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Datum 2. 10. 2012

Milý spoluobčané,

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje je
30. listopadu 2012!
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od minulého vydání našeho zpravodaje se událo v naší obci mnohé. Rád bych se u třech událostí
zastavil.
V sobotu 28. července 2012 zasáhly území naší obce extrémní přívalové deště. Po dobu zhruba dvou hodin napršelo cca. 100 litrů na metr čtvereční. Důsledkem tohoto ojedinělého přírodního úkazu jsou nemalé škody - poškozené státní, krajské a obecní komunikace a další infrastruktura. Odhadovaná škoda na obecním majetku byla vyčíslena na 850.000,-Kč. Ušetřen nebyl ani
soukromý majetek. Největší škody příval napáchal rodině Kalkušových z Rájova, kterým zničil
jejich opěrnou zeď, okolí domu a po dobu valící se vody až kriticky ohrožoval jejich rodinný
dům. Na tomto místě mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří pomáhali tuto těžkou a komplikovanou situaci zvládnout. Zejména děkuji našim dobrovolným a profesionálním hasičům. Znovu se ukázalo, jak důležitou a nenahraditelnou roli zastávají tyto složky při krizových situacích.
Další významnou událostí byla srpnová Mariánská pouť. Celý program poutě se nesl v pohodové a příjemné náladě a pevně věřím, že z bohatého programu si každý vybral to své. Zachycené
snímky z celého programu naleznete na webových stránkách obce www.zlatakoruna.cz ve fotogalerii a také v tomto zpravodaji. Tato pouť se rovněž nesla v duchu příprav příštího zlatokorunského roku 2013, kdy si budeme připomínat 750. výročí od založení Zlaté Koruny Přemyslem
Otakarem II. I zde mi dovolte poděkovat jménem celé obce všem, kteří přispěli k obnovení tradice zlatokorunské pouti a všem těm, kteří pracují na přípravě důstojné oslavy našeho výročí
v roce 2013.
Poslední událost, která jistě stojí za zmínku, je dokončování naší největší novodobé investiční
akce „Kanalizace,ČOV a vodovod ve Zlaté Koruně“, týkající se historické části a která je podporována Operačním programem Životní prostředí. V současné době je zprovozněno 1 856 metrů
kanalizačního řadu, 1 363 metrů nového vodovodu, moderní mechanicko-biologická čistírna
odpadních vod a čerpací stanice. Dále tato stavba obsahovala rekonstrukci místní komunikace
k ČOV. Rekonstrukcí prošel i průtah obcí silnice třetí třídy, kterou prováděla Správa a údržba
Jihočeského kraje. V současné době se provádí postupné přepojování na nový vodovod a novou
splaškovou kanalizaci jednotlivých nemovitostí. Cílem je dokončení přepojení na nový vodovod
do 31. 10. 2012 a následné vyřazení starého vodovodního řadu, který je v havarijním stavu. Stavba prokázala skutečnost, že nový vodovod byl v této části obce postaven za pět minut dvanáct.
Připojení na novou kanalizaci jednotlivých nemovitostí by mělo ideálně proběhnout do 30. 11.
2012. Myslím, že různá omezení a komplikace po dobu stavby jsou nadmíru vyváženy skutečností, že další život a budoucí rozvoj je nově vzniklou infrastrukturou zajištěn. Po ukončení přepojení nás čeká další úkol, a to je dát dotčené území do přijatelné podoby novými povrchy komunikací a úpravou veřejného prostranství.
Přeji Vám všem krásný a barevný podzim
Milan Štindl – starosta obce

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 26. ZÁŘÍ 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•

•
•
•

zprávu o práci rady obce.
smlouvu o směně 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) o výměře 90 m2 v k.ú. Zlatá Koruna.
smlouvu kupní část z pozemku KN č.139/3 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 1121 m2
záměr prodeje částí pozemků KN č.292/2 k.ú.Plešovice o předpokládané výměře 10m2
a část pozemku KN č.277/2 k.ú.Plešovice o předpokládané výměře 15m2 v souvislosti
s připravovanou stavbou „Revitalizace trati Č.Budějovice – Volary“
rozpočtou změnu č.4/2012.

Následující zasedání zastupitelstva je plánované na 19.12.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
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PODĚKOVÁNÍ
Jednou z akcí bohatého programu letošní Mariánské poutě ve Zlaté Koruně byla výstava vitráží Renaty Kuchtové z Českých
Chalup, obrazů a mozaiky Pavla Rožbouda ze Včelné.
To, že nám duch historické budovy bývalé tvrze a fary ve Zlaté Koruně dovolil výstavu v jejích prostorách uspořádat, považujeme za velkou poctu a vyznamenání. Budiž tento první krok učiněný obcí Zlatá Koruna po převzetí této historické budovy do svého majetku a péče předznamenáním jejího budoucího využití ve prospěch místní kultury.
Děkuji za sebe, za Renatu Kuchtovou, za všechny hosty výstavy zastupitelům obce, panu starostovi Milanovi Štindlovi a
dobrovolníkům, kteří provázeli hosty výstavou. Poděkování patří také za uznání a obdiv vyjádřený zápisy v návštěvní knize,
které zapsali hosté z mnoha míst ČR a také ze Slovenska, Polska, Ruska, Německa, Ukrajiny, USA, Kanady, Švýcarska, Maďarska, Rakouska a především hostům ze Zlaté Koruny a okolních obcí.
Přejeme obci Zlatá Koruna zdařilé provedení opravy budovy bývalé tvrze a fary, aby přinášela radost a příjemné zážitky
nejenom místním občanům ale i přespolním, jako tomu bylo při naší společné výstavě.
Ještě jednou děkují a na nová setkání s Vámi se těší
Renata Kuchtová a Pavel Rožboud
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 28. července v podvečer nás zasáhly silné přívalové deště, které zničily okolí našeho rodinného domu v Rájově.
Prostřednictvím Zlatokorunského zpravodaje bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám následující dny byli nápomocni,
přátelům, známým a místním dobrovolným hasičům. Velký dík patří starostovi panu Milanu Štindlovi, na kterého jsme se
mohli kdykoli obrátit.
Děkujeme
Rodina Kalkušova
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
V pondělí dne 12. listopadu 2012 se v zasedací místnosti obecního úřadu ve Zlaté Koruně v 18.00 hodin uskuteční
beseda pana Jiřího Bárty nad třetím vydáním jeho knihy Kleť, milovaná hora. Bude to téměř premiéra (první přednáška proběhne 8.11. v 18.00 hodin v Holubově) rozšířeného vydání veleúspěšné knihy o Kleti a Blanském lese. Pan Jiří Bárta je jedním
z největších znalců Kleti a proto bude příležitost se na besedě dozvědět mnohé, na co v knize nezbylo místo. Knihu, ve které
jsou oproti předchozímu vydání i novinky týkající se Zlaté Koruny, si budete moci na besedě přímo zakoupit a zároveň nechat autorem podepsat. Neváhejte proto a přijďte na zajímavou besedu spojenou s autogramiádou, protože kniha bude zřejmě opět, jako v předchozích dvou po sobě jdoucích vydáních, rychle rozebrána.
Jindřich Špinar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Správa CHKO Blanský les a Obec Holubov
si vás dovolují pozvat na tyto akce:
Přednáška Ing. Petra Kunce: Nový Hrádek, soužití přírody a památky
kde: Informační centrum Holubov
kdy: čtvrtek 11. října 2012 od 18 hodin
Přednáška Ing. arch. Václava Štěpána: Francie, Bretaň
kde: Informační centrum Holubov
kdy: čtvrtek 13.prosince 2012 od 17 hodin
Oznámení: CHKO Blanský les nadále provozuje své detašované pracoviště pro stavební problematiku v Infocentru
Holubov a to vždy 2. čtvrtek v měsíci od 8:00 do 14:00.
Aktuální informace: www.blanskyles.nature.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE SE USKUTEČNÍ
Pátek 12.října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 13.října 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Místem konání voleb v okrsku č.1 Zlatá Koruna je velká zasedací místnost na radnici Obecního úřadu Zlatá Koruna pro
oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu :
Zlatá Koruna,Rájov,Plešovice
Telefonní spojení na okrskovou komisi č.1 Zlatá Koruna ve dnech a hodinách voleb je 380 743 119
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ZE ZLATOKORUNSKÉ POUTI

(Fotografoval Štindl M.,Domin J.,Šesták J.)

PLÁNOVANÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE V RÁJOVĚ
Z důvodu prací na silnici v průtahu obcí Rájov v nejužším místě u zrcadla (u Moučků) bude v těchto místech uzavřen průjezd v pondělí
8.října. od 8.00 do 14.00 hodin.

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

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

Objízdná trasa bude přes Srnín a horní část Zlaté Koruny.

Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj .

SK Zlatá Koruna
pořádá ve středu 17. října od 16:00 hodin
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.
Železný šrot připravte prosím před domem.
V případě většího množství lze odvoz domluvit na telefonním čísle 775 601871.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 8. října 2012 od 15 do 17 hodin pořádá MS ČČK
SBĚR POUŽITELNÉHO OŠACENÍ, OBUVI A HRAČEK PRO OS ČČK ČESKÝ KRUMLOV.

Čisté a nepoškozené věci přineste v této době do přízemí obecního úřadu, kde je od vás převezmeme.
Za použitelné darované věci děkujeme.
Za MS ČČK Zdena Doláková
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 27. října 2012
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
Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je příležitostí zdarma se zbavit odpadů, které doma překáží. Jedinou Vaší povinností je osobně svůj odpad předat a pomoci s nakládkou specializované firmě. Dopředu navezené hromady
odpadu komplikují a zdržují odvoz. Tento mobilní sběr slouží pouze pro fyzické osoby (domácnosti) nikoliv pro podnikající fyzické a právnické osoby (podnikatele).
Všechna vysloužilá elektrozařízení odevzdávejte bezplatně vždy první sobotu od 10.00 do 11.00 hodin na sběrné místo –
Zlatá Koruna dvůr č.p. 5 (za poštou).
Šetříte tím naše společné finance a životní prostředí!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A ODPOČINEK
termín zájezdu – čtvrtek 11.října 2012
Odjezd - 6:00 hod
Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu – důchodci s trvalým pobytem v naší obci 150,- Kč,
ostatní 300,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit předem nejpozději
8.října 2012).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.
Vstup do lázní 9 Euro

