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Datum 10.3. 2020

Vážení spoluobčané,
Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 31.března 2020

dostává se Vám do rukou první vydání letošního Zlatokorunského zpravodaje. Tato informační
tiskovina Vám již 30 let přináší aktuální informace o dění ve Vaší obci.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce byl mimo jiného schválen i rozpočet obce na rok
2020. Dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil, jaké větší akce jsou v tomto rozpočtu.
-
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Další připravované větší akce jsou obsažené v zásobníku akcí (plánu obce) a mohou být zařazeny
k realizaci v případě jejich plné připravenosti a při zajištění financování:
Byla podána žádost o dotaci z Národního programu životní prostředí na intenzifikaci čistírny
odpadních vod (dále jen ČOV) Zlatá Koruna – horní část. Kapacita stávající ČOV již neumožňuje
další napojení současných RD v horní části Zlaté Koruny, které nejsou v současné době připojené
na veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV. V případě úspěchu a zajištění realizace rozšíření kapacity
ČOV budou další práce pokračovat na doplnění kanalizace, jejíž součástí má být i doplnění vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě „U koupaliště“. Nová moderní technologie ČOV bude efektivněji čistit odpadní vody a výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí.
/další akce v plánu obce/:
-
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Pokračování ve výměně vodovodního řadu, který je na kraji své životnosti ve Zlaté Koruně – horní části (podána žádost do dotačního programu Jihočeského kraje na 2.900.000,-Kč)
Nové židle a stoly do sálu Domu kultury a sportu
Pořízení dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce do Plešovic (vozidlo pro přepravu osob) (Již schválená dotace Ministerstva vnitra 450.000,-Kč + je
podána žádost o příspěvek od JČ kraje na 300.000,-Kč)
Projektová příprava pro pokračování rekonstrukce Domu kultury sportu po odchodu
stávajícího nájemce
Projektová příprava Multifunkčního a dětského hřiště u DKS, případně na horní části
Zlaté Koruny “Oranžové hřiště - nadace ČEZ”
Veřejné prostranství – parčík před poštou, odpočinkové místo
Doplnění herního prvku na dětské hřiště ve Zlaté Koruně a v Rájově
Pergola na hřišti ve Zlaté Koruně
Výměna střešní krytiny č.p.41 (radnice) a č.p.46 (obecní bytovka), která je na kraji své životnosti
Přípravné projekční práce doplnění inženýrských sítí ZK horní část

-

Pokračování ve výměně vodovodu – horní část Zlatá Koruna
Pokračování v úpravách veřejného prostranství Rájov – návesní prostor
Pokračování v úpravách návesního prostoru v Plešovicích
Pokračování v rekonstrukci DKS (varianta č.1 samoprovozování - nové využití tohoto
objektu, varianta č.2 částečný pronájem)
Bezpečné přecházení v Zátiší + doplnění veřejného osvětlení Zátiší - Plešovice
Oprava fasády Hospic Zlatá Koruna č.p.5
Oprava východní a západní zdi zlatokorunského hřbitova
Oprava fasády - bývalá fara Zlatá Koruna č.p.40
Rekonstrukce levého břehu mlýnského náhonu od můstku po mlýn ve Zlaté Koruně
“Oranžové hřiště - nadace ČEZ” multifunkční a dětské hřiště u DKS, případně na horní
části Zlaté Koruny
Milan Štindl – Váš starosta
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BOUŘE SABINE
Bouře Sabine nezpůsobila v naší obci dramatické škody. Obec společně s dobrovolnými hasiči řešila likvidaci popadaných stromů, zabezpečení májky v Plešovicích na návsi a komplikace způsobené pádem stromu na el. vedení
zajišťující napájení zařízení pro dodávku pitné vody pro Plešovice a Zlatou Korunu. Vše se podařilo za výrazného
přispění našich dobrovolných hasičů vyřešit. Znovu se ukázalo, jak důležitou roli hraje pomoc dobrovolných hasičů
při krizových situacích. Děkuji Všem zúčastněným jménem naší obce za jejich 100% připravenost a spolehlivost.
M.Š. starosta
MILÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zážitky a informace z 1. sousedského setkání v Rájově, které proběhlo 14. 1. 2020.
Pozvání přijali všichni rájovští členové zastupitelstva obce, za což bych jim chtěla ještě jednou upřímně poděkovat. Z počátku
měli jisté obavy, co to vůbec bude za akci a jak se k ní mají postavit. Ale už po pár minutách jemné napětí opadlo a všichni
začali velmi otevřeně diskutovat o tom, co je v Rájově těší, ale i netěší a rádi by změnu. K dobré atmosféře přispělo i připravené drobné pohoštění. Skutečnost, že se nás sešlo 22, svědčí o tom, že lidé opravdu mají zájem o podobný druh setkávání
se.
Po úvodním přivítání hned využili naplno prostor spoluobčané a ptali se zastupitelů především na tato témata:
- zvon na rájovské hospodě
- akustika v hospodě
- nájem a další směřování provozu hospody
- umístění kontejneru na olej, zakrytí / obednění kontejnerů na tříděný odpad
- rekonstrukce dětského hřiště
- protihluková stěna u silnice I/39
- problematika neřízeného odpalování rachejtlí a ohňostrojů
- černé parkování a stanování u jezu
Zastupitelé vše pozorně vyslechli, dělali si poznámky a snažili se hned reagovat dle své kompetence a znalostí dané problematiky. Všemi podněty občanů se budou dále zabývat v rámci jednání rady i zastupitelstva obce. Některé podněty se dají
vyřešit rychleji, u jiných to bude běh na dlouhou trať.
POZVÁNKA NA 2. SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ V PLEŠOVICÍCH
Srdečně zveme všechny občany Plešovic na přátelské neformální setkání se zvolenými plešovickými zastupiteli.
Přijďte si s námi popovídat u skleničky a povězte nám, co Vás v Plešovicích trápí, ale také i těší. Vyslechneme si Vaše názory
a přání a pokusíme se je vykomunikovat s vedením naší obce.
Setkání proběhne v Restauraci U Nováků v úterý 31. března 2020 od 18:00 hodin.
Na setkání zve a drobné občerstvení sponzoruje
Jana Eremiášová, Rájov – Cihelna

POKUS O OBNOVENÍ PĚVECKÉHO KROUŽKU "ZLATOKORUNSKÉ ŽENY"
Vážené dámy z blízkého okolí,
dovolujeme si oslovit každou z Vás s připravovaným obnovením činnosti pěveckého kroužku "Zlatokorunské ženy".
S velkou úctou a respektem k jejich dvacetileté pěvecké činnosti přistupujeme k záměru obnovit setkávání žen všech
věkových kategorií, které rády zpívají, seniorů i mládeže nevyjímaje. Nebojte se, že nebudete vítána právě Vy, která si
zpíváte třeba jen doma s dětmi, vnoučaty či s rádiem. Pro každou z Vás zde bude místo. Teprve čas vytříbí "zdravé jádro"
kroužku, ale když to nezkusíte, nebudete vědět, jak příjemné je odskočit si od rodiny a z plných plic si zazpívat lidové a
národní písně.
Proto neváhejte a přijďte na první společnou informativní schůzku do rájovské hospody Na Kovárně ve středu 15.
dubna 2020 od 18.00 hodin.
Na setkání s Vámi se těší Eva Jakešová (tel. 607 640 320) a Jana Eremiášová (tel. 776 898 022).
Na tato čísla můžete volat nebo psát zprávy s dotazy o bližší informace.
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SBĚR OŠACENÍ, OBUVI, HRAČEK A BYTOVÉHO TEXTILU
V pondělí 20.4.2020 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 předem děkujeme.
Za MS ČČK Hana Hončíková

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 25.dubna 2020
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 v měsíci 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!
Srdečně zveme na připravovaný
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ BAD FÜSSING v Německu,
který nabízí regeneraci a odpočinek
Termín zájezdu – ve čtvrtek 30. dubna 2020
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 22. dubna 2020. (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
RETRO PÁRTY V RYTMU 80' & 90´ V PÁTEK 13. BŘEZNA 2020 V HOSTINCI NA LETNÉ
Za mixážním pultem to rozbalí DJ Fanax. Kdo přijde ve stylovém retro disco oblečení má vstup ZDARMA!
Rezervace na tel: 730 190 254.
ORTHOPEDICKÁ AMBULANCE MUDr. PETR SEJK
Poliklinika Český Krumlov
Kontakt: 380 711 289, 606 334 175
DOPORUČENÍ OBVODNÍHO LÉKAŘE NENÍ NUTNÉ !
OBEC ZLATÁ KORUNA JE NOVĚ I NA FACEBOOKU !
Pod názvem OBEC ZLATÁ KORUNA nás najdete na této sociální síti.
Bude sloužit k zveřejňování informací týkajících se činnosti obce.
Na profilu budou také uváděny informace o společenských, kulturních a sportovních akcích v obci.
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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.



SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ
Místo pro odkládání jedlých olejů v uzavřených nádobách (např. v PET
lahvích) je v oploceném areálu u čistírny odpadních vod v dolní části
Zlaté Koruny (místo pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu)
JEDLÉ OLEJE V UZAVŘENÝCH PLASTOVÝCH NÁDOBÁCH
VKLÁDEJTE DO VELKÉ ZELENÉ POPELNICE S POPISEM
JEDLÉ OLEJE UMÍSTĚNÉ U VJEZDU DO OPLOCENÉHO
AREÁLU! – DODRŽUJTE POKYNY NA POPELNICI !!!

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
26. ÚNORA 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce, finančního a kontrolního výboru za poslední období.

V diskusi se zastupitelstvo obce věnovalo, mimo jiného, změně místa pro dětské hrací prvky v Rájově. Současné
místo již neumožňuje rozšíření dětského hřiště o další nové hrací prvky, které by sloužily našim nejmenším. Zároveň je
dlouhodobě kritizováno současné umístění těchto prvků v bezprostřední blízkosti nádob na separovaný odpad. Jedním
z možných návrhů na přemístění dětských hracích prvků je nové místo, které by bylo na obecním pozemku KN č. 621
v k.ú.Rájov za sportovní plochou za fotbalovou brankou směrem k mostu.
V souvislosti s připravovanou úpravou veřejného prostranství návesního prostoru v Rájově hledá obec i možné vhodnější místo pro nádoby na separovaný odpad. Musí to být místo, které bude dobře dostupné a které umožní příjezd
těžké techniky zajišťující odvoz separovaných odpadů. Toto místo se nabízí na obecním pozemku KN č.623 v k.ú.
Rájov u sjezdu na bývalý most nad sportovní plochou. Vaši zastupitelé by rádi znali Váš názor v těchto záležitostech,
za který Vám předem děkují.
Přehlednou situaci těchto míst naleznete na internetových stránkách obce www.zlatakoruna.cz, jako elektronickou
přílohu k tomuto zpravodaji.
Internetové stránky obce mají zcela novou podobu a jsou doplněny řadou nových funkcí. Např. lepší zobrazování
na mobilních telefonech a tabletech. Možnost zvětšování písma a další. Vyzkoušejte je a samozřejmě budeme rádi za
zpětnou vazbu.
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 22. dubna 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve
Zlaté Koruně.

M.Š. starosta
NOVÝ PROVOZOVATEL A
NÁJEMCE RESTAURACE
V RÁJOVĚ „NA KOVÁRNĚ“
Na základě výpovědi ze strany, dnes již minulého nájemce, pana Bigase, byl zveřejněn
záměr nového pronájmu. Z obdržených žádostí byla vybrána nabídka pana Václava
Vysokomýtského z Plešovic, který akceptoval všechny podmínky obce a nabídnul nejvýhodnější nájemné.
Panu Bigasovi přejeme mnoho zdaru do
jeho dalšího života a děkujeme za minulou
spolupráci. Panu Vysokomýtskému přejeme mnoho spokojených zákazníků a
mnoho zdaru v jeho podnikání. Pevně věřím, že i nadále bude tento obecní majetek
využit ke spokojenosti široké veřejnosti.
M.Š. starosta
.

