořízení techniky a potřebného vybavení
a předány zřizovateli jednotky. K současné podobě jednotky velice výrazným způsobem přispěl fakt, že skupina, která tímto
spojením vznikla, se stala skupinou výjimečných lidí, kteří si velice dobře uvědomují důležitost a význam jednotky v praxi.
Musím ještě jednou zdůraznit, že tento fakt byl a je opravdu pevným základem pro rozvoj a budoucí existenci takovéhoto
uskupení. Dne 10. 8. 2011 došlo po vzájemné dohodě mezi tehdejším velitelem (ing. Martinem Veisem) a zástupcem velitele
(Radkem Moučkou) k výměně funkce velitele a zástupce. Důvodem k opouštění postu velitele výjezdové jednotky bylo nadměrné vytížení ing. Martina Veise v soukromém životě.
(pokračování v dalším čísle Zpravodaje)
Radek Moučka – velitel JSDHO Zlatá Koruna
V KOUPALIŠTI JE ČOLEK!
Občas můžeme v naší obci zaslechnout tuto větu. Jak asi všichni vědí, nejde o žádnou nemoc, ale o chráněného živočicha. A
skutečně, v našem koupališti žijí čolci.
Čolek je české rodové jméno, ve skutečnosti používané pro několik rodů obojživelníků z čeledi mlokovití. V CHKO
Blanský les, kam patří i koupaliště ve Zlaté Koruně, žijí čolek obecný, ve vyšších polohách čolek horský a vzácně čolek velký.
Čolek žije v listnatých lesích, parcích, na loukách, v děrách a v mechu. Proč ho tedy můžeme najít v našem koupališti? Čolek
je obojživelník, to znamená, že ke svému rozmnožování potřebuje vodu, podobně jako známější žáby. Rozmnožuje se na
menších vodních nádržích, lesních rybníčcích a v kalužích. Rozmnožování probíhá ve vodě od dubna do června. Samečkům
v té době narůstá vysoký hřeben. Po oplodnění začne samička klást do listů vodních rostlin 150 - 300 vajíček. Vylíhlé larvy
žijí ve vodě podobně jako pulci u žab. Zpočátku se živí prvoky, později začínají lovit drobné korýše a další kořist. Proměna
probíhá od července do září, kdy získávají matnou suchou kůži žlutavé nebo hnědavé barvy. Poté opouštějí vodu a před zimou se zahrabají někde v mechu, různých škvírách, kde zimu přežívají. Dospělí čolci se pak na jaře „probouzí“ ze své ztuhlosti a ve vlhčích lesích, loukách se živí drobným hmyzem (brouky), larvami hmyzu, pavouky, svinkami a malými červi,
dešťovkami a plži. Zhruba ve věku tří let vyhledávají malé vodní plochy k rozmnožování.
Čolek nemá rád znečištění a je tak indikátorem čistoty vod. Vzhledem k tomu, že naše koupaliště stále vyhledává, můžeme
být s kvalitou našeho koupaliště celkem spokojeni. Čolci, stejně jako všechny naše žáby, jsou chránění živočichové, a jako
k takovým je třeba k nim přistupovat. Nejenom se nesmí zabíjet, nebo chytat, ale nesmí se ničit jejich životní prostředí.
Z toho důvodu je potřeba i citlivě přistupovat k čištění nádrže ve vhodném období. Dravá rybí osádka v koupališti by také
způsobila citelné ztráty čolčí drobotě.
Čolky pozorujeme každé jaro již několik let. Je to krásný živočich, který ladně pluje pod hladinou a v případě vyrušení umí
velmi rychle zmizet. Zatím každoročně využívá naše koupaliště k výchově nové generace, tak bych jim rád popřál mnoho
klidu v našem koupališti po další roky.
Radek Pomije

Obec Zlatá Koruna nabízí k prodeji jako nepotřebný majetek dva přívěsné hasičské dvoukolové vozíky PS 12 bez vybavení. Vozíky nemají
oprávnění pohybovat se na pozemních komunikacích. Bližší informace
u starosty obce.

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 .

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZLATÉ KORUNY ZAHÁJILA SVOJI ČINNOST
V dubnových dnech letošního roku bylo v naší obci založeno občanské sdružení Sancta Spinea Corona – společnost přátel
Zlaté Koruny, o.s. Za vznikem tohoto uskupení stojí šestice občanů (Jaroslav Král, Svatava Kopečková, Lenka Tondlová,
Pavel Král, Vlastimil Kopeček a Jarmila Hansová), kteří by rádi obohatili kulturní a společenský život ve Zlaté Koruně.
První akcí sdružení byl Velikonoční koncert v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie, uskutečněný na Velikonoční
neděli. Missu brevis Jiřího Pavlici, v podání Velešínského chrámového sboru s orchestrem Jihočeského divadla, vyslechlo
dvě stě návštěvníků.
Další zážitek pro všechny příznivce krásné hudby byl připraven na neděli 29. dubna, kdy ve zdejším kostele vystoupilo
pražské trio Societas Musicalis. Také v dalších měsících bude probíhat kulturní a společenský program především pro obyvatele našich obcí. V zářijových dnech je ve spolupráci se správou kláštera připraven kulturně vzdělávací program pro děti
ze Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic. V dušičkovém období proběhne koncert připomínající 180. výročí od úmrtí zlatokorunského kantora Antonína Borového. Ve spolupráci s obcí Zlatá Koruna bychom pro vás rádi připravili adventní program, prosycený příjemnou předvánoční atmosférou.
Společnost přátel Zlaté Koruny je otevřena všem dobrovolníkům a příznivcům tohoto krásného místa, kteří mají zájem
o jeho rozkvět a rozvoj a jsou ochotni za tímto účelem investovat svůj čas. V případě zájmu žádejte o podrobnější informace Jaroslava Krále na telefonním čísle 776 861 118 nebo prostřednictvím emailu jaroslav.kral@centrum.cz.
S přáním krásných jarních dní Jaroslav Král
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hokejbal TJ Sokol ve spolupráci s Obecním úřadem Zlatá Koruna si vás dovolují pozvat na
IV. ročník turnaje v hokejbale o putovní pohár Obce Zlatá Koruna
dne 19.05.2011 od 8:30 hod – Kulturní dům ve Zlaté Koruně
www.hokejbalzk.estranky.cz •
tel: 736716164 Martin Lavička
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka pro všechny, koho zajímá, co se skrývá pod plaketkou Přírodní zahrada. Prohlídka zahrady, povídání a třeba i malá ochutnávka.
7. 6. 2012 v 16:00, Pomijovi, Zlatá Koruna 97.
Nahlaste se prosím předem na pomijovic.zk@tiscali.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Klubu seniorů Plešovice na březen 2012
Klub seniorů se schází každý pátek ve 14 hodin v restauraci „U Nováků“ v Plešovicích na železniční zastávce. Jsou vítáni
nejen senioři z Plešovic, ale i Zlaté Koruny, Rájova i okolních obcí. Vstup je zdarma.
4. 5.
Poslední vory na Vltavě – povídání u sestřihu TV pořadu Hledání ztraceného času (připravil V. Šváb)
11. 5. Barcelona a architektura Antonia Gaudího – cestopisná přednáška Lenky Roskové (Jihočeská univerzita)
s promítáním
18. 5. Bangladéš – cestopisná přednáška Davida Švejnohy s promítáním
25. 5. Legoland – ráj dětských snů (Gunzburg) Cestopisná přednáška s promítáním, manželé Maňáskovi
1. 6.
Král ulice – jiný život dětí na ulici Oděsy (Ukrajina) – Jolana Ročňová (Jihočeská univerzita) povídání
s promítáním
16. 6. Selská architektura Jižních Čech – Hana Vozábalová – beseda s promítáním
29. 6. Závěrečné posezení před letní přestávkou. (Program bude upřesněn)
Vstup na všechny programy je zdarma. V červenci a srpnu se Klub seniorů v Plešovicích neschází. Pokud máte otázky
nebo potřebujete zajistit odvoz autem, zavolejte paní Dáše Maňáskové na 737 441 903.
----------------------

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. června 2012!

