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Letošní rok je již 25 rokem,kdy Vám Zlatokorunský zpravodaj přináší informace o
aktuálním dění dotýkající se naší obce.První vydání spatřilo svět v březnu roku 1991.
Současná redakční rada,která se skládá z členů rady obce Vám i nadále bude připravovat tento zpravodaj,který má být i nadále jako jeden z hlavních pilířů,jak Vám podat objektivní informace o našich společných obecních záležitostech.Neméně důležitý zdroj informací je samotná Vaše účast na jednáních zastupitelstva,kde se rozhoduje
o nejpodstatnějších záležitostech a o dalším směrování naší obce.Využívejte prosím
těchto možností a v případě nejasností se obracejte na jednotlivé členy zastupitelstva
obce,kteří Vám mohou na mnohé odpovědět nebo Vaší případnou nejasnost,žádost
či kritiku projednají přímo v zastupitelstvu obce.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce jsem informoval o postupu přípravy v
pokračování rekonstrukce Domu kultury a sportu(dále jen DKS) ve které dojde
k zateplení,výměně oken a dveří včetně rekonstrukce ploché střechy na druhé polovině objektu DKS.Po dokončení těchto prací se stane DKS i do budoucna provozně
a energeticky udržitelným a může i nadále plnit důležitou a nenahraditelnou úlohu
centra sportu a kulturního života v naší obci.Na zasedání zastupitelstva měli přítomní
možnost vidět způsob rekonstrukce a rozsah tohoto projektu.Zahájili jsme kroky
k vydání stavebního povolení a připravujeme podklady pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Další letošní významnou stavební akcí bude úprava návesního prostoru v dolní
části Zlaté Koruny („Na KORUNĚ“).Tento prostor dostane novou vzhlednější podobu a bude jasně definovat dopravní situaci,která je v současné době nepřehledná a
tím i nebezpečná.Rovněž i tento projekt byl na jednání zastupitelstva blíže představen.
Podle potvrzené informace od E-on proběhne v letošním roce přeložení nízkého
napětí, které bude uloženo do zemního vedení od železničního viaduktu směrem na
Draha v Plešovicích.Obec provede v souběhu přeložení veřejného osvětlení a takto
učiní i u druhé investiční akce E-on,kde dojde k posílení odběru elektrické energie
pro kempy ve Zlatá Koruně a v souběhu bude zřízeno nové veřejné osvětlení mezi
hřbitovem a Rájovem.
Na vodovodním řadu dojde k rekonstrukci přibližně 100 metrového úseku vodovodu včetně rekonstrukce vyrovnávací tlakové komory.Jedná se o pokračování
v obměně části vodovodu z 50. let minulého století na který bylo v lednu letošního
roku vydáno stavební povolení.S radostí konstatuji,že jsme dokončili a zkolaudovali
zapojení vrtu pitné vody ZK-2 do vodohospodářského systému obce a zabezpečili
,tak i do budoucna, zásobování kvalitní pitné vody pro Plešovice a Zlatou Korunu.
Průběžně se snažíme na tyto i jiné drobnější akce získávat finanční pomoc prostřednictvím různých dotačních titulů.Jen do současné doby bylo podáno pro rok 2015
celkem 8 žádostí o dotaci.
Kulturní nabídka v naší obci bude i v tomto roce pestrá a bohatá.Za všechny jmenuji „Oslava 70.výročí od ukončení II.světové války“,která proběhne dne
8.5.2015.Ostatní v přiloženém seznamu kulturních akcí.Detaily vám budou vždy sděleny před konkrétní akcí pomocí zpravodaje,místního rozhlasu nebo webových stránek obce.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
ze dne 25.ÚNORA 2015
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce schválilo :
zprávu o práci rady obce a finančního výboru za poslední období
záměr prodeje části pozemku KN č.595/1 k.ú.Plešovice cca.15 m2
smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část KN č.595/1 k.ú.Plešovice
záměr prodeje části pozemku KN č.586/2 k.ú.Plešovice cca.60 m2
záměr prodeje části pozemku KN č.504/3 v k.ú.Plešovice o výměře 2m2
rozhodnutí o přípravě pořízení nového územního plánu obce Zlatá Koruna

Následující zasedání zastupitelstva obce je 22.dubna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici
ve Zlaté Koruně.
ODPADY – ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI TŘÍDĚNÍ ODPADŮ = VAŠE ÚSPORA
Naše obec se snaží dlouhodobě řešit nakládání s odpadem tak,aby bylo co nejvíce ušetřeno životní prostředí a
v neposlední řadě i finanční náročnost odpadového systému .V obci jsou vytvořeny podmínky pro třídění odpadů
v rozsahu Plasty (včetně nápojových kartónů),sklo,papír,textilie,biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu (odpad ze zahrad),elektrozařízení,(nebezpečné a objemné odpady – mobilním sběrem 2x do roka) a nově od
začátku roku i neznečištěných kovů.Všechny tyto druhy odpadů můžete bezplatně uložit či předat na stanovená
místa a tím značně snížit váš domovní odpad.Je však nutné si uvědomit,že tento systém bude funkční jen za předpokladu,že budete odpad třídit maximálně odpovědně a pečlivě.Všechny tříditelné odpady,pokud jsou znečištěny
vším tím ,co do konkrétní nádoby či místa nepatří značně tento odpadový systém prodražuje.Tyto zvýšené náklady
nese obec,ale vůbec to neznamená ,že se Vás to nedotýká.Za zbytečně vynaložené prostředky na zvýšené náklady
s dotříděním jednotlivých složek z důvodů špatného třídění by se mohlo opravit například část komunikace nebo
mnoho dalšího co přispěje ke kvalitnějšímu životu v obci.
To že umíme třídit je možné doložit výsledkem soutěže „Jihočeši třídí odpad 2014“,kde naše obec obsadila
v kategorii obcí a měst od 500 do 1999 obyvatel Jihočeského kraje 2.místo a hodnotnou cenu v podobě parkových
laviček za 11.000,-Kč.Dobré výsledky v této soutěži dosahuje naše obec dlouhodobě.
Třídit tedy umíme,jen si to nesmíme nechat kazit jednotlivci,kteří se nechovají zodpovědně.Nejlépe je jejich „řádění“ vidět u nádob na tříděný odpad.Nepořádek a odpad ,který nemá nic společného s druhem, který se třídí je
možné vidět poměrně často.Dále se tato „lumpárna“ ukazuje v podobě odložení netříděného směsného domovního odpadu,který se musí uklízet z lesů,kolem silnic v odpadkových koších na ulicích a zastávkách hromadné dopravy.Veškerá tato činnost nám krade naše společné finanční prostředky,kterých nemáme nazbyt.
Využívání odpadového systému obce je pouze pro nepodnikající fyzické osoby (zlatokorunské obyvatele).Právnické a podnikající fyzické osoby mohou tento systém využívat pouze na základě písemné smlouvy .
(Pozn.Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: ustanovení § 66: Pokutu do výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování
odpadů v souladu s tímto zákonem.)
NOVĚ TŘÍDĚNÍ KOVŮ !
Začátkem roku bylo na všech místech v obci určených pro nádoby na tříděný odpad doplněna nádoba šedé barvy
na kovový odpad.
Do této nádoby patří neznečištěné kovy zejména : plechovky od potravin,nápojů a ostatní kovové obaly,ostatní
kovové předměty.
V případě ,že se budete chtít zbavit objemného kovu,který se svou velikostí nevejde do této nádoby, můžete ho
odevzdat každou první sobotu v měsíci od 10.00 do 11.00 hodin na sběrném místě nevyužívaného elektrozařízení.Případně po předchozí dohodě na obecním úřadě.

Strana 3

25. ročník, vydání 1/2015

BIOODPAD – Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu !
Celý minulý rok jste již měli možnost zdarma se zbavit odpadu ze svých zahrad.Místo určené k tomuto uložení je u
nové čistírny odpadních vod v dolní části obce Zlatá Koruna.Někteří z vás jste takto učinili a po předchozí dohodě
na obecním úřadě vám bylo umožněno bezplatně se tohoto odpadu zbavit.Tato služba bude zachována i nadále
v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.Od 1.4.2015 bude předmětné místo vždy veřejně zpřístupněno
v pondělí od 8.00 do 20.00 hodin.V místě pro ukládání Biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu
budou označené konkrétní místa pro uložení 1)trávy a listí, 2)větví, 3)ostatních biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu.(ostatním rozložitelným odpadem rostlinného původu se rozumí zejména : plevel,dřevní štěpka z větví stromů a keřů,odpady ze záhonů,spadané ovoce,zbytky zeleniny a ovoce,skořápky od vajíček a ořechů,kávová sedlina,čajové sáčky,pokojové a okrasné květiny bez drátů a výztuh vše bez příměsí a jiného
znečištění)
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu NENÍ zejména : papír,plast sklo,kov,nebezpečný odpad,použité pleny,zbytek jídel živočišného původu,jedlé oleje,kosti,maso,kůže,uhynulá zvířata,znečištěné piliny,exkrementy zvířat a všechny biologicky nerozložitelné odpady.
Prostor pro uložení Biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu bude nepřetržitě monitorován pomocí
záznamového zařízení a v případě porušení pravidel pro uložení tohoto odpadu bude tento záznam sloužit jako
důkaz při případném vymáhání nákladů spojených s dodatečným dotříděním a likvidací odpadů,které na toto místo
nepatří.
Tento biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu bude i nadále zpracováván (komunitním) kompostováním a vytvořený kompost bude aplikován na pozemky v majetku obce.
V současné době jednáme o možnosti doplnění nádob na Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu na
místa určená pro ostatní tříditelné odpady.Jednalo by se o zvýšení komfortu ukládání biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu.Tzn. menší docházková vzdálenost.Pokud bude tento systém zaveden bude to na zkušební
období a v případě ,že se osvědčí.To znamená ,že čistota ukládaného biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu bude dobrá a nebude tedy vyžadovat další náklady na dotřiďování mohl by být tento systém zachován.Pokud se však ukáže,že obsah nádoby na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu bude znečišťován
ostatním odpadem,který tam nepatří,nebudeme si moci dovolit tento nádobový systém udržovat v provozu.
Obec již v této době doplácí na výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím více než 100.000,-Kč ročně !
V případě zhoršení kvality a množství tříditelných složek je pravděpodobné ,že se bude muset přistoupit ke zdražování poplatku za domovní komunální odpad,případně změnit stávající systém platby za odpad.Jednoduše řečeno
zdražování ! Je to jen na naší společné odpovědnosti !
Dobrým příkladem pro cestu možné úspory je domácí kompostování :
Zpracování biologicky rozložitelného odpadu přímo v místě vzniku.Kompostováním přímo na svých zahradách
nevznikají žádné přidružené náklady s přepravou a úpravou.Navíc se získá cenná surovina na zkvalitnění půdy ve
Vašich zahradách.
Špatným a nezákonným způsobem s rizikem pokuty až 50.000,-Kč je zbavení se odpadu na místa,které
k tomuto nejsou určená. (les,řeka,zastávky hromadné dopravy,místa kolem silnic a další)
OBECNÍ ÚŘAD ZLATÁ KORUNA

VÝLUKA NA ŽELEZNIČNÍ TRATI
Z důvodu rekonstrukce železniční tratě v úseku České Budějovice - Český Krumlov probíhá od 02.03.2015 do
29.06.2015 výluka provozu a vlaky budou nahrazeny autobusy. Některé spoje budou jezdit v dřívějších časových polohách. Výlukové jízdní řády spojů náhradní dopravy budou vždy vylepeny v železničních stanicích
a zastávkách (zajišťují České dráhy, a.s.) a též na místech zastávek náhradní přepravy nebo na
www.zlatakoruna.cz
Náhradní autobusové zastávky na území obce Zlatá Koruna :
•
•

V Plešovicích je zastávka náhradní autobusové dopravy na zastávce ČSAD Plešovice „Na drahách“ a
zastávka ČSAD Plešovice „Zátiší“. (zastávka ČSAD Plešovice „Zátiší“ jen na znamení)
Ve Zlaté Koruně je zastávka náhradní autobusové dopravy na zastávce ČSAD Zlatá Koruna – „Letná“
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Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Sobota 16. května 2015
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.

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 kontejnérů pod kulturním domem)
Rájov - náves 10:25-10:45 hod

PŘEHLED KULTURNÍ AKCÍ - OBCE ZLATÁ KORUNA 2015
BŘEZEN - PROSINEC
14.3. OD 20.00 HODIN MOTOZÁBAVA – *( DKS ) hraje SITUACE,Tombola vstup 100,-Kč
(výtěžek z této akce půjde na podporu hudebního vzdělávání dětí z mateřské školy)
20.3. OD 15.00 HODIN ALJAŠKA - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA (PLEŠOVICE RESTAURACE)
21.3. OD 20.00 HODIN ZÁBAVA RUKY F KAPCÁCH *( DKS ) COUNTRY,FOLK
4.4. OD 16.00 HODIN POHÁDKA – DIVADLO *( DKS ) divadelní spolek Rolnička,vstupné dobrovolné
5.4. OD 18.00 HODIN VELIKONOČNÍ KONCERT (ZLATOKORUNSKÝ KOSTEL)
5.4. OD 20.00 HODIN VELIKONOČNÍ FOTBALOVÁ ZÁBAVA *( DKS ) hraje CORSO,Tombola
18.4. OD 17.00 HODIN KAROL POLÁK A JEHO HOSTÉ + ZÁBAVA CHLAPI V SOBĚ *( DKS )
18.-19.4. MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK (AREÁL ZLATOKORUNSKÉHO KLÁŠTERA)
23.4. BAD FÜSSING – OBECNÍ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
8.5. OSLAVA 70. VÝROČÍ OD UKONČENÍ II.SVĚTOVÉ VÁLKY
16.5. OD 17.30 HODIN MÁJOVÝ KONCERT (ZLATOKORUNSKÝ KOSTEL)
29.5. NOC KOSTELŮ (AREÁL ZLATOKORUNSKÉHO KLÁŠTERA)
12.-14.6. 15.SETKÁNÍ BAREVNÝCH OBCÍ + 13.6. BAREVNÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE *(DKS)
27. 6. OD 15.00 HODIN DĚTSKÁ SLAVNOST (PLEŠOVICKÁ NÁVES)
ČERVEN VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD (AREÁL ZLATOKORUNSKÉHO KLÁŠTERA)
ČERVEN – SRPEN KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA
SRPEN - ZÁŘÍ KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
16.08. OD 11.00 HODIN MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ
ZÁŘÍ OBECNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
ŘÍJEN BAD FÜSSING – OBECNÍ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
25.10. OD 15.00 HODIN POSVÍCENSKÉ SOUSEDSKÉ POSEZENÍ(PLEŠOVICE RESTAURACE)
29.11. ADVENT VE ZLATÉ KORUNĚ
11.12. OD 15.00 HODIN SETKÁNÍ DŮCHODCŮ ZLATÁ KORUNA *( DKS )
13.12. OD 16.00 HODIN ADVENTNÍ SETKÁNÍ (PLEŠOVICKÁ NÁVS)
18.12. OD 14.00 HODIN VÁNOČNÍ KONCERT (PLEŠOVICE RESTAURACE)
21.12. OD 19.00 HODIN ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ (ZLATOKORUNSKÝ KOSTEL)
Upřesnění jednotlivých akcí naleznete vždy před akcí na webových stránkách obce www.zlatakoruna.cz
POZNÁMKA

*( DKS ) = DŮM KULTURY A SPORTU ZLATÁ KORUNA

KLUB SENIORŮ PLEŠOVICE
Od 20. 3. co 2 týdny vždy v pátek ve 14 hodin pravidelná setkání Klubu seniorů Plešovice. Setkání se konají v
sále restaurace v Plešovicích.Na programu jsou historické a cestopisné přednášky, zajímaví hosté nebo koncerty.
Vstup pro všechny zdarma. Program je vždy upřesněn v místních letácích a ve zpravodaji.
Srdečně zveme na připravený
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ BAD FÜSSING v Německu,
který nabízí regeneraci a odpočinek
termín zájezdu – čtvrtek 23.dubna 2015
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 OÚ ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit předem nejpozději
15. dubna 2015.
Upozorňujeme zájemce, že zájezd není připojištěn proti úrazu! Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.
Vstup do lázní od 9 Euro

