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Datum 15.03.2019

Vážení spoluobčané ,
Dostává se Vám do rukou první vydání letošního zlatokorunského zpravodaje. Tato inUzávěrka příštího čísla formační tiskovina Vám i nadále přináší aktuální informace o dění ve Vaší obci. Rádi byzpravodaje
chom Vám rovněž zopakovali možnost registrovat se v systému Mobilní rozhlas, který je
je 17.dubna 2019
v současné době v naší obci zaváděn a který může výrazně pomoci k Vaší vyšší informovanosti.
Registrace do systému Mobilního rozhlasu je zdarma a poskytnuté osobní údaje nebudou
poskytnuty třetím osobám. Vše probíhá podle zákona na ochranu osobních údajů a nově
také dle obecného nařízení GDPR. Aby byl však systém efektivní je nutné, aby se zaregistrovalo co možná nejvíce občanů. Registrace probíhá na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně.
Pro registraci je nutný podepsaný souhlas s poskytnutím telefonního čísla pro funkci mobilního rozhlasu. Registrací se rozumí poskytnutí telefonního čísla příp. emailové adresy.
Registrace je možná rovněž na www.zlatakoruna.mobilnirozhlas.cz. V současné době
OBSAH
evidujeme 44 registrovaných zájemců. Přidejte se !
Mobilní telefon má dnes téměř každý. Nejefektivnější přenos informací se v současnosti
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odehrává právě prostřednictvím mobilního telefonu a je úplně jedno, zda je to obyčejný
mobilní telefon nebo poslední model smartphonu (chytrého telefonu).
Na mobilní telefon Vám tak může přijít klasická SMS zpráva, majitelé chytrých telefonů
mohou využívat chytré aplikace typově podobné aplikaci facebook, lze zasílat zvukové
zprávy. Je také možné zasílat zprávy pouze úzkému okruhu osob jako např. hasičům či
sportovcům a předat jim informace, které se bezprostředně týkají jenom jich. Stejně lze
informovat pouze občany některé místní části a sdělit jim zprávu např. o poruše vody v
daném místě. Systém mobilního rozhlasu se neomezuje pouze na mobily, lze ho využít i
pro zasílání informací pomocí emailů.
Úvodník
O jakých zprávách můžete být například informováni?
Krizové
informace • Varování před výkyvy počasí • Rozsáhlé požáry či nehody • Krizové
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Zpráva ze zasedání zastupi- stavy: sněhové kalamity, bleskové povodně, větrné smrště apod.
Informace z úřadu • Upozornění na poruchy vody • Přerušení dodávek elektrické energie
telstva obce
či plynu • Změny úředních hodin institucí • Informace o prodejních akcích • Upozornění
Svozový den
na termíny a povinnosti zaplatit místní poplatky
Kulturní a sportovní akce • Pozvánky na kulturní události • Pozvánky na sportovní utkání
Sběr ČČK
• Pořádání zábavních akcí pro děti
Zpětná vazba • Odpovědi na referenda a ankety • Potvrzení účasti na akcích • Upozornění
Zájezd do termálních lázní na vzniklé či neřešené problémy • Názory občanů na dění v obci.
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Kultura

Informace o současných stavebních projektech obce
Po zimním období je pokračováno ve výměně vodovodního řadu vč. zatrubnění potoka
Jordánek v horní části Zlaté Koruny. Dále jsou zahájeny práce na opravě chodníku v RáStrana 4
jově – náves směrem ke křižovatce Č.K., Č.B. Opravy chodníku se v blízké době dočká
rovněž Zlatá Koruna – horní část od křižovatky u kaštanů směrem ke kontejnerům.
Pracovní příležitost
Na pokračování v rekonstrukci Domu kultury a sportu – etapa: část suterénu jako zázemí
Možnost založení myslivec- pro sportovce byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
kého kroužku pro děti
Na doplnění veřejného osvětlení Plešovice Zátiší – Plešovice ves včetně bezpečnějšího
místa pro přecházení v Zátiší bylo požádáno o stavební povolení. To samé se týká dokonCo je vodovodní přípojka? čení úprav veřejného prostranství v Rájově – náves.
Ostatní projekty obce jsou v projektových přípravách.
Příloha:
S úctou Váš starosta Milan Štindl
Registrační leták

Strana 2

29. ročník, vydání 1/2019

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
27. ÚNORA 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•

zprávu o práci rady obce a kontrolního a finančního výboru za poslední období
uzavření kupní smlouvy č.S-2030/2018-Bál se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace IČO:
70994234 na části pozemkové parcely KN č.292/2 a č.277/2 o celkové výměře 32 m2 vč. jako jeho součásti
na něm stojící stavby vlakové čekárny s celkovou kupní cenou ve výši 100.520,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu.

Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 17. dubna 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na
radnici ve Zlaté Koruně.

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 13.dubna 2019
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, HRAČEK A BYTOVÉHO TEXTILU
V pondělí 8.4.2019 od 14:30 do 16:30 hodin pořádá MS ČČK sběr použitelného ošacení, obuvi a hraček.
Vzhledem k dlouhodobému nedostatku velmi uvítáme ložní prádlo, ručníky a záclony, dále pak chodítka,
odrážedla i větší venkovní hračky pro děti, vše pro ošacovací středisko v Českém Krumlově. Čisté a nepoškozené
věci prosím přineste v této době do přízemí obecního úřadu, kde je od vás převezmeme. Za darované věci
Za MS ČČK Hana Hončíková
předem děkujeme.

Srdečně zveme na připravovaný
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ BAD FÜSSING v Německu,
který nabízí regeneraci a odpočinek
termín zájezdu – ve čtvrtek 2. května 2019
Odjezd - 6:00 hod, Rájov, Zlatá Koruna, Plešovice, Srnín
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
do středy 24. dubna 2019. (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/
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KULTURA
KONCERT KAPELY GIPSY BAND MULATCAG V HOSTINCI NA LETNÉ
sobota 30. března v 19:00 hodin,
Pořádá Hostinec na Letné
Rezervace na tel.: 730 190 254.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL
O víkendu 13.-14. dubna v rámci mezinárodního dne památek a historických sídel, jehož tématem jsou venkovská
krajinná dědictví, si pro vás správa kláštera Zlatá Koruna připravila mimořádné procházky po exteriérech kláštera a
obce.
První část procházky se uskuteční v sobotu a druhá část v neděli vždy ve 13:00 hodin. Délka procházky je 60 minut. Vstup zdarma, sraz u pokladny kláštera, rezervace není nutná.
Procházku povede průvodce kláštera Jan Bouček.
Co vás čeká? Povídání nejen o klášteře, ale hlavně o dalších budovách v obci, kolem kterých procházíme, ale o jejich historii často moc nevíme. Například o soše sv. Jana Nepomuckého u rybníčka a o hospodářském dvoře v
jeho blízkosti, o budovách fary, obecního úřadu, mlýna, sýpky nebo domcích "Na Fleperku" atd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ DÍLNU V RÁJOVSKÉ HOSPODĚ
Zveme všechny děti i dospělé na Velikonoční tvořivou dílnu do Rájovské hospody Na Kovárně na Velký pátek
19.4.2019 od 14:00 hodin. Budeme společně plést pomlázky, barvit vajíčka a každý, kdo přinese nové nápady na
Velikonoční tvoření, je srdečně vítán. Vstup zdarma. Pořádá Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VELIKONOČNÍ VÍKEND V HOSTINCI NA LETNÉ
pátek 19. dubna až pondělí 22. dubna
pátek od 19.00 hodin živá hudba - účinkuje kapela HRAJETO vstupné 100 Kč
pátek až pondělí Velikonoční menu
rezervace na tel. 730 190 254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VELIKONOČNÍ KONCERT V KOSTELE
neděle 21.dubna od 18.00 hodin – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Jiří Pavlica: MISSA BREVIS, dále zazní skladby W.A-Mozarta, G.F. Telemanna a koncert G Dur F.Lecce pro
mandolínu a orchestr (Chrámový sbor a orchestr Velešín).
Pořádá Sancta Spinea Corona - společnost přátel Zlaté Koruny.
Vstupné 100,-Kč, děti do 15 let zdarma.
www.baroknikoruna.cz
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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 umístněný i tento zpravodaj.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – LETNÍ BRIGÁDA
Obec Zlatá Koruna přijme brigádníky pro provozování
placené parkovací plochy (parkoviště za mostem)
v dolní části Zlaté Koruny.
Bližší informace u starosty obce nebo na tel. 380 743 119 .
Zájemci o brigádu se mohou hlásit na obecním úřadě
ve Zlaté Koruně.

Dobrý den,
Chtěl bych opětovně formou tohoto zpravodaje seznámit všechny přátele přírody a všeho co se
v ní děje s plánem zřídit v naší obci „Myslivecký kroužek“ pro děti od 5-ti let. Děti se volnou
formou seznámí s děním v přírodě a různorodou činností myslivců v honitbě v průběhu roku.
Kroužek je prvotně pro děti v naší obci, tzn. pro děti ze Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic.
Organizačně by kroužek započal svou činnost 4. dubna 2019 a přerušil ji letními prázdninami. První schůzka bude v 16:00h v zasedací místnosti obecního úřadu, kde se všichni
(i rodiče) sejdeme a seznámíme se s dalšími plány.
Pro bližší informace mě můžete kontaktovat přímo na e-mail: petrsipon@seznam.cz nebo tel.
775 989 957, kde Vám rád více přiblížím plánovanou činnost tohoto kroužku.
S přáním pěkných nadcházejících jarních dnů Petr Šipon
CO JE VODOVODNÍ PŘÍPOJKA.

Vodovodní přípojku tvoří úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru.
Skládá se z : napojení na vodovodní řad • potrubí před vodoměrem • vodoměrné sestavy • domovního rozvodu
Vodovodní řad: Je přiváděcí potrubí pro veřejnou potřebu a je určeno k dodávání pitné vody k místům jejího odběru.
Vlastníkem je obec.
Nově budované vodovodní přípojky: Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník připojeného pozemku, nebo stavby,
pokud se výjimečně neprokáže, že v minulosti převedl její veřejnou část (ve smyslu vyhlášky č. 144/1978 Sb., změněné a
doplněné vyhl. č. 185/1988 Sb.) tehdejšímu správci vodohospodářské infrastruktury. U novějších přípojek (realizovaných
po přijetí zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) je, dle odstavce 6, vlastníkem přípojky
(zřízené po dni účinnosti tohoto zákona) ten, kdo ji na své náklady pořídil. U napojení na vodovodní řad (navrtávací pas)
a vodoměrné sestavy platí stejná pravidla jako u nově budovaných přípojek.
Opravy a údržby: Při nevyhovujícím stavu přípojky bývá třeba vyměnit přípojku celou, přičemž tuto výměnu hradí v
plné výši její vlastník, tedy majitel objektu. Opravy a údržbu vodoměrných šachet hradí ve všech případech vlastník
vodovodní přípojky, bez ohledu na to, na jakém pozemku je šachta umístěna. Zákon ukládá provozovateli zajišťovat
opravy a údržbu přípojek uložených na veřejném prostranství ze svých provozních nákladů. Veřejným prostranstvím jsou
všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích). (Poznámka: Na poslední
straně tohoto zpravodaje naleznete přehledné schéma k této záležitosti)
Stávající vodovodní přípojky: Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady majitel nemovitosti (odběratel), proto je
jejím vlastníkem. Činnosti spojené s napojením na vodovodní řad hradí vlastník (investor) přípojky. Potrubí před vodoměrem, tedy vodovodní přípojku, hradí také její vlastník. Vodoměrná sestava se skládá z armatur a vodoměru. Vodoměr,
stejně jako navrtávací pas hradí vlastník hlavního vodovodního řadu (obec), pokud není dohodnuto s vlastníkem řadu
jinak. Domovní rozvod financuje vlastník nemovitosti.

