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Příští jednání
Zastupitelstva obce
3.května 2007
v 18.00 hod
Radnice
ve Zlaté Koruně
Program :
1.Zahájení
2.Zpráva o práci rady
obce
3. Majetkoprávní
záležitosti
4.Různé
Jednání
zastupitelstva obce
je veřejné !

Datum 23.3.2007

Vážení spoluobčané,
„I takto může vypadat úvodní článek našeho zpravodaje“

Vandalismus který nezná meze,aneb psychická porucha způsobila.
S vandalismem,který je mimo chápání zdravého rozumu,jsme se mohli setkat,již opakovaně
na našem hřbitově.Neznámý psychicky postižený vandal,opakovaně rozbil všechna okna na
objektu márnice.Když uvádím psychicky postižený,mám k tomu oprávněné důvody.Jen
psychicky postižený člověk může provést takový čin.Musím konstatovat,že tvrzení,které často
slýchávám „To provedli vodáci,lufťáci“ je s největší pravděpodobností mylné.Vandalismus se
kterým se poslední dobou setkáváme se odehrává mimo letní sezónu a svědčí o tom,že
pachatel nebo pachatelé jsou skryti mezi námi.Z tohoto důvodu,žádám všechny rodiče,aby
připomněli svým dětem,že úmyslné ničení majetku je čin,který se mezi slušnými lidmi nedělá.
Také vysvětlete svým dětem,že není žádné žalování,když na vandalismus vás,obecní úřad
nebo policii upozorní ,pokud vidí na vlastní oči , jak někdo úmyslně demoluje něčí
majetek.Tímto nechci přímo poukázat,že viníci jsou jen děti.Jen hledám možnou
prevenci.Zároveň však sděluji,že pokud bude pachatel přistižen,bude se zodpovídat nejen
z činu, u kterého byl dopaden,ale i ze všech dosud provedených poškozeních u kterých nebyl
viník zjištěn.Na dopadení viníků intenzivně spolupracujeme s policií ČR.
…slovo policie

Starosta Milan Štindl

Vážení čtenáři,
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Jak správně třídit odpad

rád bych Vás seznámil ve zkratce s novým programem v rámci Policie ČR u
Obvodního oddělení Český Krumlov ( dále jen OOP ČK). Jedná se o tzv. Comunity policing (
od 1. 7. 2006 ), tzn., že každá oblast, která patří do územní části OOP ČK má svého
konkrétního policistu (dříve ,,okrskář´´) , na kterého se lidé mohou obracet se svými problémy.
Pro Vás, občany obce Zlatá Koruna, Rájov a Plešovice, jsem tu právě já, Martin Jílek.
U Policie ČR pracuji od 1. dubna 2003 v hodnosti podpraporčík. Této hodnosti
odpovídá služební zařazení u OOP ČK na místo vrchního asistenta. Okrsek obcí, které
katastrálně patří pod OÚ Zlatá Koruna jsem převzal od pana Karla Vejvody v období podzimu
roku 2004. Do mé územní odpovědnosti patří dalších 5 obecních úřadů ( Dolní Třebonín,
Mojné, Srnín, Chlumec a Přísečná ) a jejich příslušné obce.
Vím, že život na vsi je jiný než život ve městě, protože lidé na vsi mají odjakživa k
sobě blíž, než lidé ve velkých městech, kde spoléhají mnozí na anonymitu okolí a prostředí.
Během doby svého působení u PČR jsem se ve Vašich obcích několikrát setkal s tím,
že lidé mají strach podávat policistům informace, jež by mohly pomoci k odhalení pachatele.
Tento problém však není pouze ve Vašich obcích, objevuje se i jinde, mimo jiné také ve
městě Český Krumlov, protože i toto město je svým způsobem malé.
Každá informace, kterou předáte policistovi, může vést k odhalení pachatele. Některé
oznámené případy vyřeší policisté i po delší době na základě Vašich informací.
Nechtěl bych, abyste brali předávání informací pro potřeby trestního či přestupkového
řízení jako ,,udávání´´, ale jako fakt, že chráníte svůj osobní majetek a majetek dalších
spoluobčanů.
S panem starostou,dalšími spolupracovníky Obecního úřadu a členy Zastupitelstva
obce úzce spolupracujeme.Cílem naší spolupráce je zpříjemnit Vám žití ve Vaší obci. Nebojte
se ozvat, předat informaci, připomínku.... Pokud budete spolupracovat se mnou, nebo se
starostou panem Milanem Štindlem, snáze budeme chránit Váš majetek a dbát na dodržování
veřejného pořádku.
Více informací o programu Comunity policing, či informace o náplni práce policisty najdete na
internetové stránce Ministerstva vnitra ČR - http://www.mvcr.cz/
Děkuji za celý kolektiv PČR - OOP Český Krumlov.
pprap. Martin Jílek
Telefonní čísla:
tísňová linka POLICIE ČR
(24 hod.) ...................................... 158
dozorčí služba OOP ČK
(24 hod.) ......................... 974 232 700
spojovatelka ............................................................ 974 232 111
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ZÁNIK POVOLENÍ K ODBĚRU A VYPOUŠTĚNÍ VOD K 1.1.2008
Vzhledem k značnému rozsahu problematiky této záležitosti a k omezenému prostoru ve zlatokorunském
zpravodaji zveřejňujeme pouze základní informace :
Příslušný úřad v dané věci : Městský úřad v Českém Krumlově,Odbor životního prostředí a zemědělství
(Budova Komerční banky,Kaplická 439) tel.380 766 550
Pracovní doba : Po,St – 7.30-11.00 a 12.00-17.00, Út,Čt,Pá – 7.30-8.30
Do zániku povolení lze žádat shora uvedený úřad do 1.7.2007 (zbývá tedy ještě 14 týdnů)
- jednotlivé dotazy Vám budou zodpovězeny na bezplatné infolince ministerstva zemědělství 800 101 197

- ucelené informace včetně odpovědí na nejčastější dotazy naleznete na http://www.zanikpovoleni.cz/
- k základní orientaci v dané věci je i starosta obce připraven Vám radou pomoci.
M.Š.
VYUŽÍVÁNÍ

DOPRAVY

UŽITKOVÉHO

AUTOMOBILU

PRO MÍSTNÍ OBČANY.

Koncem minulého roku rozhodli zastupitelé obce o
pořízení užitkového vozidla a to třístranného sklápěče
GAZelle 4x2 s ložnou plochou 3100x2000mm a nosností
1,7 tuny,které je již využíváno při zajišťování údržby a
oprav veřejného prostranství.Odpovědným za provoz
tohoto vozidla je starosta obce a pan Miroslav Hofman.
Dne 1.3.2OO7 rada obce svým usnesením stanovila,že
vozidlo budou moci využívat v případě volné kapacity i
občané naší obce za následujících podmínek :
Kilometrovné 8,-Kč
Nasazení vozu 100,-Kč za hodinu (účtování po 30
minutách) 30´= 50,-Kč
Práce (1 pracovník) 80,-Kč za hodinu (nakládání
,vykládání,stěhování,apod.)
V případě Vašeho konkrétního zájmu můžete kontaktovat
Miroslava Hofmana tel.724 577 870 a ten Vám sdělí zda
je možné užitkové vozidlo použít,dle Vašeho požadavku,
či nikoliv.Řidičem vozidla bude vždy pan Hofman nebo
starosta Štindl.V případě,že vozidlo využijete, podepíšete
řidiči dodací list a do 3 pracovních dnů se dostavíte na
pokladnu obecního úřadu ve Zlaté Koruně k uhrazení
nákladů za využití vozidla.
M.Š.

Z webových stránek prodejce :
Poslední předané vozidlo GAZ roku 2006...
Letošním úplně posledním vozidlem předaným
Obecnímu úřadu obce Zlatá Koruna se stal vůz GAZ
AMC 3302 TS GAZelle 4x2 s užitkovou nástavbou
typu třístranný sklápěč od polské firmy ROMCAR.
Pan starosta již plánuje některé úpravy právě
převzaného vozu ve smyslu zaplachtování
sklápěčové nástavby či dovybavení vozidla
některými prvky ze seznamu doplňkové výbavy
tak, aby vozidlo mohlo sloužit nejen pro potřeby
obce ale i místních sdružení včetně hasičů.
Jiří Kaftan
GAZ AUTO PRAHA, s.r.o.

URČENO PRO VŠECHNY VLASTNÍKY POZEMKŮ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ

RÁJOV

Obecní úřad Zlatá Koruna
pořádá

Ve čtvrtek 19.dubna 2007 v 18.00 hod v Rájově restaurace „NA KOVÁRNĚ“
setkání vlastníků pozemků katastrálního území Rájov.
Cílem setkání je seznámení vlastníků s možností provedení pozemkových úprav pro
toto území.Setkání proběhne za účasti zástupců Pozemkového úřadu Český
Krumlov,kteří budou prezentovat možné nastartování a průběh případné pozemkové
úpravy a rádi Vám zodpoví Vaše dotazy.
Využijte této jedinečné příležitosti a zúčastněte se této akce !
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Z ČINNOSTI MS ČČK ZLATÁ KORUNA
V letošním roce jsme se sešli v únoru na valné hromadě ,abychom zhodnotili loňskou celoroční
práci a seznámili přítomné i s plánem práce na tento rok.
V dubnu chystáme sběr použitelného ošacení pro Ošacovací středisko OS ČČK
v Č.Krumlově.Stejnou akci chceme zopakovat na podzim.V květnu uskutečníme pro své členky
setkání ke Dni matek spojené s pohoštěním.V červnu se chceme opět podílet na oslavách
spojených se Dnem dětí.Zajistíme zdravotnickou službu a pomůžeme tam,kde nás bude potřeba.
Chceme se zaměřit na získávání nových členů a též nových dárců krve.Bezpříspěvkové dárcovství
krve má v naší obci dlouholetou tradici.Je bezprostředně spojeno už se vznikem MS ČČK a obec se
může pochlubit mnoha bývalými i současnými dárci.K těm prvním patřili manželé Kateřina a Josef
Sekyrovi,p.R.Augustin,pí.Ludmila Draxlerová,Anna Slámová,Helena Vávrová,p.Václav Vilhum a
mnoho dalších.Pokud máte zájem stát se bezpříspěvkovým dárcem krve,můžete se obrátit na OS
ČČK Č.Krumlov – tel.380711570,kde Vám dají další instrukce.Bezplatné dárcovství krve není
finančně honorováno,ale je oceňováno bronzovou,stříbrnou nebo zlatou plaketou MUDr.Jánského
za 10,20 a 40 odběrů krve.I mezi našimi občany je mnoho těch,kteří toto ocenění mají.Avšak
daleko větší radost než ocenění poskytne vědomí,že jsme svou darovanou krví někomu pomohli
nebo dokonce zachránili lidský život.
Za MS ČČK Doláková Zdena

SBĚR OŠACENÍ

pořádá MS ČČK Zlatá Koruna

ve dnech 16.-17.dubna 2007 od 15.00 do 17.00 hod
v budově radnice obecního úřadu ve Zlaté Koruně.
Použitelné a čisté ošacení,obuv i hračky od Vás převezmou paní Jakubcová
(pondělí) a paní Koubová (úterý).Za darované věci předem děkujeme.
VYŘAZENÉ KNIHY Z FONDU KNIHOVNY ZLATÁ KORUNA
Knihovna ve Zlaté Koruně vyřadila ze svého knižního fondu cca 100 nepotřebných knih,které si
mohou zájemci zakoupit za symbolickou 1,-Kč.Knihy je možné prohlédnout v provozní době
knihovny.Tj.každé úterý od 14.30 – 16.30 hodin nejpozději však do 30.dubna 2007

SOUTĚŽ PRO DĚTI
Ahoj děti moje jméno je Tonda Obal.Jak už moje jméno napovídá jsem
odborníkem na obaly a jejich recyklaci a mám pro Vás malý úkol.
Součástí tohoto zpravodaje je příloha „Jak správně třídit odpad“.
Pokud jste tuto přílohu důkladně prostudovali,ať už sami nebo za pomoci
rodičů, bude pro Vás hračkou správně vybarvit tyto tři kontejnéry.

………………..
Jméno
………………..
Příjmení

1. PLAST

2. PAPÍR

3. SKLO

………………..
Bydliště

………………..
Zkontrolujte zda již všichni doma zpravodaj přečetli.Opatrně vystřihněte
věk
splněný úkolu a doručte ho panu starostovi.
Tři správné odpovědi budou vylosovány a výherci obdrží odměnu.Nezapomeňte vyplnit své
jméno,příjmení,bydliště a věk.
Tak zase někdy příště Váš Tonda Obal

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Sobota 14 .dubna 2007

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

NEPŘEHLÉDNĚTE !

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

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A ODPOČINEK
termín zájezdu – úterý 10.dubna 2007
Odjezd - 6:00 hod Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu - důchodci 150,- Kč, ostatní 250,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně
zaplatit předem nejpozději 3.dubna 2006).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.Ceny připojištění jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč
za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro

Přijďte se o svátcích pobavit
POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
Sportovní klub SK Zlatá Koruna fotbal si dovoluje pozvat všechny fanoušky dobré
zábavy na každoroční Velikonoční zábavu. Zábava se koná v DKT ve Zlaté
Koruně a to tradičně o velikonoční neděli dne 8.4.2007 od 20:00 hodin. K tanci a
poslechu hrají známí PAPOUŠKOVO SIROTCI. Vstupné je 100,- Kč.
Opět bude připravena velmi hodnotná tombola!
Vzhledem ke každoročnímu velkému zájmu o rezervace
lze hromadné objednávky lístků v předstihu vyřídit
u pana Miroslava Gallistla tel. 737 197 631.
-----------------------------------------------------------------Fotbalisty SK Zlatá Koruna čeká náročné jaro!
Sedmým rokem bojují zlatokorunští fotbalisté v krajské soutěži I. B třídy. Výsledky z následujících úvodních
mistrovských zápasů napoví, zda se přiblíží klidným středním vodám nebo budou bojovat o záchranu až do
posledních kol.
Program úvodu jarního kola:
Sobota 31.3.2007 od 16.30 hodin
Zlatá Koruna - Chvalšiny
Sobota 7.4.2007 od 14.30 hodin
Mladé- Zlatá Koruna
Sobota 14.4.2007 od 16.30 hodin
Zlatá Koruna - Čtyři Dvory B
Sobota 21.4.2007 od 17.00 hodin
Včelná-Zlatá Koruna
Sobota 28.4.2007 od 17.00 hodin
Zlatá Koruna - Velešín
Neděle 6.5.2007 od 17.00 hodin
Římov – Zlatá Koruna
Sobota 12.5.2007 od 17.00 hodin
Zlatá Koruna – Horní Planá
Sobota 19.5.2007 od 17.00 hodin
Frymburk – Zlatá Koruna
Sobota 26.5.2007 od 17.00 hodin
Zlatá Koruna – Křemže
Zveme všechny příznivce, aby přišli
Sobota 2.6.2007 od 17.00 hodin
Slavia ČB – Zlatá Koruna
povzbudit místní fotbalisty !
Sobota 9.6.2007 od 17.00 hodin
Zlatá Koruna – Vyšší Brod
Sobota 16.6.2007
FK Spartak Kaplice B – Zlatá Koruna
Za SK Zlatá Koruna fotbal ing. Petr Gallistl

