31. ročník, vydání 1/2021

Datum 26.3. 2021

Vážení spoluobčané,
Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 12.května 2021

V pondělí 22.března jsme si připomínali smutnou událost – rok od úmrtí prvního pacienta s covidem. Za toto období je evidováno necelých 25 tis. úmrtí spojených s touto nákazou. Bohužel ani po roce nemáme vyhráno.
Dodržujme prosím přijatá opatření. Jsou nepříjemná a trvají již dlouho, avšak mají sloužit
k vyřešení této nákazy. Chraňte sebe, své nejbližší i ostatní.
Musíme společně věřit, že se situace uklidní a budeme moci opět žít normální život.
S blížícími se Velikonocemi přeji všem zachování optimismu i v této nelehké době a
pevné zdraví, které je toho základem.
Milan Štindl – Váš starosta
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Úvodník starosty
Zpráva ze zasedání
zastupitelstva obce
Nová provozní doba
pošty Zlatá Koruna
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11:15 – 15:30
07: 30 – 09:30
11:15 – 17:00
07: 30 – 09:30
07: 30 – 09:30
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
10. BŘEZNA 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
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Hledá se kronikář obce
Sběr Červeného kříže
Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
Soutěž pro lepší náladu




Zprávu o práci rady obce a finančního výboru za poslední období.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se vydává požární řád obce. Zároveň ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 požární řád obce Zlatá Koruna
ze dne 19.12.2008.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání
psů. Zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku o ochraně životního prostředí a
veřejného pořádku ze dne 28. 12. 1992.
Plán rozvoje sportu v obci Zlatá Koruna 2021-2026.
V případě obdržení dotace, realizaci projektu "Rekonstrukce suterénu Domu
Kultury a Sportu Zlatá Koruna" v rozsahu dotační žádosti a konstatuje, že má
dostatek finančních prostředků na předfinancování projektu a na financování
vlastního podílu akce.

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna je plánované na
12. května 2021 od 18.00 hodin
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Sčítací komisaři určení
pro území obce Zlatá Koruna:
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Obec Zlatá Koruna hledá

Kronikáře nebo kronikářku Obce Zlatá Koruna
Požadavky na uchazeče:

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

•

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, bezúhonnost

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/

•

požadované vzdělání – min. střední vzdělání

Na těchto stránkách je umístněný i tento zpravodaj.

Nabízíme: Dohodu o provedení práce s odměnou,
zajištění školení pro kronikáře.
Bližší informace u starosty obce.

OBEC ZLATÁ KORUNA

SBĚR OŠACENÍ, OBUVI, HRAČEK A BYTOVÉHO TEXTILU
V pondělí 26.dubna 2021 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 15.května 2021
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!

SOUTĚŽ PRO LEPŠÍ NÁLADU SE ZAJÍMAVOSTMI O NAŠÍ OBCI
1. Jaká významná osobnost nenavštívila naši obec podle dochovaných pramenů?
a) Karel Jaromír Erben b) Alois Jirásek c) princ Charles d) František Josef I.
2. V jakém roce zemřel náš poslední občan Otto Lahodný, narozený ještě za Rakouska-Uherska?
a) 2015 b) 2016 c) 2017 d) 2018
3. Kolik obyvatel měla naše obec k 31.12. 2020?
a) cca 600 b) cca 700 c) cca 800 d) cca 900
4. Ve kterém roce byl otevřen kamenolom v Plešovicích?
a) 1901 b) 1902 c) 1903 d)1904
5. Komu je zasvěcen nový zvon v Rájově, umístěný ve zvoničce na restauraci Na Kovárně?
a) sv. Petrovi b) sv. Jakubovi c) sv. Vojtěchovi d) sv. Ondřejovi
Správné odpovědi zasílejte do 4.4. 2021 a to na mail: boucek.jan@seznam.cz, popřípadě můžete zavolat nebo
zaslat sms na tel. 724 566 819. Vylosováni budou tři výherci s největším počtem správných odpovědí a obdrží
brožuru Jihočeské kláštery a klášterní stavby.

