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Sobota 11.11.2006
Plešovice náves
(8.00-8.30 hod)
Plešovice Zátiší
(8.35-8.50 hod)
Z.Koruna horní část
(9.00-9.30 hod)
Z.Koruna dolní část
(9.35-10.15 hod)
Rájov náves
(10.25-10.45)
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Vážení spoluobčané,
Máme po volbách do zastupitelstva obce a ve čtvrtek 2.11.2006 zvolili
zastupitelé mezi sebou starostu,místostarostu a radu obce.Lidé v těchto
funkcích se nezměnili a mohou tedy směle pokračovat ve své odpovědné práci.V
první řadě mi dovolte poděkovat za podporu ve volbách.Osobně jsem velmi
potěšen volební účastí a výsledkem voleb.Cítím z výsledku to nejdůležitější ,co
starosta nutně potřebuje,důvěru a podporu.Bez tohoto jen stěží může existovat
a zastávat tento post.Když zde zmiňuji podporu,mám na mysli i podporu své
ženy, své rodiny,která i když není nijak nadšená, mým dalším působením v čele
obce,mé důvody chápe a nenahraditelně mi pomáhá. Chtěl bych také veřejně
poděkovat nezvoleným zastupitelům za jejich dosavadní práci,kterou pro obec
vykonali.Nově zvoleným zastupitelům přeji do jejich práce pevné nervy a
zachování čisté mysli.
Čeká nás důležité období a svým způsobem i výjimečné.Nabízí se nám
jedinečná příležitost využít finanční podporu z Evropských fondů v novém
programovacím období 2007-2013.Bude to věc obtížná s nejistým
výsledkem,ale v každém případě je potřeba učinit vše pro to,aby i tak malá obec
jako je Zlatá Koruna z této možnosti získala co nejvíce.Další neméně důležitou
věcí,se kterou se musíme vypořádat, je slabá stránka společenského života
obyvatel v obci.Stále cítím,že jako obyvatelé jedné obce jsme stále více od sebe
odtaživější,málo se zajímáme o dění v obci.V mém přesvědčení jsem byl utvrzen
na ustavujícím zastupitelstvu,když kromě plného počtu členů zastupitelstva se
tohoto důležitého veřejného jednání zúčastnili pouze čtyři naši spoluobčané.
Zde vidím osobně velkou slabinu obce jako celku.Jistě v této věci velkou roli
hraje i uspěchaná doba ve které se nacházíme.Pojďme a společně se pokusme
tuto bolest vyléčit. O investičních akcích jako je základní infrastruktura a
základní zajištění chodu obce se v tomto článku ani nezmiňuji,neboť tuto
potřebu beru jako samozřejmou a prioritní.
Přeji obci a jejich obyvatelům do dalších dnů mnoho úspěchů, pohody,co
nejméně zbytečných problémů a pevné zdraví.
Je mi ctí pro Vás i nadále pracovat, Váš starosta Milan Štindl
SBĚR OŠACENÍ – „ZAJIŠŤUJE ČERVENÝ KŘÍŽ“
Místní skupina českého červeného kříže Zlatá Koruna pořádá,ve dnech
6.-7. listopadu sběr použitelného ošacení,obuvi a hraček pro potřeby
ošacovacího střediska ČČK v Českém Krumlově.Čisté věci můžete
přinášet v uvedených dnech od 15.00-do17.00 hodin na obecní
úřad ve Zlaté Koruně,kde budou převzaty paní Jakubcovou a paní
Koubovou.V Plešovicích se obracejte ve stejné dny na paní Jílkovou
Hanu a na paní Kamlachovou Zdeňku.V Rájově pouze v úterý
7.listopadu na paní Mitrovou Boženu.
Všem občanům děkujeme za ochotu přispět věcmi,které už sami
nepotřebují a které mohou ještě někomu dobře posloužit.

Za MS ČČK Zlatá Koruna Zdeňka Doláková
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

15

1

Okrsky
Počet

Zpr.

1

1

v%

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Vol.
účast
v%

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

568

351

61.80

351

4 167

100.00

Kandidátní listina

Hlasy
abs.

v%

Počet
kandidátů

Přepočtené %
plat. hlasů

Počet
mandátů

1

Sdružení nezávislých
kandidátů obce Zlatá Koruna

3 361

80.66

15

80.65

13

2

Česká str.sociálně demokrat.

62

1.49

4

5.57

0

3

Komunistická str.Čech a Moravy

744

17.85

14

19.12

2

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ OBCE ZLATÁ KORUNA
Sdružení nezávislých kandidátu obce Zlatá Koruna
Příjmení a Jméno

věk

01.Štindl Milan
32
02.Moučková Růžena
50
03.Haniš Antonín
42
04.Valvoda Jiří
38
05.Daněk František
52
06.Hladík Petr
31
07.Veis Martin Ing.
34
08.Krch Ladislav
58
09.Špinar Jindřich Mgr. 43
10.Šustrová Anna
67
11.Sojková Zuzana
26
12.Petrtyl Zdeněk Ing. 47
13.Kučerová Marta Mgr. 34

pol.příslušnost

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP

hlasy

Ustavujícím zasedáním zvolen(a) do funkce

262
259
249
219
239
215
236
213
237
224
200
212
213

Komunistická strana Čech a Moravy
Příjmení a Jméno

14.Bauer Jiří
15.Šesták Jiří

věk

60
59

pol.příslušnost

BEZPP
BEZPP

hlasy

87
87

Detailní výsledky voleb : www.volby.cz

starosta
místostarostka
člen rady
člen rady
člen rady
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VAROVNÝ A INFORMAČNÍ SYSTÉM OBYVATELSTVA
Dovolte mi,abych Vám v krátkosti seznámil s právě realizovaným projektem „Varovného a
informačního systému obyvatelstva“,který se nachází na celém území naší obce.Jedná se
vlastně o bezdrátový rozhlas,který je ovládaný z jednoho místa a to je radnice obecního
úřadu ve Zlaté Koruně.Tento rozhlas bude sloužit,jak ve chvílích případného ohrožení nás
obyvatel,tak i pro zlepšení informovanosti o dění v obci.Systém lze nastavit pro jednotlivé
místní časti nebo tak,aby hlášení proběhlo v celé obci.Každým dnem bude také nastavena
možnost pro případ,že hlášení rozhlasu nezastihnete,budete mít možnost po vytočení
určitého tel.čísla(Tel.číslo Vám bude sděleno v příštím vydání zlatokorunského zpravodaje)
vyslechnout přes svůj telefon poslední vysílanou zprávu.Tento systém může také ovládat
kompetentní osoba i z mobilního telefonu.
Realizace tohoto projektu byla finančně podpořena z dotačního programu LEADER ČR
částkou 370.000,-Kč a podíl obce je 112.000,-Kč.
V případě,že místní rozhlas při vysílání hlášení neuslyšíte,nebo z důvodu odrazu zvuku
vysílání nerozumíte,sdělte to prosím na obecní úřad ve Zlaté Koruně,věc prověříme a
pokud to bude technicky možné tuto závadu odborná firma odstraní.Pro samoty,kde
vysílání rozhlasu nebude pokryto jsou připraveny domácí přijímače,které jsou velikosti
malého tranzistorového rádia a po připojení do el.sítě 220V budou vysílat v jednotlivých
domácnostech.Aby jste mohli plánovaně rozhlas vyzkoušet a poslechem ověřit stav
věci,uvádím zde harmonogram zkušebního vysílání.
Zkušební vysílání proběhne :
Středa 8.listopadu v 10.00 hodin
Středa 8.listopadu v 16.00 hodin
Sobota 11.listopadu v 11.00 hodin
Starosta obce M.Š.

Obec Zlatá Koruna ve spolupráci s Červeným křížem

Obec Zlatá Koruna ve spolupráci s mateřskou školou

Pořádá

Pořádá

Mikulášskou nadílku pro děti

Vánoční posezení s důchodci

Pátek 8.12.2006 od 16.OO hodin

Pátek 15.12.2006 od 15.00 hodin

Kulturní dům Jehlan
Ve Zlaté Koruně

Kulturní dům Jehlan
Ve Zlaté Koruně

Srdečně zveme všechny děti ze všech
částí obce v doprovodu rodičů na
připravený program,který zajišťuje
Agentura SAXA pana Broma

Srdečně zveme všechny naše
důchodce.
V případě potřeby je možné si předem
na tel. čísle Obecního úřadu
380743119 domluvit se starostou svoz
a odvoz na tuto akci.
K tanci a poslechu budou po
vystoupení dětí z mateřské školy
vyhrávat již dobře známí
sourozenci Žbánkovi na harmoniky

I N Z E R CE

MOŽNOST ULOŽENÍ ČISTÉ VÝKOPOVÉ ZEMINY
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : www.zlatakoruna.cz
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !

Nechám uložit čistou výkopovou zeminu na vyrovnání své
zahrady v Rájově-nabídka platí stále.Telefon 607 640 320.

TIP NA VÝLET

KLOBOUK NENOSÍM,PŘESTO
SMEKÁM

OTEVŘENÍ NOVÉ NAUČNÉ STEZKY NA KLETI
Dne 1. listopadu 2006 byla u příležitosti 50. výročí
vyhlášení přírodní rezervace Kleť slavnostně otevřena nová
naučná stezka kolem Kletě, kterou připravili zaměstnanci
Správy CHKO Blanský les ve spolupráci s Hvězdárnou na
Kleti. Naučná stezka v délce 5 km přiblíží návštěvníkům na
osmi zastaveních především přírodní bohatství hory Kletě.
Na úvodních zastaveních budou návštěvníci informováni o
samotné hoře, o geologických a geomorfologických
podmínkách, které určují utváření vegetačního pokryvu
Kletě. Seznámí se s důvody vyhlášení nejen přírodní
rezervace Kleť, ale i dalších dvou přírodních památek v
masivu Kletě - přírodní památky Hejdlovský potok
a přírodní památky Horní Luka. Dozvědí se také důležité
informace o lesích kleťského masivu, o přirozené druhové
skladbě
a
současném
stavu
cenných
bukových
podhorských
lesů.
Další
zastavení
pak
seznámí
návštěvníky s živočišnými obyvateli lesů na Kleti.
Samostatné zastavení je věnováno mravencům, jejichž
zdejší kolonie je největší v České republice a patří k
největším v Evropě. Na závěr naučná stezka dovede
návštěvníky k hvězdárně na Kleti, která proslula mnoha
objevy planetek a komet.
CHKO Blanský les

Více jak čtvrt století organizuji a
pořádám všechny možné i nemožné
akce.Hlavně motoristické.Dovedu velice
dobře posoudit,co to obnáší starostí,to
když jsou účastníků stovky.
Jedné takové akce jsem se jako účastník
a divák zhostil na nedávné oslavě
70.výročí tamního hasičského sboru.Byla
to
prostě
akce,která
neměla
chybu.Programově a organizačně na
jedničku.Byl jsem velice spokojen a
věřím,že i ostatní účastníci.Chtěl bych
proto touto cestou vyjádřit svůj obdiv
výboru SDH Plešovice a všem,kteří se na
této akci podíleli.Budu se těšit na další
akce jimi pořádané.
Nutno dodat,že nejvíce se o zdar akce
zasloužili páni Veis a Haniš a protože
v současnosti byli tito pánové opětovně
zvoleni
do
zastupitelstva
obce,je
předpoklad,že své organizační schopnosti
uplatní i tam.-Přeji jim mnoho zdaru.
Jiří Bauer,Plešovice

