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Vážení spoluobčané,
Společně s vánočními svátky se Vám do rukou dostává poslední vydání Zlatokorunského
zpravodaje roku 2020.
Takřka celý letošní rok byl a je zásadně ovlivněn celosvětovou pandemií COVID 19.
Všichni jsme se tímto ocitli v situaci, ve které jsme nikdy před tím nebyli. Nejrůznější opatření a omezení, které mají za cíl zastavit šíření této nákazy nám různým způsobem komplikují naše životy. Není to pro nás vůbec jednoduchá situace. Záleží však na každém z nás,
na našem chování a přístupu, jaký bude další vývoj tohoto boje. Dodržujme prosím
všechna potřebná opatření, ať se nám společně podaří překonat a uzavřít tuto těžkou dobu.
Neméně důležité je však zachovat si optimismus a dobrou náladu.
I v tomto složitém roce se v naší obci událo mnoho důležitých věcí. Dovolte, abych se
krátce zmínil o jedné z nich, která asi nejlépe vystihuje zmíněný optimismus a dobrou náladu.
Po dlouhé době se znovu nad Rájovem rozeznívá zvon. Do vystavěné zvoničky v Rájově
na „Kovárně“ byl v sobotu 12. prosince 2020 nainstalován a zprovozněn k automatickému
zvonění nový zvon SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO. Zvon byl odlit 5.12. a následně
připraven ve Zvonařství Votruba Michal v Myslkovicích. Zvon je nyní v automatickém
režimu a zvoní stejně tak, jako zvon v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlaté Koruně ve
12.00 a v 18.00 hodin.(o zvonech v Rájově podrobněji na straně č.3 tohoto zpravodaje)
Krásné prožití
vánočních svátků,
mnoho úspěchů
a pevného zdraví,
Vám všem přeje Váš
starosta Milan Štindl,
Obecní zastupitelstvo,
Obecní úřad a
Mateřská škola
Zlatá Koruna

Fotografie z několika
posledních akcí obce

Na posledním zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna byl mimo jiného schválen schodkový rozpočet obce na rok 2021, který má ambici výrazně pokročit při zkvalitňování života
v naší obci. Zastupitelstvo obce rozhodlo o vytvoření podmínek pro znovu otevření základní školy. V nadcházejících měsících bude s Vámi diskutována tato možnost a pokud
se ukáže, že je to správné rozhodnutí a Váš zájem bude dostatečný, můžeme se společně
dočkat situace, že bude po více než 20 letech ve Zlaté Koruně opět v provozu základní
škola a to v ideálním případě od 1.9.2022. Rozsah a možnosti nasvědčují, že by se mohlo
jednat o 1.stupeň základní školy (1. třída samostatně, 2. a 3. třída spojená a 4. a 5. třída
spojená). Pro tento účel bude uvolněný prostor 1. patra současného obecního úřadu.
Obecní úřad bude přestěhován do části Domu kultury a sportu. Pokud by se ukázalo, že o
znovu otevření základní školy zájem nebude, využila by 1.patro OÚ naše mateřská škola,
která by se do těchto prostor přestěhovala se svou třídou z kláštera, kde je v současné době
v
pronájmu. Další akce roku 2021 jsou svým názvem popsány ve zprávě ze zasedání ZO
www.zlatakoruna.mobilnirozhlas.cz
na 2.straně tohoto zpravodaje.

Česká pošta – POŠTA
PARTNER

S úctou Váš starosta Milan Štindl
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
16. PROSINCE 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce od 16.9. do 16.12.2020.



zprávu kontrolního výboru



zprávu finančního výboru



cenu vodného a stočného pro rok 2021:
Vodné 52,60 Kč/m3 bez 10 % DPH
Stočné 41,00 Kč/m3 bez 10 % DPH
kompenzaci z obecního rozpočtu pro domácnosti ve výši 20,50 Kč/ m3 bez DPH na stočném (stočné pro
domácnosti bude tedy v roce 2021 v ceně 20,50 Kč/m3 bez DPH)
vložení 3 055 600,-Kč z rozpočtu obce v roce 2021 do vodohospodářského fondu, které budou použity
pouze pro obnovu a investice do vodohospodářského majetku obce.






rozpočet obce na rok 2021.
Na straně příjmů ve výši 20 821 411,-Kč a výdajů ve výši 30 766 167,-Kč
Schodek 9 944 756,-Kč je pokryt z nahospodařených prostředků z minulých let.
Informace o výši nahospodařených prostředků z minulých let: stav k 30.11.2020
Běžné účty celkem
19 020 748,63 Kč
Vodohospodářský fond 2 975 913,63 Kč
Investiční fond
506 907,70 Kč
Akce schválené v rozpočtu obce na rok 2021 nad rámec běžného provozu obce:
 Výměna vodovodního řadu Zlatá Koruna – horní část
4 599 832 Kč
 Intenzifikace čistírny odpadních vod Zlatá Koruna – horní část
7 136 378 Kč
 Úprava stávajícího dětského hřiště Rájov
100 000 Kč
 Výměna střešní krytiny – obecní bytovka Zlatá Koruna č.p.46
1 000 000 Kč
 Plešovice – Zátiší – doplnění veřejného osvětlení
1 500 000 Kč
 Územní plán obce
200 000 Kč
 Rekonstrukce suterénu DKS – I.etapa
2 500 000 Kč
 Rekonstrukce stávajícího WC v přízemí DKS
2 170 000 Kč
 Vestavba OÚ v DKS
2 347 591 Kč
 Oprava místních komunikací
2 502 409 Kč



podání žádostí o dotace pro akce:
 Rekonstrukce suterénu Domu kultury a sportu Zlatá Koruna (dále jen DKS)
 Vestavba obecního úřadu Zlatá Koruna v DKS
 Obnova místních komunikací obce Zlatá Koruna
 Obnova střešní krytiny na obecní bytovce, Zlatá Koruna č.p.46



uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva Česká republika – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových IČO 69797111 (budoucí povinný) na Obec Zlatá Koruna
(budoucí oprávněný) budoucí nově vzniklé účelové komunikace, která má vzniknout se stavbou stoupacího
pruhu I/39 Rájov
Milan Štindl.- starosta obce
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 24. února 2021
od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB VE ZLATOKORUNSKÉM KOSTELE

(může se změnit v případě vládních opatření):
čtvrtek 24.12. ve 22 hodin,
pátek 25.12. v 9 hodin,
neděle 27.12. v 8 hodin (bohoslužba slova)
pátek 1.1. v 8 hodin.
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ZVONY V RÁJOVĚ
Historie:
Na místě dnešní restaurace Na Kovárně v Rájově bývala od nepaměti kovárna se zvoničkou. Zdejší kovářská
rodina měla za povinnost pravidelně zvonit. V 80. letech 20. století byla kovárna zbourána a zvon opatroval ve
svém domě pan Zeman. Později se zvon umístil na sušárnu hadic a pan Zeman zde až do 90. let zvonil umíráček.
Poslední známý zvon, který zde býval, měl být pořízen rájovskou obcí v Praze roku 1857. Byl zasvěcený sv.
Vojtěchovi. Zlatokorunský farář Sládek si psal veršovanou kroniku, ve které si poznamenal: „Rájovští koupili
zvonec, v Praze svatý Vojtěch křtěnec, věžičku na kovárně, plechem sbili pochvalně.“
Na konci roku 1941 vyšlo v platnost vládní nařízení o odevzdání zvonů. S největší pravděpodobností byl
v průběhu roku 1942 odebrán i rájovský zvon, podobně jako jeden zvon z kostela v Černici. Protokol o předání
se zatím nepodařilo dohledat. Tehdejší rájovský kovář Jakub Šesták dle výpovědi rodinných příslušníků nechal
někde na Šumavě odlít nový zvon, který je dochovaný dodnes. Protože byl ale odlit za války, nemohl se k jeho
výrobě použít tradiční zvonařský materiál. Na zvonu je letopočet 1943 a postava Panny Marie a Krista. Dle současných odborníků není zvon vhodný k dalšímu užití z důvodu trvalého poškození. Zvon je v současné době
uložen v archivu obce a hledá se jeho vhodné výstavní umístění.
Nový zvon:
Zvon je zasvěcen sv. Jakubovi Většímu (staršímu). Jeho svátek připadá na 25. července. Je to počest poslednímu
rájovskému kováři Jakubovi Šestákovi, který nechal na své náklady zvon v roce 1943 odlít a místní ho mají ve
velké úctě. I předposlední kovář Šnajdr měl křestní jméno Jakub. Sv. Jakub Větší je mimo jiné i patronem dělníků. Snad sem tedy můžeme přeneseně zahrnout i řemeslo kovářské.
Typickým atributem Jakuba Většího bývá svatojakubská mušle, která je i na novém zvonu. Zvon rovněž zdobí nápis Rájov 2020 a latinský nápis "Sonet vox tua in auribus meis". (Nechť zní tvůj hlas k sluchu mému), kterým byl ozdoben i zvon z roku 1857.
Jan Bouček a Milan Štindl

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO NAŠE HASIČE
V rámci dotačního programu - Investiční dotace
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje a Dotace pro jednotky SDH obcí
Ministerstva vnitra byla obci poskytnuta dotace
na Pořízení nového dopravního automobilu Zlatá
Koruna.
Celkové investiční náklady na pořízení
VW Transporteru 6.1 Kombi TDI činily
1 314 581,- Kč.
Jihočeský kraj přispěl částkou 300 000,- Kč,
Ministerstvo vnitra ČR částkou 450 000,- Kč.

Poděkování

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali obci Zlatá Koruna a zvláště pak panu starostovi Milanovi Štindlovi, který nás podpořil v nápadu a následné realizaci při pořízení nového zásahového vozidla pro SDH Plešovice. Díky novému automobilu bude zajištěna rychlejší a kvalitnější pomoc v nouzových situacích. Stejně tak je
důležitá bezpečná doprava družstev na soutěže v požárním sportu. Vozidlo bude užíváno s nejlepším svědomím
a vědomím všech členů našeho sboru. Věříme, že investované peníze a čas byly použity pro dobrou věc.
Výbor SDH Plešovice
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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.

OBEC ZLATÁ KORUNA

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Z OBECNÍ KNIHOVNY
Všem pravidelným, občasným i budoucím návštěvníkům zlatokorunské
obecní knihovny přeji příjemné prožití vánočních svátků, v nadcházejícím
roce dostatek zdraví, síly a hodně radosti a pohody (nejen) nad stránkami
knih.
Na setkání v roce 2021 se těší Jana Bílková, knihovnice
Výpůjční doba: středa 12 – 17 hodin
Bezplatný veřejný přístup k internetu během výpůjční doby.
Z naší nabídky: A. Mornštajnová, D.Táborská, V. Hanišová, L. Zibura,
P. Hartl, H. Whitton, J. Picoultová, L. Kepler, S. Larsson, S. Mawer, J.K.
Rowlingová, P. Sís,

NOVÁ ÚPRAVA V PARČÍKU POD POŠTOU

NOVÁ PERGOLA U DOMU KULTURY A SPORTU

AKTUÁLNÍ OBMĚNA SKLÁPĚCÍHO UŽITKOVÉHO AUTOMOBILU GAZELLE

ZMĚNA PROVOZOVATELE POŠTOVNÍ POBOČKY ZLATÁ KORUNA – POŠTA PARTNER
Česká pošta informuje o změně spočívající v převodu stávající pošty na poštu Partner. Služby České pošty, s.p.
bude od 1.4.2021 poskytovat smluvní zástupce KPT rail s.r.o. ve stávajících prostorech provozovny na adrese
Zlatá Koruna č.p.5.
Dne 31.3 – 1.4. 2021 bude z důvodu převodu na Partnera pošta Zlatá Koruna mimořádně uzavřena.
Dne 6.4.2021 bude otevřena pošta Partner.
POBOČKA S PLNOHODNOTNOU POŠTOVNÍ SLUŽBOU BUDE TEDY VE ZLATÉ KORUNĚ I NADÁLE
ZACHOVÁNA !

