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Datum 21.11. 2014

Vážení spoluobčané ,
V pondělí 17.listopadu jsme si připomínali 25.výročí „sametové revoluce“.Dvacet pět
let má naše generace možnost účastnit se svým hlasem v různých volbách demokratickým,svobodným způsobem.Poslední důležité volby ,které se přímo dotýkají naší obce
Uzávěrka příštího čísla máme čerstvě za sebou.Zvolili jsme patnáct našich občanů,kteří budou vykonávat správu
zpravodaje
naší obce po období 2014-2018.Ve středu 5.listopadu proběhlo ustavující zasedání novéje 17.prosince 2014 !
ho zastupitelstva obce na kterém byl zvolen starosta,místostarosta,rada obce a kontrolní a
finanční výbor.
Dovolte,abych Vám na tomto místě poděkoval za Vaši podporu a Vaši důvěru,kterou
mi projevujete již více než dvanáct let.Je to pro mě velký závazek,který si stále více a více
uvědomuji s přibývajícími roky starostování.Velmi si Vaší důvěry vážím a i nadále budu
odpovědně a na plno dělat všechno co umím pro to,abych Vaši důvěru nezklamal.Jsem
přesvědčen,že tuto odpovědnost cítí i všichni Vámi zvolení zastupitelé.
Co nás nyní čeká ? Do konce tohoto roku je to dokončení právě realizovaných akcí.Poslední doladění částečné úpravy návesního prostoru v Plešovicích.Propojení vrtu
pitné vody ZK-2 do vodohospodářského systému obce a pokračování v opravách dotčeOBSAH
ného území po uložení kanalizace a vodovodu v dolní části Zlaté Koruny.Následně jsou
to již rozběhlé projekty na kterých bude pokračováno v příštím roce.Pokračování
v rekonstrukci Domu kultury sportu(dále jen DKS),kde dojde k zateplení,výměně oken a
dveří včetně rekonstrukce ploché střechy na druhé polovině objektu DKS.Po dokončení
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těchto prací se stane DKS i do budoucna provozně a energeticky udržitelným a může i
nadále plnit důležitou úlohu centra sportu a kulturního života v naší obci.Část DKS má
Úvodní slovo starosty
od 15.10.2014 nového nájemce a to společnost „U Klášterní sýpky s.r.o.“,který
Pozvánka na křest knihy do v současné době provádí na své náklady rekonstrukci pronajatých prostor .Na jaře příštíHolubova
ho roku budeme realizovat úpravu návesního prostoru v dolní části Zlaté Koruny („Na
„KLEŤ A BLANSKÝ LES“
KORUNĚ“).Tento prostor dostane novou vzhlednější podobu a bude jasně definovat
dopravní situaci,která je v současné době nepřehledná a tím i nebezpečná.Další akce se
týkají veřejného osvětlení.Nově budou instalovány lampy mezi hřbitovem a Rájovem
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kolem stezky pro pěší a cyklisty.Rekonstrukce veřejného osvětlení proběhne v souvislosti
Zpráva o průběhu voleb a s rekonstrukcí vedení nízkého napětí,které bude přeloženo do zemního vedení od železničního viaduktu směrem na Draha v Plešovicích.
ustavujícího zasedání ZO
O dalších investičních obecních akcí bude rozhodováno v novém zastupitelstvu obKniha
ce.Dle mého názoru bychom se měli jednoznačně zaměřit na pokračování v rekonstrukci
„Dějiny Zlaté Koruny vodovodního řadu v těch částech obce,kde se jeho technický stav nachází již na konci své
Zlatá Koruna,Plešovice a
životnosti a pokračovat v opravách místních komunikací a veřejného prostranství.
Rájov v proměnách staletí“
S blížícím se časem vánoc přijměte vřelé pozvání k účasti na Adventním programu
obce.Jednotlivé akce programu naleznete na poslední straně tohoto zlatokorunského
zpravodaje.
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S úctou Váš starosta Milan Štindl
Vítání nejmladších občánků
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Adventní program obce

Správa CHKO Blanský les, Obec Holubov a Český svaz ochránců přírody
si Vás dovolují pozvat na představení knihy
KLEŤ A BLANSKÝ LES – obraz krajiny – krajina v obrazech
vydané u příležitosti 25. výročí založení CHKO Blanský les
Kde: Informační centrum Holubov
Kdy: čtvrtek 18. prosince od 16 hodin
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE VE ZLATÉ KORUNĚ
Registrační úřad Český Krumlov zaregistroval pro volby do zastupitelstva obce Zlatá Koruna 3 kandidátní listiny
.První Sdružení nezávislých kandidátů obce Zlatá Koruna s počtem 15 kandidátů.Druhá Nezávislí pro Zlatou Korunu,Rájov a Plešovice s počtem 15 kandidátů.Třetí Komunistická strana Čech a Moravy s počtem 15 kandidátů.Celkovým počet kandidátů byl tedy 45.
Ve volebních seznamech bylo zapsáno celkem 593 voličů, počet vydaných a odevzdaných obálek činil 370, což
představovalo účast voličů 62,39 %. (Pro srovnání celorepubliková účast byla 44,46%)
Z těchto hlasů obdržely:
ZASTUPITELSTVO OBCE 2014-2018
• Sdružení nezávislých kandidátu obce Zlatá Koruna 50,85 % (8 mandátů :
Štindl Milan,Moučka Radek,Mgr.Špinar Jindřich,Kamlach Václav,
Daněk František,Sojková Zuzana,Ing.Kornatovský Petr ,Valvoda Jiří, )
• Nezávislí pro Zlatou Korunu,Rájov a Plešovice 37,15% (6 mandátů :
Mgr.Král Jaroslav,Ing. Pomije Radek,PhDr.Král Pavel Ph.D.,Šváb Václav,
Ing.Gallistl Petr,Ing.Matoušek Jiří)
• Komunistická strana Čech a Moravy 11,99% (1 mandát : Hofman Miroslav)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVA Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
5.LISTOPADU 2014
•
•
•
•
•
•
•
•

Všech 15 zvolených zastupitelů složilo slib zastupitele a ujalo se svých mandátů
Starostou obce byl již počtvrté za sebou zvolen Milan Štindl
Místostarostou obce byl zvolen Radek Moučka
Rada obce byla zvolena ve složení Milan Štindl,Radek Moučka,Ing.Petr Kornatovský,Ing.Radek Pomije a
Mgr.Jaroslav Král
Kontrolní výbor byl zvolen ve složení předseda Zuzana Sojková,člen Ing.Jiří Matoušek,člen Václav Kamlach
Finanční výbor byl zvolen ve složení předseda Ing.Petr Gallistl,člen Jiří Valvoda,člen Václav Kamlach
Oprávněnými členy zastupitelstva obce přijímat prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu
obecního úřadu Zlatá Koruna byli řádně zvoleni Milan Štindl,Radek Moučka,Zuzana Sojková,Mgr.Jaroslav
Král.
Bylo rozhodnuto o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (místostarosta-3.400,-Kč,člen rady obce 840,-Kč,předsedové výborů a komisí 600,-Kč,členové výborů a komisí 290,Kč)

Následující zasedání zastupitelstva obce je 17.prosince 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici
ve Zlaté Koruně.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KNIHA „DĚJINY ZLATÉ KORUNY – ZLATÁ KORUNA,PLEŠOVICE A RÁJOV V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Poslední desítky knih jsou stále v prodeji na obecním úřadě ve Zlaté Koruně
Knihu vydala Obec Zlatá Koruna u příležitosti 750. výročí existence Zlaté Koruny
Počet stran: 539
Počet barevných fotografických a mapových příloh: 297
Formát: 210x220 mm pevná vazba
Jazyk: český, německé resumé
Rok vydání: 2013
(Doporučená cena 670,-Kč vč.DPH)
Prodejní cena knihy na obecním úřadě ve Zlaté Koruně 399,-Kč vč.DPH
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 17.října 2014 proběhlo slavnostní uvítání nejmladších občánků naší obce.Slavnostního uvítání se zúčastnilo 9 občánků
z celkového počtu 10 pozvaných.Přejeme jim ještě jednou vše nejlepší a mnoho pohody do jejich života.

Laura Mazáková,Zlatá Koruna

Vítek Lombart,Zlatá Koruna

Václav Šváb,Zlatá Koruna

Beáta Kantorová,Rájov

Kristýna Malachovská ,Plešovice

Laura Zemanová,Rájov

Karel Přibík,Rájov

Natálie Turoňová,Zlatá Koruna

Vojtěch Šustr,Zlatá Koruna
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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.

I N Z E R C E
Pronajmu dlouhodobě garáž ve Zlaté Koruně.
Vhodná i jako sklad.
Jedná se o jednu ze šesti garáží pod mlýnem.
Měsíční výše nájemného po vzájemné dohodě.
Ing. Jana Jakešová
mobil: 776 898 022
e-mail: jakesova.jana@centrum.cz

ADVENTNÍ PROGRAM OBCE ZLATÁ KORUNA
v neděli 30.listopadu 2014
9.30 hodin
MŠE SVATÁ / klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie /
14.00 – 16.00
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ – tvůrčí dílna / zasedací místnost radnice ve Zlaté Koruně /
zájemci si s sebou přinesou vlastní dekorace a korpus věnce
16.00 – 18.00 hodin
ŽIVÝ BETLÉM V PODÁNÍ DĚTÍ Z MŠ A SOUBORU MUSICA DIVINA
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU / parčík před budovou radnice ve Zlaté Koruně /
Vánoční jarmark dětí z mateřské školy ,vánoční koledy a vánoční punč
18.00 hodin
OHLASY KŮRŮ ANDĚLSKÝCH: GOSPELY A SPIRITUÁLY
Účinkuje: Sbor opery Jihočeského divadla
Sbormistr: Martin Veselý
/ Adventní koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie /
Vstupné dobrovolné
-------------------------------------------------------------------------------------------------v pátek 12.prosince 2014
15.00 hodin
VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI / Dům kultury a sportu Zlatá Koruna - restaurace /
Zábavný program pro seniory.Vystoupí děti z mateřské školy a k poslechu a tanci zahrají a zazpívají
„KAMEŇÁCI“ (Dopravu na akci si můžete dohodnout u starosty obce tel.380 743 119)
--------------------------------------------------------------------------------------------------V neděli 21.prosince 2014
19.00 hodin
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – J.J. RYBA
/ Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně /
Velešínský chrámový sbor, Filharmonický orchestr České Budějovice
Vstupné 100,-Kč,děti do 15 let zdarma
PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
(po koncertu si bude moci každý zapálit světýlko domů - nezapomeňte si přinést lampičky)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Parkování zajištěno na parkovišti za mostem
Pořadatelé :
Obec a Mateřská škola Zlatá Koruna, Sancta Spinea Corona – společnost přátel Zlaté Koruny, o.s.,
Římskokatolická farnost Zlatá Koruna, Agentura Kraus koncert

