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Příští jednání
Zastupitelstva obce
Středa 27.února 2008
v 18.00 hod

Radnice
ve Zlaté Koruně
Jednání
zastupitelstva obce
je veřejné !
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Zpráva o práci rady obce
Majetkoprávní záležitosti
Různé
Diskuse a závěr
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Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Ze dne 27.prosince 2007
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
• nabídku na poradenství a zajišťování činností v projektu
zajištění
optimalizace nákladů na vytápění kulturního domu Zlatá Koruna a pověřilo
starostu uzavřít mandátní smlouvu s firmou Proplyn CB s.r.o.
(výsledkem bude zpracování projekčních prací a žádosti o dotaci na
výměnu oken a dveří,zateplení a zřízení plynofikace tohoto objektu a
docílit tak snížení energetické náročnosti budovy)
• převod části pozemku KN č.32/7 v k.ú.Rájov od Pozemkového fondu ČR
na Obec v souvislosti s připravovanou akcí „Stezka pro pěší a cyklisty Zlatá
Koruna – Rájov“
-------------------------------ZASTUPITELSTVO OBCE POŽADUJE
• doložit od jednatele společnosti Jehlan s. r.o. doklady o provozu
podnikatelské činnosti v Kulturním domě za rok 2006,2007 a výhled
provozu roku 2008.Doklady budou sloužit pro zastupitelstvo obce k
dalšímu rozhodnutí o výši nájemného DKT a budou předloženy jednatelem
do 31.ledna 2008.
-------------------------------Vážení spoluobčané !
Jsme na počátku roku 2008.Dovolte mi,abych Vás v krátkosti seznámil s náplní
některých investičních a ostatních akcí,které by měli v letošním roce proběhnout.
V nejbližších dnech by měli být zahájeny práce na rekonstrukci nízkého napětí a
veřejného osvětlení v Plešovicích.Dále se budeme ucházet o finanční prostředky z
Regionálního operačního programu na realizaci stezky pro pěší a cyklisty Rájov –
Zlatá Koruna,kde již nyní disponujeme územním rozhodnutím a připravenou
projektovou dokumentací pro stavební povolení.V případě získání potřebných
prostředků bychom se mohli této potřebné věci dočkat v tomto roce.Finišují také
práce na projektové dokumentaci týkající se úprav veřejného prostranství
centrálních částí obce (náves Plešovice,náves Rájov a historická část Zlaté
Koruny) i zde je reálný předpoklad získat finanční podporu v rámci
programovacího období EU 2007-2013.Na konci minulého roku bylo rozhodnuto
učinit kroky pro budoucí zachování kulturního domu prioritně pro společenský a
kulturní život v obci.Nyní jsou zahájeny práce na přípravě zajištění optimalizace
nákladů na vytápění (viz.výše).Zahájení těchto prací lze specifikovat jako první
etapu rekonstrukce kulturního domu.Z těchto několika řádků lze vyčíst,že obec se
bude snažit maximálně využít možnost čerpání z fondů EU a do roku 2013 se
soustředí na tuto jedinečnou a již neopakovatelnou možnost.Po pravdě řečeno ani
nic jiného nám s přihlédnutím k našemu rozpočtu s 6 milionovým příjmem
nezbývá,pokud máme v úmyslu naplňovat naše vytýčené cíle.
Kulturní život v obci bude i v tomto roce doprovázen již tradičními akcemi jako
jsou například masopusty,plesy,oslava ukončení II.světové války,dětský
den,divadla,koncerty,bohatý kulturní program v areálu kláštera,rozloučení
s prázdninami a další.Kulturní život je i ve vašich rukou,jak v účasti na těchto
akcích tak i v nových nápadech o jeho zpestření.Na podporu aktivit ve
sportu,která také není vůbec zanedbatelná bude vyhlášen obecní dotační
program,kde se mohou organizované složky s působností v naší obci přihlásit o
finanční podporu,dle stanovených pravidel.
Běžné provozní záležitosti zajišťující bezproblémový chod obce, jako je např.
udržování a provozování veřejného prostranství,komunikací,školství,odpadového
hospodářství,veřejného osvětlení a dalších je samozřejmostí.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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PROČ SE PROBLEMATIKA ELEKTROZAŘÍZENÍ TÝKÁ NÁS VŠECH?

Zkusili jste si někdy spočítat, kolik máte ve své domácnosti elektrických a elektronických
zařízení (ať již jsou napájena ze sítě či bateriemi)? Těmito spotřebiči se rozumí například lednice,
sporák, televizor, rozhlasový přijímač, mobilní telefon,počítač s příslušenstvím, rychlovarná konvice,
elektrická vrtačka apod. Na jednu dvoučlennou domácnost může připadat více než 20 kusů těchto
zařízení,což představuje hmotnost mnoha desítek kg. Jak víme, elektrozařízení se v dnešní době
rychle stanou zastaralými a bývají relativně brzy nahrazována novými. Jednou i vám tato zařízení
doslouží, proto je třeba se zamyslet, jak se zachovat, aby množství tohoto odpadu nerostlo, a jak
přispět k jeho nejlepšímu využití.
Čím je odpad z elektrozařízení specifický?
Elektrozařízení může obsahovat řadu nebezpečných
látek, jako je rtuť, olovo, kadmium či látky poškozující ozónovou vrstvu Země. Proto nesprávně
odložené zařízení představuje závažnou zátěž pro životní prostředí. Elektrozařízení je však v průměru
ze 47% tvořeno také z kovových materiálů a z 22% z plastů, které lze vytěžit. Navíc, na rozdíl od
běžného odpadu, se v elektrozařízeních vyskytují vzácné a žádané kovy a materiály, jako je zlato,
platina či měď. V současné době však není recyklace elektrozařízení dostatečná a cenné materiály
tak nenávratně mizí na skládkách nebo ve spalovnách. Vzhledem k tomu, že množství odpadu z
těchto zařízení velmi rychle roste, je třeba přistoupit k takovým krokům, které by umožnily
návratnost materiálů pro výrobu nových výrobků a přispěly tak k ochraně životního prostředí.
Kde je možné použitá elektrozařízení odevzdat?
Spotřebitel se může zbavit použitého elektrozařízení bezplatně na níže uvedených místech zpětného
odběru, přičemž nezáleží na značce ani na místě pořízení výrobku:
• v prodejně, ve které lze koupit nová elektrozařízení (tzv. poslední prodejce)
spotřebitel může při zakoupení nového elektrozařízení bezplatně odevzdat staré elektrozařízení s
podobnými vlastnostmi
• na veřejném sběrném místě :
Viola Pomijová

NA ÚZEMÍ NAŠÍ OBCE JE NOVĚ ZŘÍZENO SBĚRNÉ MÍSTO !!!
PROVOZ ZAHÁJEN 1.BŘEZNA 2008

MÍSTO SE NACHÁZÍ VE DVOŘE č.p.5 V DOLNÍ ČÁSTI ZLATÉ KORUNY
(Pro orientaci:v tomto domě se rovněž nachází pošta a veřejná vývařovna a
jídelna pana Borovky)
Na přesné místo vás dovedou směrovky s nápisem
„sběrna nepotřebných elektrozařízení“
Provozní doba bude každou první sobotu v měsíci od 10.00 do 11.00 hodin
Nepotřebné elektrozařízení odevzdejte vždy osobně zaměstnanci obecního úřadu,který
bude v provozní dobu přítomen !

(V případě potřeby bude provozní doba rozšířena !)

Co je cílem tohoto systému?
Recyklace elektrozařízení, zvýšení podílu vytěžených surovin a využití takto získaných materiálů •
Minimalizace hromadění elektroodpadu jako netříděného komunálního odpadu • Motivace spotřebitele
k bezplatnému vracení a zpětnému odběru elektrozařízení a elektroodpadu • Využití nejlepších
dostupných technologií a postupů pro zpracování, druhotné využití a recyklaci
Proč je důležité odkládat nepotřebná elektrozařízení na místa k tomu určená?
Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu
ekologického nakládání, jehož výsledkem je řádné zpracování a recyklace.
POMÁHÁME TÍM:
• chránit životní prostředí
• navracet cenné materiály zpět do oběhu
PROTO NIKDY NEODKLÁDEJME POUŽITÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ DO POPELNICE!
CO JE TŘEBA DODRŽET PŘI ODEVZDÁVÁNÍ NEPOTŘEBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ?
• Spotřebitel má elektrozařízení osobně odevzdávat kompletní, aby bylo možné zajistit
jeho ekologické využití a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské
zdraví a životní prostředí.
ODEVZDÁNÍ NEPOTŘEBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ JE BEZPLATNÉ !!!
(přílohou tohoto vydání zlatokorunského zpravodaje je informační leták na toto téma)
starosta M.Š.
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RÁJOVŠTÍ HASIČI HODNOTILI

V sobotu 8.12.2007 se uskutečnila výroční valná hromada SDH Rájov.V místním hostinci na Kovárně
hasiči hodnotili svojí práci v roce 2007.A protože to byl pro rájovské hasiče rok slavnostní,ve kterém
si připomínali 70.výročí založení dobrovolných hasičů v Rájově,bylo co hodnotit.Starosta SDH Rájov
p.Ďuriš ve své správě o činnosti SDH Rájov za rok 2007,bod po bodu,jak rok šel připomněl 38 členům
sboru práci v tomto roce odvedenou.Z počátku roku byla činnost zaměřena na zajištění hasičského
bálu a již tradičního Rájovského masopustu.Poté zhruba od poloviny února,kdy byl sestaven
organizační výbor na zajištění oslav zmíněných 70. let založení sboru spojený se setkáním rodáků
směřovala musím říci náročná práce k zajištění těchto oslav.Termín byl určen na 23.6.2007.Do
tohoto období museli rájovští hasiči,vyjma příprav 70.výročí založení,ještě vtěsnat tradiční stavění
májky,v rámci květnových oslav 62.výročí osvobození se zúčastnit kladení věnců u památníku
v Rájově a na hřbitově ve Zlaté koruně.Koncem května do toho ještě přibyla okrsková soutěž,která se
poprvé konala u nás v Rájově na hřišti u řeky a s jejíž organizací a zajištěním jsme vypomohli.Této
soutěže se zúčastnilo jedno družstvo mužů SDH Rájov,které obsadilo slušné 5.místo.A poté již nastal
den „D“ 23.června 2007 termín oslav 70.výročí založení hasičského sboru Rájov spojený se setkáním
rodáků.
Slavnostní program začal ve 13.00 hodin přivítáním hostů,seznámením s historií sboru a předáním
ocenění za zásluhy členům SDH Rájov.Poté postupně následovala ukázka historické i současné
hasičské techniky,ukázka zásahu u nehody HZS Č.Krumlov a výlety na vysokozdvižné plošině.Zhruba
v 15.00 hodin na prostranství u řeky proběhla ukázka činnosti při soutěži požárních jednotek.Po
vyhodnocení soutěží a předání cen následovala volná zábava v pivním stanu při poslechu živé
hudby.Ke spokojenosti všech zúčastněných hrála do časných ranních hodin kapela „KAMEŇÁCI“a poté
skupina „NOK“.Ovšem všechna tato sláva by neproběhla bez obětavé práce mnoha našich členů,ze
kterých bych konkrétně jmenoval :Radek Moučka,Zuzana Sojková,Jiří Zeman st.,Dana Homolková,Jan
Plánský st.,Růžena Moučková,Pavel Ďuriš st.
Poděkovat bych chtěl i sponzorům,kteří tyto oslavy podpořili : Rájovská s.r.o.-p.Žákovský,p.Lavičkasoukromý podnikatel,p.Hauser-Haškov s.r.o.,Kámen-písek s.r.o. Č.Krumlov zastoupená p. Hladíkem a
dále občané : Štindlová Zdenka-Z.Koruna,Mikeš Pavel-Rájov,Ďuriš Pavel-Rájov.
V neposlední řadě děkuji i obecnímu úřadu Zlatá Koruna za vstřícný přístup pro zajištění těchto oslav.
Hodnotící schůze organizačního výboru,která proběhla 27.6.2007 konstatovala zdárný průběh oslav,k
čemuž dopomohlo i pěkné počasí.Celé akce se průběžně zúčastnilo odhadem 350 občanů a pozvaných
hostů.
Ve druhé polovině roku se naši členové zúčastnili dvou pohárových soutěží v hasičském
sportu.14.7.2007 to byly tzv.“Vidle“u příležitosti založení SDH Prostřední Svince,kde v silné
konkurenci obsadilo naše družstvo 3.místo.22.9.2007 slavilo 55.výročí založení SDH Srnín.U
příležitosti těchto oslav jsme byli s našim družstvem a ve velice přátelské atmosféře obsadili dokonce
1. místo!17.10.2007 zajistili členové SDH Rájov sběr železného šrotu v Rájově.
V neděli 2.12.2007 zajistili rájovští hasiči vyzdobení vánočního stromu na návsi v Rájově.
Po této hodnotící obsáhlé zprávě starosty SDH Rájov p.Ďuriše pokračovala valná hromada :
-zprávou o hospodaření-přednesená hospodářem sboru p.Zemanem
-zprávou revizní komise – paní Plánská
-návrhem plánu činnosti na rok 2008
V rámci diskuse byly předány dárkové koše za odvedenou práci v roce 2007 těmto členům SDH Rájov
:Zuzana Sojková,Radek Moučka,Pavel Ďuriš,Jiří Zeman,Růžena Moučková.Dále byl předán dárkový
koš i největšímu sponzorovi našeho sboru panu Žákovskému – Rájovská s.r.o.
Následovalo usnesení a závěr výroční valné hromady SDH Rájov.
Na závěr mi ještě jednou dovolte poděkovat všem členům SDH Rájov za odvedenou práci v roce
2007,za podporu sponzorům a v novém roce 2008 nám všem popřát mnoho zdaru v naší práci a
hodně nezbytného zdraví.
Starosta SDH Rájov Pavel Ďuriš

CZECH POINT

Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Náš úřad se od 1.1.2008 zařadil mezi poskytovatele systému Czech POINT.V praxi to znamená že
v současné době můžete na obecním úřadě ve Zlaté Koruně získat :
1)Výpis ze živnostenského rejstříku(jedna stránka 50,-Kč)
2)Výpis z obchodního rejstříku(jedna stránka 50,-Kč)
3)Výpis z trestního rejstříku(jedna stránka 50,-Kč)
4)Výpis z katastru nemovitostí(první stránka 100,-Kč a každá další 50,-Kč)
Výpisy lze získat vždy v úřední dny a hodiny tj.
Pondělí,Středa od 7.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hodin (V jiných termínech po předchozí dohodě)
Obecní úřad

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukce,oprav,údržbových a revizních prací – bude přerušena
dodávka elektrické energie :

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

Dne 22.února od 11.00 do 14.00 hod
Vypnutá oblast : Plešovice – obec

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !

E-on Česká republika s.r.o. děkuje za pochopení

MASOPUST

ZLATÁ

KORUNA

Sobota 2.února 2008
Sraz účastníků masopustního průvodu v 9.30 hod před hostincem „Na Letné“
START průvodu 10.00 hodin z téhož místa
Masopustní merenda po ukončení průvodu v Kulturním domě ve Zlaté Koruně.
hraje: NALEŽATO BEAT vstup v maskách zdarma
...tentokrát na téma majetkové vypořádání exmanželů,kteří absolvovali při
loňském masopustu svůj rozvod.

MÍSTNÍ ROZHLAS UVÁDÍ DO TRVALÉHO
PROVOZU SLUŽBU ZÁZNAMNÍKU
Přeslechly jste hlášení místního rozhlasu nebo
jste z nějakého důvodu hlášení nerozuměli.
NEVADÍ.
Stačí ze svého telefonu zavolat na číslo

721 469 793

kde se vám poslední vysílaná zpráva automaticky
přehraje.

