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……………………………………
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Vyplněné přihlášky
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Zlaté Koruně
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Vážení spoluobčané,
Vzhledem k několika krádežím,které se v poslední době vyskytly na území naší
obce,vyzývám všechny občany k maximální ostražitosti.Věnujte zvýšenou
pozornost pohybům neznámých osob v obci a dostatečně si zabezpečujte své
nemovitosti,v případě vaší nepřítomnosti,proti násilnému vniknutí.
Starším lidem doporučuji,aby neznámým lidem neotvírali,pokud jsou sami doma.
Cílem tohoto upozornění není vyvolat zbytečnou paniku,ale připomenout shora
uvedená rizika a učinit proti nim vhodná opatření.To samé platí i pro článek „ptačí
chřipka – informace pro veřejnost“,který naleznete na další straně tohoto
zpravodaje.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
------------------------------------------------------------------------------------------CENOVĚ PŘIJATELNÝ BEZDRÁTOVÝ VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
VE ZLATÉ KORUNĚ
Na základě poptávky a zájmu mezi občany Zlaté Koruny a přilehlých obcí jsme
zjišťovali možnost připojení na bezdrátový vysokorychlostní internet
technologií Wi-Fi v našem okolí. Po předběžném průzkumu se jeví jako
optimální varianta pro umístění přístupového bodu tzv. HotSpot, vodojem
Rájov, z kterého by byl signálem pokryt Rájov, Zlatá Koruna a Plešovice.
Co je to Wi-Fi (Wireless-Fidelity)?
Jedná se o standart IEEE 802.11b sloužící pro vysokorychlostní bezdrátové
přenosy v pásmu 2,4GHz. Wi-Fi technologií se používá především pro uživatele
v externích prostorech, především jako cenově přijatelný přístup uživatelů na
Internet a mailové služby v dosahu jednotlivých přístupových míst(HotSpotech).
HotSpot šíří prostřednictvím všesměrové nebo směrové antény signál do
okolí. Pro příjem signálu Wi-Fi je důležitá přímá viditelnost (z okna, balkonu,
ze střechy apod.). Při použití uvnitř budov bude dosah kolem 50 metrů, ve
venkovních prostorech je dosah kolem 300-400 metrů. Pokud bude anténa,
(záleží na jejím výkonu) umístěna na dobrém místě, může být dosah i v km.
Tato služba je určena pro všechny zájemce, kteří chtějí v blízkosti HotSpotů
využívat Internetu nebo mailových služeb, býti neustále on-line připojení k
Internetu a nechtějí býti omezeni pomalým modemovým provozem. Pokrytí
signálem Wi-Fi a přístup na internet je tak vhodný pro firmy, zaměstnance,
návštěvníky – např. kaváren, pensionů, kempů, hotelů, úřadů, škol, jednotlivé
obytné lokality obcí atd.
Přínos služby Wi-Fi pro koncové uživatele:
- mnohem příznivější cena připojení k Internetu
- nehrozí přesměrování na drahé tzv. „žluté“ linky
- hraní počítačových her
- komunikace – (IRC, telefonování, Skype, ICQ,
chat, e-mail, diskusní skupiny...)
Jaké jsou cenové náklady?
Ty se skládají ze dvou plateb – pořizovací a provozní. Pořizovací jsou závislé
např. na vzdálenosti od Hotspotu, požadavků na připojení – 1 či více počítačů,
umístění klientské jednotky vzhledem k počítači, zda-li se jedná o interní či
externí, případná vzdálenost od externí antény atd. Částky Vám řekne technik
na základě bezplatného proměření.
Pro měsíční tarif 512/128 kb/s se předpokládá cena 395 Kč bez DPH, která
obsahuje 5G přenesených dat. Pro běžný provoz tento limit plně postačuje.
Další přenesený 1GB dat je zpoplatněn částkou 15 Kč. Případné Vaše otázky
Vám rádi zodpoví zaměstnanci firmy TERMS a.s. na telefonu: 387 685 148
Pokračování na další straně…
nebo písemně na mailu: wifi@terms.cz
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Co je třeba?
Potřebujete mít přímou viditelnost na přístupový bod a potom stolní PC, notebook nebo PDA, který je
vybaven síťovou kartou pro komunikaci s bezdrátovou sítí. To poznáte podle toho, zda-li máte značku
Wi-Fi na svém počítači nebo kartě pro bezdrátové připojení. Kartu lze dokoupit nebo zapůjčit.
Pro připojení Wi-Fi zařízením se předpokládá, že Váš počítač má USB port nebo PCI slot. V případě
externí jednotky je požadováno napájení 230V/50Hz v dostupné vzdálenosti od umístění klientské
jednotky. Umístění externí jednotky je možné v běžném vnitřním prostředí (půda, kancelář, obytná
místnost, technologická místnost atd.). Při umístění antény na střeše je nutný funkční bleskosvod.
Wi-Fi zařízení nejsou vázány na žádný operační systém a tyto služby jsou navrženy tak, aby se
dokázal bez problému připojit běžný uživatel s jakýmkoliv zařízením. Potřebný je pouze internetový
prohlížeč, kde uživatel zvolí poskytovatele bezdrátové sítě.
Prvním krokem bude vytvoření profilu v klientském manažeru vaší karty (v nejnovějších operačních
systémech probíhá automaticky). Pokud se pak budete pohybovat v dosahu přístupového bodu (oblast
"HotSpotu") a budete mít zapnuté PC, automaticky se ohlásí nejbližší přístupový bod.
Zvolíte si konkrétní síť a budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. V tento okamžik je
vám přidělena na základě uzavřené smlouvy zvolená šířka pásma.
Od této chvíle budete připojeni prostřednictvím vysokorychlostního bezdrátového Internetu a můžete
surfovat po Internetu, posílat a přijímat e-maily či stahovat soubory bez ohledu na dobu připojení.
Za firmu Terms a.s. ing.Jan HOLZÄPFEL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PTAČÍ CHŘIPK A INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Ptačí chřipka je virové onemocnění ptáků. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež (slepice, krůty, kachny a
husy) a jiné ptáky chované v zajetí. Přibližně po třech letech výskytu v Asii se současný kmen vysoce patogenní
ptačí chřipky (Aviární influenza, virus H5N1) rozšířil do Evropy. V říjnu 2005 byla přítomnost viru potvrzena poprvé
v Rumunsku, Turecku a v evropské části Ruska. V únoru 2006 se nákaza rozšířila do dalších evropských států. Byla
potvrzena především u volně žijících ptáků, zejména pak u labutí.
Přenos ptačí chřipky
K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků.
Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.
Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří,uhynulá zvířata
apod.).
Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psi apod.).
Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka.
Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.
Inkubační doba
Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s virem a projevem klinických příznaků. V případě ptačí chřipky
H5N1 je to několik dní, až jeden týden.
Virus je ničen teplotou 70 °C již za 1 sekundu.
Příznaky ptačí chřipky
Ptáci jsou otupělí, mají načepýřené peří, jsou neteční, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže.
Příjem krmiva je výrazně snížen, nebo nepřijímají krmivo vůbec. Rovněž snáška se výrazně snižuje, nebo se úplně
zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Mohou se projevovat příznaky nachlazení - výtok z nosu,
kýchání.
Během 1-2 dnů dochází k vysokému úhynu.
V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního
lékaře nebo veterinární správu. Řiďte se přesně podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám do
postiženého místa.
Nebezpečí pro člověka
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba se vyvarovat všech
zbytečných kontaktů s podezřelými zvířaty, uhynulými kusy, ale i s jejich trusem, peřím, apod.
Obecné zásady ochrany před nákazou:
Chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů.
Poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží.
Nezpracovávat nemocnou drůbež.
Dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží).
Informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu,policii,Obecní úřad.
Ochrana domácích miláčků - psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky.
Při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat trhům s drůbeží,
nekonzumovat zde jídla na ulici.
Dbát dalších doporučení vydaných Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem
zdravotnictví,která jsou zveřejněna na www.mzcr.cz

Důležitý kontakt ! :
Krajská veterinární správa,pracoviště Český Krumlov tel. 380711333 ,mobil 731134717
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NEZAPOMÍNEJME....
Mám takový dojem, že v dnešní hektické době velmi často a možná i rádi zapomínáme...zapomínáme na
doby sametové revoluce, zapomínáme na léta područí Sovětského svazu, zapomínáme na události 2.
světové války. Stále více a více nám jde jen o momentální prožitek o kariéru o to kolik nových high tech
věcí si do svého bytu koupíme...Možná to k dnešní době patří, možná si za to můžeme sami,...nevím. Ale
tak aspoň malinkou kapkou bych rád přispěl k oživení naší paměti, malou vzpomínkou na jednoho
amerického pilota který za na naši svobodu položil život na samém konci války.
17.4.1945
Na konci války kdy nálety spojeneckých sil na strategické body posledního útočiště německých okupantů
nabývali na intenzitě, již stíhací piloti neměli za povinnost doprovázet své“velké bratry“ na domovská
letiště. Mohli provozovat tzv.“volný lov“, tj.vyhledávat nepřátelská letadla, lokomotivy atd. a útočit na ně.
Této možnosti, jak si „zpestřit“ návrat využili i dva američtí piloti od 339.stíhací squadrony Lt.William
R.Preddy a jeho velitel Cpt.Raymond F.Reuter. Nad Prahou narazili na 2 německé proudové stroje ME 262.
Ovšem jejich piloti byli poměrně mladí a nezkušení, kteří neměli nejmenší chuť se pouštět do souboje se
spojenci. Proto využili vysoké maximální rychlosti svých“turbín“ a „dotáhli“ američany nad letiště Planá u
Českých Budějovic. Toto letiště bylo asi nejlépe opevněno proliletadlovou obranou v celém zbylém
Protektorátě. Na to také piloti ME 262 spoléhali a aniž by museli jednou vystřelit ze svých kulometů, práci
za ně vykonal německý flak. Oba stroje P 51 K MUSTANG byly zasaženy. Letoun kapitána Reutera se stal
okamžitě neovladatelným...zřítil se u obce Boršov a pilot byl na místě mrtev. Bill Preddy(mladší bratr
jednoho z nejlepších amerických pilotů George Preddyho s 28 setřely) měl však ještě šanci přežít.
K nouzovému přistání si vybral louku mezi Štěkří a Zálužím...svou poslední zatáčku vytočil nad Zlatou
Korunou a se zataženým podvozkem šel na přistání. Vše zhatil jeden strom který vybočoval z řady okraje
lesa. O něj zavadil stroj pravým křídlem, a při rotaci se rozpůlil trup těsně za pilotní kabinou. K místu
havárie a těžce raněnému pilotovi se okamžitě seběhli lidé z okolních vesnic. Také se dostavili příslušníci
gestapa. Ti ovšem odmítli raněného pilota naložit do svého automobilu a tak do českobudějovické
nemocnice jej vezl jeden místní sedlák na žebřiňáku. Do tří dnů Lt.WilliamR. Preddy zemřel. Jestli by tomu
mohl zabránit včasný odvoz německým vozem můžeme dnes již jen spekulovat. „Bill“ Preddy tak našel
svou smrt ve svých 20ti letech pouhé 3týdny před německou kapitulací tísíce mil od svého domova.
Zkusme alespoň na chvíli zapomenout na předvolební půtky našich politiků, na všemocnou reklamu, na
honbu za novým, lépe placeným místem a udělejme si procházku k nedalekému pomníčku a 17.dubna
v 14.35 hodin se pokusme zastavit a vzpomenout na onoho mladého kluka, který nás pomohl osvobodit
od okupantů za cenu vlastního života....
P.S. Ještě malá zmínka závěrem. Oba bratři Preddyové našli smrt v Evropě(George ve Francii). Na místa
jejich úmrtí se před 5ti lety přiletěl podívat jejich bratranec, který ještě jednou se chtěl poklonit hrdinům
jeho rodiny, kteří již neměli možnost zestárnout...
P.S. II. Aby se z této události zachovaly i nějaké hmotné pozůstatky, snažím se sbírat trosky Billyho
Mustangu a soustřeďovat. Kdyby ještě někdo z pamětníků měl jakýkoliv kousek stroje či vzpomínku budu
velmi rád když se na mě obrátí.

Martin Decarli

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A ODPOČINEK
termín zájezdu – čtvrtek 27.dubna 2006
Odjezd - 6:00 hod Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu - důchodci 150,- Kč, ostatní 250,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit předem nejpozději
do 20.dubna 2006).

Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.Ceny připojištění jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro
(Důvodem platby zájezdu předem je skutečnost,že v minulosti si zájemce svou účast na poslední chvíli
rozmyslel,neúčast však včas nenahlásil a tím docházelo poměrně často k neobsazenosti zájezdu,který je
dotován z rozpočtu obce.Zájemců o tento zájezd,který je pořádán 2x ročně je skutečně dost a je velká
škoda každého neobsazeného místa v autobusu.
Starosta M.Š.

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

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

SBĚR OŠACENÍ PRO HUMANITÁRNÍ ÚČELY !
Ve dnech Po 10. a Út 11. dubna 2006 proběhne sběr čistého a
použitého ošacení,hraček a obuvi pro OS ČČK v Českém Krumlově.V
těchto dnech mezi 15.00 – 17.00 hod můžete přinést věci,které chcete
darovat do přízemí Obecního úřadu ve Zlaté Koruně,kde je od Vás
převezmou pí.Koubová a pí.Jakubcová.
Prosíme pouze o použitelné a čisté věci – ne sběr.
Za darované věci všem občanům předem děkujeme.

Za MS Českého Červeného Kříže Zlatá Koruna / Zdena Doláková

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
sobota 29.dubna 2006
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
GRATULACE PRO NEJSTARŠÍHO OBČANA NAŠÍ OBCE
Dne 8.3.2006 oslavil úctyhodnou 90. pan Ladislav Krch ze Zlaté Koruny.V zástupu gratulantů nechyběl ani
starosta Milan Štindl s paní Annou Šustrovou,jakožto zástupci obce.S velkým respektem a obdivem je
třeba smeknout před vitalitou a jasnou myslí pana Krcha.Jeho přehled o dění života nejen v naší obci,ale i
v zahraniční je obdivuhodný.Při společném posezení s oslavencem se hovořilo o všem možném.Například
pan Krch zavzpomínal na to,že jako příslušník finanční stráže byl postřelen a to roku 1938 v Horním
Dvořišti při střežení hranic.Ještě jednou přejeme panu Ladislavu Krchovi mnoho zdraví a sil do dalších let.
II. VČELAŘSKÝ PLES
Čas masopustu je již tradičně obdobím plesů.Také letos jste mnozí z Vás navštívili některý z plesů který
zajišťovala některá z místních nebo okolních dobrovolných organizací.
V sobotu 18.02.06 uspořádala místní ZO ČSV Zlatá Koruna II VČELAŘSKÝ PLES , který byl uspořádán i
proto, aby do povědomí širší veřejnosti pronikly informace o užitečnosti a prospěšnosti chovu včel – jak pro
naše zdraví, tak i pro naši krajinu. Vždyť bez včelstev by nebylo úrody ani na okolních polích, ani na
ovocných stromech.
Díky obětavé přípravě členů výboru a nejen jich, byl připraven zajímavý program a bohatá tombola.
Do tance ale i k poslechu vyhrávala kapela Metropolka pod vedením Ludvíka Petra. Sál byl příjemně
vytopen a pěkně upraven.Organizátoři byli potěšeni zájmem veřejnosti a slušným chováním všech
přítomných.
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ ZLATÁ KORUNA DĚKUJE TOUTO CESTOU
VŠEM SPONZORŮM A NEJEN JIM ZA NEZIŠTNÝ PŘÍSPĚVEK DO TOMBOLY.
Jednatel ZO ČSV Zlatá Koruna,Ladislav Krch

PŘIJĎTE SE O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH PŘÍJEMNĚ POBAVIT!
Zlatokorunští fotbalisté pořádají na velikonoční neděli
tj. 16.4.2006 od 20:00 do 03:00 hodin v domě
kultury ve Zlaté Koruně již 4. ročník oblíbené
Velikonoční zábavy. K tanci a poslechu hraje
populární skupina Papouškovo sirotci. Jako obvykle je
připravená velmi hodnotná tombola! Vzhledem ke
každoročnímu velkému zájmu byl zřízen předprodej u
pana Miroslava Gallistla. Cena vstupenky je 100,- Kč.
Harmonogram zápasů SK Zlatá Koruna – jaro 2006
So 25.3.06 v 15.00 AKRA Č. Budějovice – SK ZK, So 1.4.06 v 16.30 SK ZK – Dříteň , So 8.4.06 v 16.30 Sokol Římov- SK ZK
So 15.4.06 v 16.30 SK ZK - Smrčina Horní Planá, So 22.4. 06 v 17.00 Šumava Frymburk- SK ZK, So 29.4.06 v 17.00 SK ZK – Sokol
Kremže, So 6.5.06 v 17.00 Sokol Chvalšiny – SK ZK, So 13.5.06 v 17.00 FK Dynamo Vyšší Brod – SK ZK,
So 20.5. 06 v 17.00 SK ZK – Slavoj ČK B,
So 27.5.06 v 17.00 Včelná – SK ZK, So 3.6.06 v 17.00 SK ZK – SK Mladé,
Ne 11.6.06 v 17.00 FK Spartak Kaplice B – SK ZK, So 17.6.06 v 17.00 SK ZK – SK Čtyři Dvory B
Za SK Zlatá Koruna ing.Petr Gallistl

