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VYUŽÍVÁTE VŠECH DOSTUPNÝCH NÁSTROJŮ PRO VAŠI INFORMOVANOST?
Dovoluji si znovu připomenout, že máte jedinečnou možnost, v případě využívání internetu, jak se
snadno dostat k potřebným informacím týkající se naší obce. Stačí se jednoduše zaregistrovat na
oficiálních stránkách obce www.zlatakoruna.cz a bude dostávat všechny potřebné informace přímo
domu do Vašich e-mailových schránek. Pro registraci stačí tyto stránky navštívit, kliknout na sekci
--Následující zasedání
„Aktuality“, na této stránce rozkliknout otázku „Chcete přijímat aktuální zprávy?“ a zadat Vaši ezastupitelstva obce Zlatá mailovou adresu. Po uložení registrace Vám budou automaticky chodit aktuální zprávy týkající se
Koruna je naplánováno například přerušení dodávky elektrické energie, informace o kulturních akcích aj.
na 26. září 2012
Nově je rovněž na těchto stránkách zprovozněná aplikace vysílání místního rozhlasu. Zde si
od 18.00 hodin
můžete přehrát bezplatně poslední zprávy vyhlašované místním rozhlasem. Pro ty z Vás, kteří
internetem nedisponujete, zůstává telefonní aplikace, kdy po zavolání na telefon (+420) 721 469
793 se Vám v telefonu přehraje poslední zpráva místního rozhlasu.
V neposlední řadě také navštěvujte zasedání zastupitelstva obce, kde jsou informace
„z první ruky“.
starosta Milan Štindl
Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje je 30. srpna
2012!
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Zastupitelstvo obce schválilo:
• zprávu o práci rady obce a kontrolního a finančního výboru.
• směnu pozemků KN č.292/7 (část z pozemku KN č.292/4) o výměře 23m2 za pozemek KN č.18/7 (část z pozemku KN č.18/1) v k.ú. Zlatá Koruna.
• rozpočtou změnu č.3/2012
Zastupitelstvo přijalo na základě podaných žádostí dotace od Jihočeského kraje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekonstrukce střechy fara Zlatá Koruna č. p. 40 – 250.000,-Kč
Kaplička sv. Anna ve Zlaté Koruně – 27.000,-Kč (finanční prostředky ČEZ)
Doplnění vybavení JSDHO Zlatá Koruna – 35.000,- Kč
Oprava požární nádrže - návesní rybníček Plešovice 110.000,-Kč
Oprava části zdi zlatokorunského hřbitova- 40.000,-Kč
Mariánská pouť 2012 – 20.000,-Kč
7. Oprava části místní komunikace č.p2c a č.p3c v k. ú. Plešovice – 150.000,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MLADÍ FOTBALISTÉ SK ZLATÁ KORUNA PROŽILI SEZONU SNŮ
S velkou radostí proběhlo bilancování právě skončené sezony mladých fotbalových nadějí Zlaté
Koruny. V uplynulých třech letech se podařilo sestavit dva mládežnické týmy, které velmi zdárně
reprezentují naší obec v okresním přeboru starších přípravek a mladších žáků. Po dvou úvodních
ročnících prokázali fotbalisté přípravky značný pokrok a v letošní sezoně skončili s bilancí 14
výher, 1 remízy a 3 proher na krásném druhém místě s celkovým skóre 156:45. Třemi nejlepšími
střelci byli Matěj Král (78 gólů), Václav Zvonař (42) a Petr Pomije (16). Ještě lepšího výsledku
však dosáhl tým mladších žáků, jenž se ve své premiérové sezoně stal okresním přeborníkem.
Jedenáct výher a pouze jediná porážka mluví za své. Také skóre 56:16 je velmi lichotivým výsledkem. Nejlepším střelcem okresního přeboru se navíc stal zdejší hráč Adam Pils, kterému se podařilo vsítit 22 branek. Neméně velkou radost nám však dělá neustále se zvyšující počet fotbalových
nadšenců, kteří propadli hře s kulatým nesmyslem. V jarních měsících se na trénincích mládežnických kategorií pohybovalo po místním hřišti až 35 dětí ve věku od 4 do 12 let. Doufáme tedy,
že nastolený trend nebude pouze otázkou jedné sezony, ale projeví se také v dalších letech.
Na závěr bych velmi rád poděkoval všem, kteří věnují fotbalu ve Zlaté Koruně mnoho času,
energie i finančních prostředků a bez kterých by nebylo možné zajistit fungování místního klubu.
Největší dík ale patří mladým fotbalistům, kteří po celou sezonu bavili své fanoušky pohledným
fotbalem a dobyli pro Zlatou Korunu historický sportovní úspěch.
Jaroslav Král
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HISTORIE A SOUČASNOST JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE (II. ČÁST)
Změna velitele sebou přinesla i změnu podoby jednotky, a to ve smyslu rozdělení jednotky na dvě skupiny výjezdu. První
výjezdová skupina představuje nejsnáze dosažitelné členy, převážně pracující v katastru obce. Druhá pak představuje skupiny
s menší pravděpodobností dostavit se včas na základnu při vyhlášení poplachu.
JSDHO Zlatá Koruna je zařazena do skupiny JPO 5, určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech. Dále je
zařazena do systému plošného krytí v rámci ÚzO HZS Č. Krumlov a určena k veškeré zásahové činnosti v působnosti katastru obce. Je jasné, že k plnění výše uvedených úkolů je zapotřebí, aby jednotliví členové splňovali různé odbornosti a disponovali potřebnými znalostmi. Každý člen musí při vstupu do jednotky a následně periodicky po dvou letech projít lékařskou
zdravotní prohlídkou. Dále pak velitel jednotky spolu s veliteli družstev musí absolvovat třídenní přípravný kurz a opakovat
tento každých 5 let. Strojníci procházejí jednodenním kurzem a pravidelnou přípravou během roku. Následně každý člen bez
rozdílu absolvuje alespoň jedenkrát ročně odbornou přípravu organizovanou přímo u útvaru ÚzO HZS Č. Krumlov. Uzavřením dohody o členství se příslušník jednotky zavazuje plnit předem stanovené povinnosti, a to především dostavit se
v případě vyhlášení poplachu dle aktuálních možností na základnu k výjezdu, dbát rozkazů velitele jednotky, účastnit se školení a odborných příprav, dodržovat periodické zdravotní prohlídky, užívat při výcviku či zásahu předepsaných výstrojních
součástí jemu svěřených a v neposlední řadě se podílet na údržbě techniky a jiných věcných prostředků.
V současné době disponuje JSDHO Zlatá Koruna dvěma vozidly – tří-místným dopravním automobilem VW Transporter 1,9 D, umístěným na základně Plešovice, a šesti-místným výjezdovým vozidlem Fiat Ducato MAXI-COMBI 2,5 TDi,
vyjíždějícím ze základny Rájov. První vozidlo je určené především na dopravu materiálu a je využíváno převážně na přepravu
sportovního vybavení při reprezentaci družstva SDH Plešovice v požárním sportu a dětského kola Plamen. Druhé nově pořízené vozidlo je určené výhradně jako podpora jednotky při zásahové činnosti. Vozidlo je zařazeno rozhodnutím Krajského
ředitelství HZS ČR do IZS a vybaveno potřebným světelným a zvukovým signalizačním zařízením. To zajišťuje bezpečnou
přepravu posádky do místa zásahu. Dále se jedná o vozidlo vybavené třistalitrovou nádrží hasiva se systémem vysokotlakého
hašení. Při spotřebě 7 litrů za minutu je schopno zabezpečit 42 minut hasebních prací. Pomocí výkonného samonasávacího
čerpadla je možné třistalitrovou nádrž opětovně doplnit za 6 minut, a to z jakéhokoli volného vodního zdroje, s možností
maximálního převýšení až 8 m. Dále je vozidlo vybaveno výkonnou elektrocentrálou, která ve spojení s osvětlovacím zařízením s reflektory 2 x 500W dokonale osvětluje místo případné události. Pro případ živelných rozmarů počasí, jako jsou povodně či větrné poryvy, obsahuje výbava vozidla velké přenosné čerpadlo PS12, malé plovoucí čerpadlo Honda a 2 ks motorových pil Husqurna. Pro spojení s Krajským operačním střediskem HZS (dále jen KOPISEM HZS) a ostatními složkami
Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) využívá vozidlové radiostanice TYH-800 26W. Součástí vybavení jsou
čtyři kusy dýchacích přístrojů pro přístup do zakouřených prostor a nechybí ani materiál pro první předlékařskou pomoc.
Vlastní výstroj hasiče je složena ze zásahového obleku, bot, přilby a rukavic. Pět těchto kompletů je umístěno na základně
Plešovice a stejný počet na základně Rájov. Jednotka je dále vybavena 6 ks ruční přenosné radiostanice TYH-700.
Vybavení, technika a vůbec současná podoba jednotky nebyly získány ze dne na den. Jedná se o postupné pořizování dle
možností, a to především závislých na finanční stránce věci. Bylo využito prostředků obce, grantových nabídek Jihočeského
kraje a sponzorských darů. Jeden s největších přínosů spojení dříve samostatně fungujících útvarů pod jednu společnou jednotku je právě výhoda efektivnějšího využívání omezených finančních prostředků.
Tímto způsobem bych chtěl poděkovat všem členům za příkladný přístup k povinnostem, které spolu s dobrým využitím
nabízených možností dovolilo vzniknout takovémuto uskupení jako JSDHO Zlatá Koruna. Poděkování musí patřit také
všem, kteří se jako nečleni podílejí na úkolech spojených s budováním zázemí i úpravě techniky, a přinášejí tím potřebnou
pomoc, ať už materiální či finanční.
Za zdůraznění stojí, že příslušníci jednotky tvoří skupinu lidí, kteří jsou ochotní jít tam, odkud jiní utíkají. To dělají zcela
dobrovolně, nezištně bez nároku na odměnu či osobní slávu. Odměnou jim je dobrý pocit prospěšnosti jejich konání při
pomoci ostatním lidem v nouzi. I přes toto ušlechtilé poslání se někdy stávají terčem posměchu, kdy se na jejich hlavy snáší
ironie a snižování jejich důležitosti oproti profesionálním jednotkám. Je třeba říci, že situace posledních let doznává změn, a
to ve smyslu snižování rozpočtů záchranným složkám státu. Ve spojení s tímto se dá dost pravděpodobně v budoucích letech
očekávat masívnější nasazování jednotek obcí všech kategorií. Budeme tedy dělat vše pro to, abychom byli připraveni, protože štěstí přeje připraveným.
Radek Moučka – velitel JSDHO Zlatá Koruna

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V RÁJOVĚ
Na základě podané žádosti do Programu obnovy venkova získala naše obec přes Místní akční skupinu Blanský les-Netolicko
o.p.s. dotaci ve výši 450.000,-Kč na realizaci úpravy veřejného prostranství centrální části v Rájově. Tato částka bude podílem
obce doplněna o 333.472,-Kč. Rozsah provedení těchto úprav řeší projekt stavby s platným stavebním povolením a týká se
středové trojúhelníkové části kolem památníku padlých a restaurace „Na Kovárně“. Práce budou prováděny dodavatelsky
Službami města Český Krumlov s.r.o., které podaly nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení. Termín realizace je do 17.
srpna 2012.
Milan Štindl
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TÉMA: ČERNÉ SKLÁDKY A SPRÁVNÉ KOMPOSTOVÁNÍ

Opět k černým skládkám
V minulých dnech proběhla v horní části Zlaté Koruny bouřlivá diskuse na téma „konec skládkování v lese u koupaliště“.
Považuji za nutné se k tomuto tématu vyjádřit.
V první řadě je nutné zdůraznit, že na celém území naší obce neexistuje žádná oficiální nebo-li povolená skládka pro
ukládání odpadů. Někteří naši spoluobčané však mají značně zažité vyvážení produktu ze svých zahrádek (bohužel nejenom
tohoto biologicky rozložitelného odpadu) na různá místa, nejlépe do lesa. Byl jsem zcela překvapen i postojem některých
zlatokorunských občanů, kteří si neuvědomují, že takováto činnost je zcela nepřípustná, nelegální a v rozporu hned s několika
platnými zákony. Všechna místa, která jsou takto postižená, jsou černými skládkami, a všichni, kdo se na těchto nezákonných
skládkách podílejí, se vystavují pokutě do výše 50.000,-Kč podle zákona o odpadech. Dále existují i další možnosti postihu
takovéhoto chování, např. lesní zákon. Posekanou trávu rovněž nelze házet do řeky!
Z několika úst jsem rovněž slyšel: „Co si to ten starosta a zastupitelstvo obce dovoluje, že nesouhlasí s vyvážením a ukládáním odpadu na těchto černých skládkách a činní taková opatření, aby se tomuto zamezilo?“ To osobně považuji přinejmenším za groteskní. Na tomto místě tedy říkám zcela vážně, že neznám žádného starostu, obecní úřad a ani žádný kompetentní orgán, který souhlasí s černými skládkami. Naopak se všichni snaží učinit vše co je v jejich silách, aby tento nešvar byl
ze společnosti vytěsněn.
Dalším argumentem je, kam tedy máme vyvážet trávu a ostatní biologicky rozložitelný odpad ze svých zahrádek. Tato
otázka je zcela na místě, a proto se na ní pokusím odpovědět. V první řadě jako nejvhodnějším současným řešením je domácí
kompostování. Jak správně kompostovat si můžete přečíst v navazujícím článku. Na argument, že „máme malou zahrádku a
kompostér se nám tam nevejde“, lze odpovědět, že malá zahrádka znamená i malé množství vyprodukovaného odpadu. Malý
kompostér zabere 1-2 m2. Dalším slyšitelným argumentem je, že „obec je povinna“. Platná legislativa však říká něco jiného.
Obec v současné době není povinna. Nicméně zdravě uvažující obec má potřebu tuto problematiku řešit. A vzhledem
k tomu, že považuji naši obec za zdravě uvažující, budu navrhovat – a již jsem to naznačoval na minulých zastupitelstvech –
řešení, které umožní tomu, kdo z nějakých důvodů nechce kompostovat, zbavit se zahradního odpadu z malých soukromých
domovních zahrádek. Řešení je v realizaci oploceného pozemku v majetku obce, do kterého bude možné předat tento materiál v předem stanovenou dobu za asistence pracovníka obce. To je jediný způsob, jak tento „obecní kompostér“ udržet pro
svou funkci. Pokud by toto místo nebylo oplocené a k uložení by docházelo živelně, je více než jisté, že se v krátké chvíli
stane další černou skládkou s rozličným odpadem. Rozsah tohoto malého kompostování je limitován na 150 t/rok. Jsem
zcela přesvědčen, že tento způsob by plně vyřešil náš problém.
V současné době se připravuje nový zákon o odpadech. Některé zpracovávané návrhy mají řešit mimo jiného i biologicky
rozložitelný odpad včetně kuchyňských odpadů. Tato podoba, pokud projde, bude stát nás všechny a obecní rozpočty další
nemalé finanční výdaje. V roce 2011 doplácel obecní rozpočet na likvidaci odpadů vzniklých na území naší obce 131.552,-Kč.
Milan Štindl

Správné kompostování
Kompostování je velice užitečná činnost, protože se jednak zbavíte prakticky jakýchkoliv organických zbytků a navíc je kompost hnojivo a hodí se i na podzim k přikrývání keříků. Kompostovat můžeme buď klasicky, čili na hromadě, nebo moderněji
v kompostéru, což je rozebíratelná nádoba. A nyní obecné rady jak správně postupovat při kompostování.
Je jedno kterou variantu kompostování zvolíte, výsledek je vždy stejný. Namísto zbytků trávy, slupek od zeleniny, listí a podobně budete mít ve výsledku kompost. Na nářadí je celá procedura nenáročná, potřebujete jen lopatu a vidle. Kompost
založte smícháním něco hlíny a třeba trávy z posekané zahrady. Lze použít prakticky jakýkoliv organický odpad, například
slámu, piliny, větvičky, cokoliv co zplesniví a podobně. Nerozloží se kosti, větvičkám případně kouskům dřeva to chvíli trvá,
ale to nijak moc nevadí. Není rozumné kompostovat větve z růžiček, hnijí dlouho a trny zraňují i po delší době, což v kombinaci s kompostem není zrovna zdravé (myslím, že není nutno vysvětlovat proč). Vždy po přidání většího množství hmoty
(třeba po posekání zahrádky) přidejte také pár lopat zeminy. Za letních dní se přesvědčte, že je kompost vlhký, v suchém
probíhá rozklad mnohem pomaleji, pokud vůbec. Pomoc je snadná, pokropit váš kompost. Rozklad kompostovaných odpadů se dá správně podpořit umělým nasazením žížal, ve větší hromadě se vesele namnoží a vydrží na věky a navíc se následně
s kompostem dostanou na záhony, kde také odvádějí dobrou službu. Co se ale do kompostu nehodí: vypletý plevel. Patrně
totiž namísto hnití a zkompostování zakoření a bude vám vesele růst dále. Proto je vhodné jej buď vyhodit do popelnice,
nechat uschnout na slunci a spálit, nebo zalít v nádobě vodou a nechat zkvasit. (Podobně jako se připravují kvašené kopřivy
na hnojivou zálivku, zalijete v nádobě vodou a necháte dva tři týdny stát, ono to zkvasí a rozloží se). A ejhle, změna postupu
vykvašené plevele naopak na kompost vysloveně patří. A spolu s nimi také zbytky kávy a čaje, rostlinky mají také rády jejich
povzbuzující účinky, tak proč jim nedopřát? Kafující či čajující rodina může mít i spotřebu přes kilogram svého povzbuzovadla za měsíc, tudíž když budete čajové lístky nebo lógr schovávat, tak kompost obohatíte poměrně nemalým množstvím.
Správnému kompostování napomůžete, když celou hromadu (případně obsah kompostéru) jednou za čas proryjete vidlemi,
jednak se tam lépe dostane vzduch a jednak se jednotlivé složky promíchají. A jak využít váš výtečně připravený kompost?
Prostě stáhnete vidlemi horní nerozloženou vrstvu, až se dostanete k uzrálému. Říká se, že je potřeba kompost přesít přes
prohazovačku, ale pokud je kvalitně vyzrálý, tak v zásadě není potřeba. A použití? Na záhonky, pod sazenice, na přikrývání.
Kvalitního kompostu nemůže být nikdy dost.

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

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA ZLATOKORUNSKOU
MARIÁNSKOU POUŤ
19.srpna 2012
Program všech akcí spojených s poutí je přílohou zpravodaje!

Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj .

Kam s ním?
Ač žijeme na vesnici, někteří naši spoluobčané řeší nerudovskou otázku: „Kam s ním?“ Řeč je o zahradním odpadu. Pro
někoho je to běžný materiál, který dokáže recyklovat v rámci vlastní zahrady, pro někoho je to „něco“, čeho je potřeba se
zbavit z vlastní zahrady a to co nejrychleji.
Co to vlastně ten zahradní odpad je? Je to vlastně všechno, zejména rostlinného původu, co z našich různých typů zahrad odstraňujeme. Patří sem plevel z užitkových a květinových záhonků, posečená tráva, větve z ořezu ovocných nebo
okrasných dřevin, zbytky pěstované zeleniny a květin a podobně.
Někteří toto řeší svérázným způsobem, a to vyvezením ze své zahrady někam jinam, nejčastěji na okraj lesa mimo svůj
dohled s tím, že ono to tam nějak shnije. Tím vlastně z jejich pohledu pro ně přestal existovat. Jak ale k tomu přijde vlastník pozemku, kam svůj odpad vyvezli? Tento majitel ale určitě nestál o to, aby mu to někdo nasypal do lesa. A tak původce
odpadu naprosto bezohledně přenesl svůj „problém“ na někoho jiného, který určitě o to nestál. Argument: „ONO se to
tam stejně rozloží“ je sice pravdivý, ale ONO se to mohlo, nebo spíše mělo, rozložit tam, kde to vzniklo. Cesta je celkem
jednoduchá – kompost.
Radek Pomije

Vlastnické vztahy aneb černá skládka v horní části Zlaté Koruny
V posledních týdnech se v horní části Zlaté Koruny zvedla vlna hysterie v souvislosti s vytyčením hranic a osazením zákazové značky na pozemku pod koupalištěm v této části obce, kde mnoho let bujela černá skládka. V minulosti bylo v naší
obci takovýchto míst několik, postupně však došlo k jejich postupné rekultivaci. Někteří naši méně ukáznění spoluobčané
proto začali opět navážet svoje odpady na bývalou černou skládku ve strži pod koupalištěm, která se nacházela na pozemku
obecním, ale přímo sousedila s pozemky ve vlastnictví naší rodiny. Tímto se pochopitelně nová černá skládka rozšířila
v nebývalé míře i na naše soukromé pozemky. Podali jsme si proto žádost a na základě pravomocného rozhodnutí zastupitelstva obce Zlatá Koruna jsme s manželkou postupně vykoupili od obce Zlatá Koruna část sousedních pozemků, abychom si zřízením „oplocenky“ na ochranu vysázených dřevin svůj majetek ochránili. Naší snahou je pozemek, za který také
řádně platíme daně, znovu zcela zrekultivovat a využívat jej pro lesní hospodářství.
Z důvodu dobrých sousedských vztahů jsem osobně obešel část spoluobčanů z horní části Zlaté Koruny, abych jim situaci vysvětlil a předešel tak zbytečným sousedským sporům. Jelikož jsem ale v několika případech narazil na zcela zásadní
nepochopení a dokonce i vyhrožování ze strany lidí, kteří nám prokazatelně na pozemky odpady zaváželi, upozorňuji tímto
příspěvkem veřejně, že nebudeme tento stav nadále tolerovat. Proti těm, kteří situaci nebudou chtít pochopit a budou se
nadále snažit odpady na naše pozemky zavážet, se spojíme s Policií ČR, správou CHKO a ostatními příslušnými orgány.
Důsledky nechť si nese každý sám. Neberte toto prosím jako vyhrožování, ale jako upozornění. Dodržujte alespoň základní pravidla, já Vám svoje odpady do zahrádek rovněž nevyvážím.
Závěrem tohoto příspěvku mi dovolte ještě několik slov. Od starosty obce jsem se dověděl, že v souvislosti
s odprodejem části obecních pozemků do našeho vlastnictví bylo i jemu osobně vyhrožováno. Takovéto projevy jsou
z Vaší strany opravdu známkou „jisté“ úrovně. Starosta Milan Štindl je jeden z nejčestnějších lidí, které jsem v životě potkal, a bylo mi ctí s ním dvě volební období spolupracovat. Jeho osobní přístup a nasazení ve veřejném životě by pro mnoho z nás mělo být příkladem. Jako nejvyšší představitel obce si ale také nemůže v rozporu s občasným „lidovým“ míněním
dělat co se mu zalíbí, a proto věřte, že nám dotčené pozemky neprodal s „čistého kamarádství“a své osobní vůle.
Na základě výsledku řádných komunálních voleb jsem ukončil svoji činnost v zastupitelstvu obce Zlatá Koruna již před
třemi roky. Nemohl jsem proto žádným způsobem ovlivnit rozhodnutí zastupitelstva obce, které nám na základě žádosti
prodej obecních pozemků na svém řádném zasedání odsouhlasilo. Kdybyste se alespoň částečně zajímali o dění v obci,
věděli byste, že se tak stalo jednohlasně. Starosta pan Štindl byl zastupitelstvem obce pouze pověřen k provedení příslušných právních kroků k odprodeji pozemků.
Své zastupitele jste si na základě Vašeho svobodného rozhodnutí zvolili sami. V okamžiku, kdy vstoupili do veřejného
života, museli svoje „lidové“ názory částečně přehodnotit i ti zastupitelé, kteří v zastupitelstvu představují jakousi oposici a
do kterých jste mnozí vkládali svoje nové naděje. Obec jako právní subjekt má i k ochraně životního prostředí obrovské
množství povinností a za nedodržování právních norem nese plnou zodpovědnost.
Jiří Valvoda

