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Datum 29.2. 2016

Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych Vás tímto úvodním článkem seznámil s částí toho, co naši
obec v průběhu letošního roku čeká.
Prožijeme společně dvě významná výročí. Prvním je 80. výročí od založení
Sboru dobrovolných hasičů Plešovice. Druhým je 700 let od první písemné
zmínky o Rájovu. Oslavy obou výročí se uskuteční v letních měsících a o programu jednotlivých oslav budete včas informováni.
Z investičních stavebních akcí se bude například jednat o pokračování v obnově vodovodního řádu ve Zlaté Koruně – horní části. Zahájili jsme práce na
přípravě studie, která bude celkově řešit rekonstrukci a dostavbu inženýrských
sítí ve stávající zástavbě v horní části Zlaté Koruny. Jedná se zejména o komplexní výměnu vodovodního řadu. Dostavbu vodovodu, kanalizace, veřejného
osvětlení a plynovodu v části u koupaliště. Intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod. Výstavbu chodníků a opravu místních komunikací.
V Plešovicích proběhne rekonstrukce hasičské zbrojnice s rozšířením využití
podkrovního prostoru a doplnění ústředního vytápění v hospodě „U Nováků“
ve které je rovněž obecní knihovna.
V Rájově bychom rádi opravili střechu hospody „Na Kovárně“ a vystavěli na
ní novou zvoničku, do které umístíme zvon, který byl umístěn na sušáku požárních hadic. Tento zvon je již demontován a bude připravován na nové umístění.
Sušák hadic bude z návesního prostoru zcela odstraněn. V letošním roce má Jihočeský Kraj vlastník komunikací III. třídy naplánovanou celkovou opravu povrchu komunikace v rozsahu od odbočení ze silnice II. třídy přes Rájov kolem
hřbitova po zlatokorunský most. V této souvislosti bude pokračováno v opravě
veřejného prostranství u návesního prostoru Rájova.
Ve Zlaté Koruně v dolní části bude rozšířeno parkování před místní poštou.
Koncem roku byla vyhlášena anketa na doplnění středové části nově zrekonstruovaného návesního prostoru „Na Koruně“. Sešla se řada nápadů, za které
velmi děkujeme. V současné době je zpracováván konečný návrh. Solitérní kámen, který bude v noci z více stran nasvětlen. Kámen může být doplněn vytesáním symboliky naší obce. Ostatní prostor v předmětném ostrůvku bude osázen nízko vzrůstající zelení.

Sběr ošacení – ČČK

S úctou Váš starosta Milan Štindl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Srdečně zveme účastníky masopustu a ostatní

Zájezd do termálních lázní

PROMÍTÁNÍ FILMU A FOTOGRAFIÍ Z MASOPUSTU

Svozový den

V pátek 18. března 2016 od 18.00 hodin proběhne v zasedací místnosti radnice ve
Zlaté Koruně promítání filmu a fotografií z masopustu roku 2015 a 2016 ze Zlaté Koruny a Rájova.
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
17. ÚNORA 2016




Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce a finančního výboru za poslední období
zadání územního plánu obce Zlatá Koruna
záměr prodeje pozemku KN č. 635 v k.ú. Rájov o výměře 29m2

Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 20. dubna 2016 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PÁLENÍ ODPADU PŮSOBÍ RAKOVINU
-

pálením odpadků vzniká obrovské množství velmi jedovatých látek
(dioxiny, furany a další chlororganické látky, fosgen, ftaláty, polycyklické aromatické uhlovodíky, formaldehyd a další aldehydy, styren, těžké kovy, oxidy síry, oxid uhelnatý, aromatické uhlovodíky a další organické látky, např. benzen, toluen, dichlormethan, čpavek, bromované zpomalovače hoření, polybromované dioxiny a furany, kyanovodík, arzén)

-

ty způsobují rakovinu či narušují hormonální či imunitní systém

-

nejvíce těchto jedovatých látek z komína spadne v místě vzniku (tedy na pozemek toho, kdo odpadky pálí a na pozemek nejbližších sousedů), nebezpečný kouř neodvane vítr

-

zejména pro malé děti je to nenávratné poškození zdraví, ale i pro dospělého to znamená závažné
zdravotní riziko

-

pálením vzniklé jedovaté látky dále způsobují nemoci dýchacích cest, škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy, nevolnost a závratě, slabost a deprese, poškozují ledviny, játra a plíce, dráždí oči a sliznice, působí alergie. Mají rakovinotvorné, toxické a mutagenní vlastnosti, ovlivňují nervový systém.

-

jedovaté spodiny se dále hromadí v ovoci a zelenině ze zahrádky, v tkáních živočichů, splachují
se do podzemních vod

-

spalování odpadu v topeništích je nezákonné (hrozí pokuta v desítkách tis. Kč)

Do kamen nepatří: plasty, polystyren, fólie, PET láhve, staré palety, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo,
natřená prkna, dřevotříska, nápojové kartony, celobarevné letáky a časopisy, nebezpečné látky.
Pálit se nesmí ani tráva, listí a zbytky potravin (při spálení jsou také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek).
Pálením odpadu v kotlích a kamnech se tyto ničí a snižuje se jejich použitelnost. Pro správné spalování je potřeba
kotel provozovat pouze na projektovaný výkon, pravidelně čistit komín, mít správně seřízený kotel, pravidelně jej
čistit - zejména teplosměnné plochy, mít správně vysoký a vhodně umístěný komín.
Co lze pálit doma
jen takové materiály, které dokonale shoří při dané teplotě spalování a zároveň neuvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky - papír, dřevo v přírodním stavu (dobře proschlé, bez lepidel, nátěrů a jiných chemických úprav), maximálně uhlí. Pozor, nekvalitní uhlí může produkovat množství oxidu siřičitého. Dusíte-li palivo v kamnech či máte
špatně průchodné spalinové cesty, může vznikat jedovatý oxid uhelnatý.
Na otevřeném ohni je dovoleno používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo a suché rostlinné materiály.
Proč pálit, když lze zdarma odložit
staré kusy nábytku, matrace aj. lze zdarma odložit na sběrném dvoře nebo při mobilním sběru při svozových dnech,
stejně tak pneumatiky, vysloužilou elektroniku a další. Proč pálit listí a trávu, když z nich můžete mít výborný kompost.
Obtěžuje vás zápach či kouř ze sousedova komína?
Pokud nepomůže domluva, obraťte se se stížností na orgány pro kontrolu malých zdrojů – místně příslušný
obecní úřad, popřípadě na policii nebo na příslušný krajský úřad (odbor kontroly).
Hrozí mu správní řízení a pokuta – desítky tisíc korun, u podnikatelů až 150 tisíc korun. Jako důkazy mohou posloužit např. svědectví spoluobčanů či fotodokumentace kouře z komína. Nově budou moci úředníci vstupovat do
domů a kontrolovat topeniště a to, čím se přikládá. Při neumožnění vstupu bude rovněž hrozit pokuta.
Vyměňte nevyhovující kotel na uhlí za nový skoro zadarmo!
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Telefon: (+420) 380 743 119

ou@zlatakoruna.cz
internetové stránky: http://www.zlatakoruna.cz/
e-mail:

Sobota 5. března 2016 od 19.00 hodin
KLUBOVÁ MOTOZÁBAVA
Dům kultury a sportu Zlatá Koruna
Hraje kapela GRO(C)K
vstupné 100,-Kč
Výtěžek ze zábavy je určen na podporu aktivit mateřské školy.

Na těchto stránkách naleznete i tento zpravodaj.

NABÍDKA CVIČENÍ
 posilovací a protahovací cvičeni (vhodné pro všechny) středa 16-17 hodin
 kondiční cvičení 17-18 hodin
obě lekce s využitím principů Pilates metody
Dům kultury a sportu ve Zlaté Koruně, první hodina 9. března 2016
Cena hodiny (cca 70 Kč) se ještě upřesní podle počtu zájemců.
Více informací a přihlášení u cvičitelky Zuzany Sivé zuzanasiva89@gmail.com nebo u Markéty Králové tel.
723161565.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 16. dubna 2016
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

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!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SBĚR OŠACENÍ, OBUVI A HRAČEK
V úterý 19. dubna 2016 od 14.30 do 16.30 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srdečně zveme na připravovaný
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ BAD FÜSSING v Německu,
který nabízí regeneraci a odpočinek
termín zájezdu – čtvrtek 21. dubna 2016
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
13. dubna 2016. (V případě nedostatečného zájmu může být zájezd zrušen)
Upozorňujeme zájemce, že zájezd není připojištěn proti úrazu! Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.
Vstup do lázní od 10 Euro
http://www.bad-fuessing.de/europa-therme-termalni-lazn-a-odpocinkove-centrum/

