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Vážení spoluobčané,
nastal podzim a rok se kvapem blíží ke svému konci. Za poslední tři měsíce nás toho však ještě
mnoho čeká. V naší obci to bude zejména oprava komunikací, které poškodila červnová povoUzávěrka příštího čísla deň. Podařilo se nám zajistit finanční prostředky z Ministerstva dopravy ve výši 739.000,-Kč,
Zpravodaje je 15. prosin- které budou použity na tyto opravy. Dále bude opravena po ukončené stavbě kanalizace a vodoce 2013!
vodu ulice u pošty. Oprava této ulice bude v podobě nové asfaltové komunikace s kamenným
obrubníkem, zbytek zpevněných částí tohoto prostranství bude doplněno kamennou mozaikou.
Komunikace bude rovněž odvodněna do dešťové kanalizace. Prosíme o pochopení při omezení
pohybu v této části po dobu stavby, která bude zahájena v pondělí 7. října 2013 s plánovaným
ukončením stavby do konce tohoto měsíce. Práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební
s.r.o. Jsem velmi rád ,že se v letošním roce podaří opravit převážná plocha veřejného prostranství
dotčená naší stavbou vodovodu a kanalizace. V opravách se samozřejmě bude pokračovat i
v následující době podle finančních možností.
Mám rovněž dobrou zprávu pro uživatele vodovodu v Plešovicích a ve Zlaté Koruně. Druhý
vrt pitné vody, o kterém jsem Vás již informoval v prvním letošním zpravodaji, je úspěšně vyvrtán do hloubky 70 m a v současné době budou probíhat čerpací zkoušky, které ukážou jeho vydatnost a kvalitu.Z prvotních výsledků se ukazuje, že bude tak kvalitní jako náš vrt č.1. Tento vrt
OBSAH
zajistí bezproblémovou budoucnost dodávky pitné vody. Jak jste byli již informováni, Obec Zlatá
Koruna se stala od 1.9.2013 provozovatelem vodovodu na území naší obce (minulý provozovatel
ČEVAK a.s.). Nové smlouvy o dodávce pitné vody a u některých uživatelů i o odvedení odpadních vod jsou v současné době připravovány a budou Vám doručeny během října, nejpozději do
první poloviny listopadu 2013. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat,
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rád Vám vše objasním, případně Vám pomohu s doplněním Vašich údajů do předmětných
smluv. Časová náročnost příprav smluv je dána velkým počtem uživatelů, a proto prosím o Vaše
Úvodní slovo
pochopení.
Častým dotazem v poslední době je, proč jsou na nové komunikaci mezi hřbitovem a RájoVolby do Poslanecké sněvem
umístěné přenosné dopravní značky zákaz vjezdu. Je to z důvodu průběhu kolaudačního
movny
řízení a do ukončení je tato komunikace pouze stavbou. Po zkolaudování nám bude tato stavba
bezúplatně předána od investora Ministerstva zemědělství, neboť byla postavena na základě
ukončených pozemkových úprav k.ú.Rájov. Tento zbudovaný úsek slouží mimo jiné jako bezStrana 2
pečné spojení mezi Rájovem a Zlatou Korunou pro chodce a cyklisty.
Přeji Vám krásný barevný podzim našeho zlatokorunského roku.
Jednání zastupitelstva obce
S úctou
Milan Štindl Váš starosta
Pronájem restaurace
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v Rájově
Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Posvícenské sousedské
DLE ZÁKONA Č.247/1995 SB., O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ
posezení
REPUBLIKY PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
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VE DNECH 25. A 26. ŘÍJNA 2013.
Výlet po zlatokorunské
Území obvod obce Zlatá Koruna
krajině
Pátek 25.října 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 26.října 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
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Informační servis

Počet volebních okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Zlatá Koruna čp.41, 381 01 Český Krumlov
Tel. 380 743 119
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
dne 25. září 2013
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
zprávu o práci rady obce za uplynulé období
rozpočtovou změnu č.4/2013,č.5/2013.č.6/2013 a č.7/2013
záměr k zahájení procesu „Změna územního plánu obce Zlatá Koruna č. 4“ na správním území obce Zlatá Koruna
 náklady na pořízení změny územního plánu obce ponesou žadatelé dle plošné výměry projednávaných částí
území
 zájemci z řad vlastníků nemovitostí mohou žádosti o provedení změny územního plánu obce Zlatá Koruna podávat do 28. 2. 2014 na podatelně obecního úřadu ve Zlaté Koruně
 k žádosti je nutné doložit vlastnické právo k předmětné nemovitosti, jasně specifikovat požadavek a uvést kontaktní spojení
 bližší informace u starosty obce.
novou vnitřní směrnici č. 5 – rozpočet obce

•
•
•

•

Následující zasedání zastupitelstva je plánované na 18. prosince 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté
Koruně.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Zlatá Koruna v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích tímto zveřejňuje svůj záměr
pronajmout
Nemovitost Rájov č.p.59 se stávající parc. č.25/2 v k. ú. Rájov (Restaurace Na Kovárně)
Dle specifikace:
1.
2.
3.

Nebytové prostory o celkové ploše 71,09m2
Vnitřní vybavení.
Část pozemku č.598/6 v k.ú.Rájov o výměře cca 30m2 (3m x 10m na jihozápadní straně domu čp. 59),
který bude sloužit pro předzahrádku na kterou bude přístup zajištěn pouze z restaurace.
4. Pro provoz restaurace je nutné pronajmout ještě část od vlastníka nemovitosti Rájov č.p.30!!! (Bližší informace u starosty obce)
5. Zajištění celoročního provozu restaurace!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místní výbor a Klub seniorů Plešovice srdečně zvou na
Posvícenské sousedské posezení
V neděli 27. 10. v 15 hodin v hospůdce U Nováků v Plešovicích
V programu vystoupí orientální tanečnice, čeká nás promítání z letošních akcí, soutěž o nejlepší jablečný štrúdl,
soutěž o nejlepší posvícenský koláč (přihlásíte se až na místě), bohatá tombola, a na veselou notu zahrají harmonikář s houslistkou.
Zapomeňte na starosti, přijďte si posedět a užít si zábavu a sousedskou pohodu. Srdečně zveme i přespolní.
Vstup zdarma.
Další programovou nabídku uvádíme zde :

Program klubu seniorů Plešovice na podzim 2013
11. 10.
18. 10.
25. 10.
1. 11.
8. 11.
15. 11.
22. 11.
29. 11.

Toulky po Západních Čechách – manželé Maňáskovi Plzeňsko, západočeské lázně, hrady a zámky - promítání
Po stopách zlatokorunského kláštera – Jiří Šesták Fotografie a vyprávění ze zájezdu zlatokorunských občanů 21.9.2013
Ukrajina – Kyjev a okolí – Pavel Maňásek – cestopisná přednáška s promítáním
Setkání se nekoná, jsou „Dušičky“.
Ženeva a ženevské jezero – Pavel Maňásek, cestopisná přednáška s promítáním
Karlštejn – P. Maňásek, V. Šváb – komponovaný pořad
Posezení s písničkou – vystoupí p. Olšakovský a E. Jakešová
Hrady a zámky v Čechách – V Šváb – komentované video

Vždy ve 14 hodin v plešovické hospůdce
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VÝLET PO ZLATOKORUNSKÉ KRAJINĚ 21. 9. 2013
Dobrý den.
Myslím, že jednou z mých příjemných povinností je osobně zhodnotit výlet po zlatokorunských državách. Jsme cestovatelská
dvojice, která se zájezdu zúčastnila hlavně proto, že sice máme zcestované leckteré vzdálenější cizozemě, ale pořádně neznámě své bližší okolí. Protože nás několikrát zklamalo cestování připravené někým jiným (cestovní kanceláří), rozhodli jsme se
již před lety cestovat pouze individuálně a vše si připravovat sami. Proto se musím přiznat k jisté malé obavě, že výlet zlatokorunský mne také zklame.
O to příjemnější pro mne výlet byl a nemohu jinak, než ho chválit. Jak připravenost a organizaci výletu, tak informační
obsah a podání nejen průvodce. Jsem rád, že konečně vím něco o území, které spadalo pod klášter, a mohu si udělat přesnější
představu o minulém žití v tomto kraji. Cítím tedy povinnost alespoň touto formou poděkovat a rád se dalšího podobného
výjezdu zúčastním.
Přeji usměvavý den. J.Šizling.

Kostel sv.Martina v Polné na Šumavě

Prohlídka muzea Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách

Kostel sv. Máří Magdalény ve Chvalšinách

Interiér kostela svaté Máří Magdalény

Kostel sv. Bartoloměje ve Ktiši

Část účastníků na kamenném můstku v Netolicích

U příležitosti 750.výročí od založení Zlaté Koruny pořádala Obec Zlatá Koruna autobusový výlet po bývalých državách svého kláštera,kterého se účastnilo 57 našich spoluobčanů.Účastníci tohoto výletu navštívili Vojenský újezdní prostor Boletice, kostel sv.Mikuláše z 2.
poloviny 12. století a kostel sv.Martina v Polné na Šumavě.Dále kostel svaté Máří Magdalény a muzeum Schwarzenberského plavebního
kanálu ve Chvalšinách,Obec Ktiš a město Netolice, městské muzeum JUDr. Otakara Kudrny a Archeopark. Navštívili tak značnou část
území,které bylo v držení kláštera Zlatá Koruna v jeho největším rozkvětu. Ostatní fotografie z výletu naleznete na www.zlatakoruna.cz

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.

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 19. října 2013
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 24. října 2013
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
17. října 2013).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu!
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.
Vstup do lázní 9 Euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sportovní klub Zlatá Koruna
pořádá ve středu 9. října 2013 od 16:00 hodin
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU – ZLATÁ KORUNA HORNÍ A DOLNÍ ČÁST.
Železný šrot připravte prosím před domem.
V případě většího množství šrotu či potřeby pomoci s jeho vynošením se lze domluvit na telefonním čísle 604 280 269,
Petr Gallistl.
NEBEREME: Nerozebrané bojlery a elektrospotřebiče, kterých se můžete vždy zdarma zbavit na sběrném místě elektrozařízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 7. října 2013 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

