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Vážení spoluobčané,
jen pár hodin nás dělí od Štědrého dne a vánočních svátků. Několik pak málo dní od konce letošního roku. Jaký byl letošní rok pro naši obec ? Rok 2012 byl zejména rokem čilého stavebního ruchu. Podařilo se nám uskutečnit mnoho potřebných akcí na celém území naší obce. K financování jsme maximálně využili nejrůznějších dotačních možností, bez nichž bychom nebyli
schopni tak rychle a v takovém rozsahu řešit to, co nás nejvíce trápí. Předkládám Vám seznam
zásadních akcí realizovaných v tomto roce :
• Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna
• Oprava komunikace III.třídy – průtah historickou částí Zlaté Koruny
• Úprava centrální části veřejného prostranství v Rájově
• Oprava části místní komunikace v Plešovicích
• Rekonstrukce střechy bývalé fary
• Oprava návesního rybníčku v Plešovicích
• Oprava vstupní části zdi zlatokorunského hřbitova
• Dokončení stezky Zlatá Koruna – Rájov
• Instalace dětských hracích prvků Plešovice, Rájov, Zlatá Koruna
• Oprava kapličky sv. Anna ve Zlaté Koruně
• Mariánská pouť 2012
• Doplnění vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce včetně nového zásahového vozidla
• Částečná oprava požární nádrže (koupaliště) v horní části Zlaté Koruny
• Vydání obecního nástěnného kalendáře 2013
Na tomto místě děkuji všem, kdo byli tomuto úsilí nápomocni.
Čeká nás rok 2013, který je pro Zlatou Korunu velmi významným. V tomto roce tomu bude
již 750let od doby, kdy se začali psát dějiny našeho jedinečného místa, našeho domova. Roku
1263 založil Přemysl Otakar II. náš zlatokorunský klášter. V souvislosti s tímto výročím budou
probíhat v průběhu příštího roku významné kulturní události. Prvním připomenutím našeho
významného výročí je vydání zlatokorunského kalendáře, který je mimo jiného doplněn i zlatokorunským kalendáriem. Tento kalendář jste měli možnost si vyzvednut na obecním úřadě zdarma
pro všechny domácnosti v naší obci. Vydání kalendáře a mnoho dalších akcí v příštím roce bylo
podpořeno z Operačního programu Evropské unie v rámci příhraniční spolupráce. Pevně věřím,
že budou podpořeny rovněž Vaší účastí na nich. Na kalendáři naleznete také logo (symbol), které
bude po dobu zlatokorunského roku 2013 doprovázet všechny akce spojené s naším výročím.
Na závěr mi dovolte popřát Vám Klidné a pohodové vánoce. Zvláště dětem přeji, aby jim
Ježíšek nadělil podle jejich přání a zásluh a Všem přeji do nového zlatokorunského roku 2013
mnoho pohody, životního štěstí, ale hlavně pevné zdraví, které je základem spokojeného života.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------V OBCI ZLATÁ KORUNA A OKOLÍ BUDE KOMINÍK!
Provádíme čištění spalinových cest, výběr sazí a kondenzátů, kontroly, revize, zkrátka veškeré
kominické práce včetně poradenství.
Bc. Bohumil Kotrba,Kominictví, Tel.725 557 986
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 31.ledna 2013.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
během měsíce února a března 2013.
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Vážení přátelé,
s blížícím se koncem letošního roku většina z nás bilancuje své počínání v předchozích měsících a s větším či menším uspokojením zařazuje prožité okamžiky do svého pestrého životního archivu. Letošní rok byl pro mnohé z vás velmi náročný a
prožili jste určitě značné množství pozitivních i negativních zkušeností stejně jako já. Přesto si doufám tvrdit, že pro občany
Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic byl rok 2012 z hlediska stavebního, kulturního i sociálního rozvoje obce velmi úspěšný.
Podařilo se dokončit několik zásadních akcí, úspěšně pokračovala tradice mariánské pouti a také adventní neděle doprovázené rozsvícením vánočního stromu ve Zlaté Koruně, Rájově a Plešovicích nabízí neustále pestřejší program, při kterém se
setkává značná část obyvatel našich obcí. Samozřejmě existuje dále mnoho nedostatků, které je potřeba co nejrychleji řešit, a
jsem přesvědčen, že s vaší pomocí by jejich odstranění zabralo mnohem méně času. Předpokládám, že všichni, kteří ve Zlaté
Koruně, Rájově a Plešovicích žijete, jste našli v těchto obcích ideální místo k životu i s vašimi rodinami. Proto bych vás chtěl
požádat o pomoc v budoucím rozvoji našich obcí, jelikož věřím, že společnými silami dokážeme již tak krásné místo v údolí
Vltavy dále zvelebovat. Zkusme si na sklonku letošního roku položit tedy ještě jednu řečnickou otázku: „Neptejme se stále, co
může udělat Zlatá Koruna pro nás, ale ptejme se, co my můžeme udělat pro Zlatou Korunu?“ Na úplný závěr bych rád připojil jeden citát,
který by nám všem měl pomoci překonávat těžké chvíle v časech následujících.
Václav Havel: O naději
„Naděje prostě není optimismus. Není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Myslím si zkrátka, že tu nejhlubší a nejdůležitější naději, tu jedinou, která nás dokáže navzdory všemu udržet nad hladinou,
přimět k dobrým činům a která je jediným pravým zdrojem závratnosti lidského ducha a jeho snažení, bereme tak říkajíc
„odjinud“. A tato naděje to také především je, co nám dává sílu žít a pořád znovu něco zkoušet i v podmínkách navenek tak
beznadějných, jako jsou například ty zdejší.
Milí přátelé, přeji vám všem i vašim blízkým nádherné Vánoce a ať je váš život stále naplněn VÍROU, NADĚJÍ a
LÁSKOU.
Jaroslav Král
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
dne 19.prosince 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
•
•
•
•
•

zprávu o práci rady obce.
zprávu o práci finančního a kontrolního výboru.
rozpočtovou změnu č.5/2012.
cenu vodného na rok 2012 ve výši 28,88,-Kč/m3 bez DPH (vč. DPH 33,21,-Kč/ m3)
cenu stočného pro rok 2013 ve výši 22.50,- Kč/m3 bez DPH a dotaci obce pro domácnosti ve výši 10,00,-Kč (cena
vč.DPH určená pro domácnosti činí 14,38,- Kč/m3.Cena vč. DPH pro právnické osoby činí 25,88,- Kč/m3)
Plátce stočného je uživatel veřejné kanalizace,která je ukončena čistírnou odpadních vod.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod :
1. DOMÁCNOSTI (tzn.nepodnikající fyzická osoba)
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 35m3 odpadních vod)
2. PRÁVNICKÉ OSOBY
a) v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného
množství a to počet trvale hlášených osob v obci Zlatá Koruna x 35m3 za cenu
určenou pro domácnosti.Zbývající množství odečteného z vodoměru za cenu pro
právnické osoby.
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. ve znění pozdějších předpisů.(Počet trvale hlášených osob v obci Zlatá Koruna x 35m3 za cenu určenou pro domácnosti.Zbývající množství za cenu pro právnické osoby.)
Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci rady obce.
• rozpočet obce na rok 2013.
• změnu územního plánu obce Zlatá Koruna č.3.
• prodloužení platnosti Programu obnovy venkova na období od 1998-2014.
• odměnu neuvolněných členů zastupitelstva,kteří jsou pověřeni k oddávání v matričním obvodu obce Zlatá Koruna.
• pověření starosty obce k rozpočtovým změnám od 20.12. do 31.12.2012.
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVÁLILO
• záměr prodeje obecního pozemku KN č.180/10 v k.ú.Rájov
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NOVÝ SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ V OBCI
(DŮCHODCI A OSTATNÍ)
K 31.12.2012 ukončuje svou činnost ing.Miroslav Borovka - závodní stravování ve Zlaté Koruně. Od 3.1.2013 budou pro
zájemce ( důchodce a ostatní) obědy dováženy z vývařovny Zemědělského družstva Podkleťan Křemže.
STRAVOVÁNÍ DŮCHODCŮ S TRVALÝM POBYTEM V OBCI ZLATÁ KORUNA
Kalkulace ceny oběda
Celková cena
: 60,95,- Kč vč.DPH
Příspěvek obce
: 5,95,- Kč vč.DPH
Úhrada důchodci
: 55,00,-Kč vč.DPH
STRAVOVÁNÍ OSTATNÍ
Úhrada ostatní
: 65,00,-Kč vč.DPH
UHRAZENÍ STRAVNÉHO:
- vyúčtování stravného bude vždy zpětně /př. za měsíc leden 2013 do 10.února 2013/
- placení stravného na pokladně Obecního úřadu ve Zlaté Koruně
POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA:
Je nutné, aby všichni strávníci měly dva jídlonosiče řádně podepsané /všechny tři nádoby v soupravě /
ČAS DOVOZU A MÍSTO VYZVEDNUTÍ OBĚDA:
Zlatá Koruna – dolní část : 11,20 hodin (přízemí obecního úřadu)
Rájov
: 11,30 hodin (bedna u přístřešku restaurace Na Kovárně)
Zlatá Koruna – horní část : 11,40 hodin (bedna u poštovní schránky)
Plešovice
: (v případě zájmu bude čas upřesněn – bedna náves)
ZMĚNA V ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Obědy je nutno odhlásit nebo přihlásit do 11,00 hodin vždy den předem,
osobně při vyzvedávání oběda nebo na čísle telefonu – 380 743 124 – Mateřská škola
/ v době od 10,00 – 11,00 hodin /
PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ODBĚRU OBĚDŮ JE NUTNÉ NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 28.12.2012 do
11.30 hodin NA OBECNÍM ÚŘADĚ NEBO NA ČÍSLE TELEFONU 380 743 119.
UPOZORNĚNÍ :
3.1.2013 BUDOU DODÁNY ZÁJEMCŮM OBĚDY POPRVÉ,PROTO JE NUTNO 2.1.2013 DODAT OBA
ŘÁDNĚ PODEPSANÉ JÍDLONOSIČE .VE ZLATÉ KORUNĚ NA OBECNÍ ÚŘAD – PŘÍZEMÍ, V RÁJOVĚ A
ZLATÉ KORUNĚ – HORNÍ ČÁST DO BEDNY NA SHORA UVEDENÝCH MÍSTECH. NEJPOZDĚJI DO
11,00 HODIN !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi Milanu Štindlovi za jeho obětavou práci pro naši obec a pro její občany.
Zejména bych mu ráda poděkovala za to, že hlavně jeho zásluhou mohou rodiče v naší obci bez problému umístit svoje děti
do školky. V okolních obcích (jak mnozí sami ví) to totiž tak samozřejmé není. Díky úsilí pana starosty (a pochopitelně i
dalších lidí) se naše obec může chlubit novou školkou, kterou nám mohou okolní obce závidět.
Další věcí, kterou bych chtěla zmínit, je výstavba stezky ze Zlaté Koruny do Rájova. Kdo tudy někdy prošel v letní sezoně,
ví, jak nebezpečné bylo chodit po silnici. Takže výstavba stezky všem velmi usnadní život.
Ještě jednou tedy panu starostovi velice děkuji (a doufám, že nejen svým jménem) a přeji mu do jeho další práce hodně
elánu, optimismu a co nejméně starostí.
Zuzana Sojková, Rájov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na další díl našeho nepravidelného přednáškového cyklu, který bude pokračovat příspěvkem „Izrael očima českého učitele.“ Plánovaná přednáška Vás uvede do zajímavých zákoutí Jeruzaléma a seznámí Vás
s dějinami
a současností státu Izrael. Povídání o historii a přítomnosti židovského státu se uskuteční v pondělí
28.1. 2013 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu.
Všichni návštěvníci rozmanitých věkových kategorií jsou vřele vítáni.
Za kulturní komisi obce Zlaté Koruny Jaroslav Král

Dne 02.02.2013 se koná Masopust v Rájově.
Sraz masek v 12.30hod v restauraci „Na Kovárně“.
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

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

Dne 09.02.2013 se koná Masopust ve Zlaté Koruně
Sraz masek u restaurace „Letná“ v 9.00hod

Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj .

SK Zlatá Koruna
pořádá v úterý 25. prosince 2012 od 20,00 hodin v hostinci Na Letné
VÁNOČNÍ ZÁBAVU
K tanci a poslechu hraje Šťastná náhoda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SK Zlatá Koruna
pořádá v sobotu 29. Prosince 2012 od 13,30 na fotbalovém hřišti
Tradiční fotbalové utkání současných i bývalých hráčů i příznivců SK Zlatá Koruna.
Přijďte podpořit netradiční sportovní výkony a pobavit se na konci roku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hokejbal TJ Sokol ve spolupráci s Obecním úřadem Zlatá Koruna
si vás dovolují pozvat na
V. ročník turnaje v hokejbale o putovní pohár Obce Zlatá Koruna
Den konání turnaje: 16.02.2013
Start turnaje: 8:30 hod
Veškeré informace k turnaji naleznete na: www.hokejbalzk.estranky.cz a nebo na tel:736716164 p. Lavička
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sbor dobrovolných hasičů Rájov
pořádá v kulturním domě ve Zlaté Koruně
H a s i č s k ý p l e s,
a to v soboru 26. ledna 2012 od 19.00 do 3.00 hod, k poslechu a tanci hraje:
dechová kapely Jihočeští rodáci a Pěšáci
Autobusové spojení zajištěno tam i zpět
Předprodej vstupenek a bližší informace na telefonu 736 716 164 p. Lavička nebo 737 244 415 p. Moučka.
Vstupné: 100 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Správa CHKO Blanský les a Obec Holubov
si vás dovolují pozvat na tyto akce:
Přednáška Ing.arch. Michala Říhy - O permakultuře a přírodních zahradách
kde: Informační centrum Holubov
kdy: čtvrtek 10. ledna od 18 hodin
Přednáška Ing.arch. Ondřeje Melouna - O krásách krajin evropských i českých
kde: Informační centrum Holubov
kdy: čtvrtek 14. února od 18 hodin
Přednáška Dany Kindlmanové – Staré krajové odrůdy hrušní
kde: Informační centrum Holubov
kdy: čtvrtek 14. března od 18 hodin

