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POZVÁNKA K VOLBÁM

dovolte, abychom Vás pozvali k volbám do zastupitelstva obce, které se budou konat v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018
od 8.00 do 14.00 hodin. Volby proběhnou v zasedací místnosti radnice ve Zlaté
Koruně. Telefonní číslo do volební místnosti je 380 743 119.
Nejúspěšnějších 15 kandidátů obdrží od Vás mandát zastupitele a mezi sebou
zvolí starostu, místostarostu a radu obce na období 2018-2022. Máte tedy jedinečnou příležitost rozhodnout, kdo Vás po toto období bude zastupovat při
plnění úkolů obecní samosprávy. Kdo bude směrovat obec na její cestě ke spokojenějšímu životu. Aby však tato práce měla smysl, musejí zastupitelé cítit Vaši
podporu a znát Vaše názory. Využijte prosím tuto příležitost a přijďte k volbám.
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SHRNUTÍ PRÁVĚ
KONČÍCÍHO VOLEBNÍHO
OBDOBÍ 2014 - 2018

Kromě tradičních článků a informací o chodu obce v tomto vydání zlatokorunského zpravodaje se redakční rada rozhodla dát prostor všem kandidujícím
subjektům v obci.(viz. příloha)
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ZPRÁVA Z
POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Přejeme Všem kandidátům co nejvíce Vašich hlasů a Vám, spoluobčanům,
zodpovědné a pracovité zastupitele.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST

Současné zastupitelstvo obce (2014-2018):

AKTUÁLNÍ KULTURNÍ
PROGRAM KLÁŠTERA
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INFORMAČNÍ SERVIS
ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
SK ZLATÁ KORUNA - fotbal
PŘÍLOHA:
VOLBY DO ZO 2018
Vylosované číslo 1
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
OBCE ZLATÁ KORUNA
Vylosované číslo 2
NEZÁVISLÍ PRO ZLATOU
KORUNU, RÁJOV A
PLEŠOVICE
Vylosované číslo 3
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA
HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ
A MĚST

Milan Štindl * Radek Moučka * Jindřich Špinar Mgr.* Václav Kamlach *
František Daněk * /do 22.2.2017 Zuzana Sojková/ /od 23.2.2017 Jiří Domin/ * Petr Kornatovský Ing. * Jiří Valvoda * Jaroslav Král Mgr.* Radek
Pomije Ing. * Pavel Král PhDr.Ph.D. * Václav Šváb * Petr Gallistl Ing. *
Jiří Matoušek Ing. * Miroslav Hofman

S blížícím se koncem volebního období 2014-2018 je zcela na místě poděkovat za Vaši důvěru, podporu a poděkovat všem těm, kdo přispěli svou prací,
názorem, přístupem a někdy i tolerancí k tomu, co se v tomto období realizovalo.
S úctou Váš starosta Milan Štindl a současné zastupitelstvo obce
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SHRNUTÍ PRÁVĚ KONČÍCÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014 - 2018
Významné akce za uplynulé období
Propojení vrtu pitné vody ZK-2 do vodohospodářského systému obce * Dokončení oprav dotčeného
území veřejného prostranství po uložení kanalizace a vodovodu v dolní části Zlaté Koruny * Pokračování
v rekonstrukci Domu kultury a sportu „zateplení, výměna oken a dveří včetně rekonstrukce ploché střechy
na druhé polovině objektu“ * Úprava návesního prostoru v dolní části Zlaté Koruny („Na KORUNĚ“) *
Veřejné osvětlení mezi hřbitovem a Rájovem * Rekonstrukce veřejného osvětlení Draha Plešovice * Rekonstrukce přibližně 1000 metrového úseku vodovodu včetně rekonstrukce vyrovnávací tlakové komory
ve Zlaté Koruně * Zavedení třídění kovů * Rekonstrukce venkovního schodiště Na skalce v dolní části
Zlaté Koruny * Oprava fasády plešovické kapličky * Pořízení domácích kompostérů * Rekonstrukce hasičské zbrojnice s rozšířením využití podkrovního prostoru v Plešovicích * Doplnění ústředního vytápění
v hospodě a v knihovně v Plešovicích * Rozšíření parkování před místní poštou * Oprava společného
hrobu padlých vč. doplnění chybějícího ozdobného prvku na hřbitově * Oprava fasády márnice na hřbitově
* Zapojení do celostátního projektu Obec Občanům- energetická soutěž na levnější dodávku elektřiny a
plynu pro naše občany a obec * Výstavba polních cest po pozemkové úpravě v k.ú. Rájov, lokalita Cihelna
(v hodnotě cca. 9 mil.) finanční prostředky státu * Pořízení zahradního malotraktoru na sečení fotbalového
hřiště a malotraktoru Yanmar vč. strojního koštěte * Pořízení automobilu Škoda Yeti * Úprava odvodnění
části návesního prostoru v Plešovicích * Výměna 32 sloupů a svítidel veřejného osvětlení, Rájov, Zlatá
Koruna horní a dolní část * Dostavba veřejného osvětlení v nové zástavbě v Rájově * Výměna části trubního vedení potoka Jordánek v horní části Zlaté Koruny * Oprava místní komunikace kamenná dlažba u
starého hřbitova * Rekonstrukce zábradlí místní komunikace ve vodáckém kempu ve Zlaté Koruně * Kompletní rekonstrukce, nástavba a přístavba Kovárny v Rájově * Osazení dopravních zrcadel v Rájově a Zlaté
Koruně * Doplnění vybavení JSDHO Zlatá Koruna * Venkovní posilovna u požární nádrže v horní části
Zlaté Koruny – Fitness stezka Podkletí * Nové autobusové čekárny v Rájově * Výsadba lípy srdčité –
doplnění aleje Rájov – Zlatá Koruna a u polní cesty na Přísečnou * Rekonstrukce ulice u bytovek v horní
části Zlaté Koruny * Rekonstrukce bytu v č.p.5 ve Zlaté Koruně v rámci dotačního programu Sociální
bydlení * Pořízení nového informačního systému obce – bezdrátový a mobilní rozhlas.
Projektová příprava – připravované akce
Úprava veřejného prostranství náves Rájov * Rekonstrukce části suterénu DKS pro sportovce * Pokračování výměny vodovodního řadu v horní části Zlaté Koruny * Projednávání nového územního plánu obce
Zlatá Koruna * Dostavba VO Plešovice – Plešovice Zátiší vč. bezpečného místa pro přecházení přes silnici
III. Třídy * Doplnění kanalizace, vodovodu, VO v ulici u požární nádrže ve Zlaté Koruně-horní část *
Intenzifikace ČOV Zlatá Koruna – horní část.
Kulturní a společenské akce
Obecní zlatokorunské plesy * Masopusty ve Zlaté Koruně a Rájově * Zájezdy do termálních lázní * Květnové oslavy výročí od ukončení 2.světové války * Dětské dny * Hry barevných obcí * Mariánské poutě ve
Zlaté Koruně * Adventní programy * Poznávací zájezd do Heiligenkreuzu a města Krems a zájezdy po
bývalých državách kláštera Zlatá Koruna * 80. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů Plešovice a
Rájov * 700 let od první písemné zmínky o Rájovu * Výstava fotografií „Zlatá Koruna a její lidé na dávných
fotografiích Ateliéru Seidel“ * Návrat gotického obrazu Zlatokorunské madony * Podpora spolkových akcí
* Spolupráce s klášterem Zlatá Koruna*Vydání nového turistického průvodce.
Seznam obsahuje pouze akce významnějšího charakteru a neobsahuje drobné a provozní akce a činnosti.
Např. běžná údržba veřejného prostranství a obecních objektů, budov, provozování kanalizace a vodovodu, odpadů, veřejného osvětlení a rozhlasu, komunikací, požární ochrany. Zajištění chodu obecního
úřadu matrika, Czech POINT, školství, kultury, sportu a ostatních záležitostí souvisejících s bezproblémovým chodem obce.
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA 19. ZÁŘÍ 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce za poslední období a provedenou rozpočtovou změnu č.5/2018 a č.6/2018.
využití finančního zhodnocení – termínovaný vklad s individuální sazbou.
záměr prodeje části pozemku KN č.292/2 a 277/2 v k.ú. Plešovice o celkové výměře 32 m2 včetně technického vybavení (Žádost Správy železniční dopravní cesty)

•
•
•

Následující zasedání zastupitelstva obce bude ustavující po proběhlých řádných volbách do zastupitelstva obce.
(Termín bude upřesněn po volbách)
Obec Zlatá Koruna hledá

Obec Zlatá Koruna hledá

pracovníka technických služeb na plný úvazek

Kronikáře nebo kronikářku Obce Zlatá Koruna

Předpokládaný nástup je 1. listopadu 2018.
Požadavky na uchazeče:

Požadavky na uchazeče:

•

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let

•

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let

•

bezúhonnost

•

bezúhonnost

Další požadavky:

Další požadavky:

•

•

požadované vzdělání – střední vzdělání s výučným

požadované vzdělání – min. střední vzdělání

listem nebo střední vzdělání,
•

řidičský průkaz minimálně skupiny B,

Nabízíme:

a dále:
•

flexibilita,

•

pracovitost a spolehlivost,

•

fyzická odolnost,

•

Dohoda o provedení práce s odměnou

•

Zajištění školení pro kronikáře

Nabízíme:
•

zařazení do 5. platové třídy + odměny

•

penzijní připojištění

•

čerpání výhod z fondu FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb)

Bližší informace u starosty obce.

Bližší informace u starosty obce.

KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA NA MĚSÍCE
ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2018
VÝSTAVA
● EVA VÝBORNÁ: MEDITACE PROSTORU (2.9.-28.10.)- výstavní prostory opatství – v blízkosti pokladny. Vstup

zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 15:30 hodin.

KONCERT
● RŮŽENCOVÝ KONCERT V KLÁŠTERNÍM KOSTELE 6. ŘÍJNA V 18:00 HODIN

Vítězslav Ochman (Česká filharmonie – housle), Mikoláš Troup (varhany). Pořádá Sancta Spinea Corona- Společnost přátel Zlaté Koruny, o. s. Vstupné 80 Kč, děti do 15 zdarma,
www.baroknikoruna.cz

DALŠÍ AKCE
● MŠE K SVÁTKU ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 4. ŘÍJNA V 16:45 HODIN

Vstup zdarma. Koná se v červené kapli Andělů strážných.
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OČKOVÁNÍ PSŮ - SOBOTA 13. ŘÍJEN 2018

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách naleznete i tento zpravodaj.

8:45
Rájov na návsi
9:00
Zlatá Koruna - dolní u lípy
9:20
Zlatá Koruna - horní u bývalého obchodu
9:40
Plešovice na návsi
Očkovací průkazy s sebou.
Cena - 85,- Kč
MVDr.P.Pavčík, tel.: 606 245 298

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 20.října 2018
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 pondělí 15. října 2018 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 Hanka Hončíková

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ SK ZLATÁ KORUNA - FOTBAL
MUŽI:

MLADŠÍ ŽÁCI:

8. kolo
Sobota 29. 9. 2018 16:00 Zlatá Koruna – Sedlec

6. kolo
Pátek 28. 9. 2018 16:00
SK Zlatá Koruna - FK Dolní Dvořiště / TJ Horní Dvořiště
7. kolo
Pátek 5. 10. 2018 17:00
SK Zlatá Koruna - FK Sl. Český Krumlov B
8. kolo
Čtvrtek 11. 10. 2018 17:00
SK Zlatá Koruna - So Benešov nad Černou
1. kolo
Čtvrtek 25. 10. 2018 17:00
SK Zlatá Koruna - FK Sl. Český Krumlov B

10. kolo
Sobota 13. 10. 2018 15:30 Zlatá Koruna - Boršov /Vlt.
12. kolo
Sobota 27. 10. 2018 14:30 Zlatá Koruna - Roudné"B
1. kolo
Sobota 10. 11. 2018 14:00 Zlatá. Koruna - Dříteň

STARŠÍ ŽÁCI:

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:

6. kolo
Neděle 30. 9. 2018 10:00 SK Zlatá Koruna - FC Velešín

7. kolo
Pátek 5. 10. 2018 16:30
SK Zlatá Koruna - Vl. Loučovice

8. kolo
Neděle 14. 10. 2018 10:00 SK Zlatá Koruna - Hr.Malonty
10. kolo
Neděle 28. 10. 2018 10:00 SK Zlatá Koruna - FC Frymburk
/ FC Lipno

9. kolo
Pátek 19. 10. 2018 17:00
SK Zlatá Koruna - So Křemže / SK Holubov
Za SK Zlatá Koruna – Jaroslav Král

