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Datum 1.10. 2021

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 25.června 2021 proběhlo slavnostní uvítání nejmladších občánků naší obce.
Slavnostního uvítání se zúčastnilo 5 občánků.

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 31.října 2021

V říjnu 2021 se uskuteční
vítání dalších 13 občánků.
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Evelína Koubová- Zlatá Koruna

PŘÍPRAVY NA ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY POKRAČUJÍ V PLNÉM PROUDU
V posledních dnech byly spuštěny dvě důležité akce, které bezprostředně souvisí s úmyslem otevřít
školu ve Zlaté Koruně 1. září 2022. Díky získanému dotačnímu titulu se mohla rozběhnout plánovaná přestavba DKS, kam bude následně přesunut obecní úřad. Na jeho místě v původní školní
budově poté vzniknou tři plánované třídy. Druhou, neméně důležitou akcí, bylo odeslání žádosti o
zápis školy do školského rejstříku, což je zásadní podmínka, aby mohla zlatokorunská škola oficiálně vzniknout. Nyní budeme čekat několik měsíců na vyjádření MŠMT a poté již bude možné
vyhlásit konkurz na ředitele/ku školy a připravovat zápis pro naše budoucí prvňáčky. O dalším
postupu vás budeme opět informovat v prosincovém čísle našeho Zpravodaje.
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE
DNECH 8. A 9. ŘÍJNA 2021.
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
Pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb v okrsku č.1 Zlatá Koruna je velká zasedací místnost na radnici
Obecního úřadu Zlatá Koruna pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Zlatá Koruna, Rájov a Plešovice.
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno volit poté, kdy prokáže svou totožnost.

Telefonické spojení do volební místnosti (+420) 380 743 119
.
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA ZE DNE 15.9.2021





Zastupitelstvo obce schválilo:
Zprávu o práci rady obce za poslední období. (od 23.6.– do 15.9. 2021)
Zprávu kontrolního výboru ze dne 25.8.2021
Novou obecně závaznou vyhlášku č.3/2021 o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce zahájilo projednání nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství v souvislosti s novým zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.
Nový zákon o odpadech ruší s platností od 1.1.2022 stávající žetonový způsob úhrady za komunální odpad.
Zároveň obcím stanovuje povinnost zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu
tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících alespoň 60%, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65%
a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70% u celkového množství komunálních odpadů, kterých je
v daném kalendářním roce původcem.


Náklady za odpad se budou i v příštích letech zvyšovat z důvodu zvýšení cen za uložení na skládce a z důvodu růstu
provozních nákladů za svoz, třídění a likvidaci. Po roce 2030 je zákaz skládkování.

Opatření, které může pozitivně ovlivnit budoucí náklady související s odpadem je kvalitní
třídění každého jednotlivce!
Rada obce ve spolupráci s finančním výborem obce předložila návrh stanovit na rok 2022 místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství paušální částkou 500,-Kč na osobu a rok při zachování současného rozsahu služeb.
Koncem roku situaci vyhodnotit a přijmout příslušnou úpravu odpadového systému s cílem snížení množství komunálního odpadu a zlepšení kvality třídění odpadu.
K návrhu byla vyvolána diskuse, při které se zastupitele obce shodli, že se jedná o správnou cestu a konkrétní OZV a
konkrétní řešení odpadového hospodářství obce bude předloženo na následujícím ZO k projednání a konečnému schválení.
Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna je plánované na 8. prosince 2021 od 18.00 hodin

Celkový přehled služeb odpadového hospodářství obce Zlatá Koruna a množství za rok 2020
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
(popelnice s domovním odpadem 1x týdně) 77,675 tun
Každá domácnost si na vlastní náklad pořizuje popelnici. Do popelnice patří tzv. směsný komunální odpad, tj. odpad
vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a
objemného odpadu. Svoz odpadu z popelnic probíhá každou středu. Aby byla popelnice vyvezena je nutné postavit
popelnici k trase sběrného vozidla a zavěsit na ní plastový žeton, který si občané Poznámka*zakoupí na obecním úřadě.
Svoz domovního odpadu zajišťují Služby města Český Krumlov s.r.o.
Poznámka

*Do 31.12.2021. Od 1.1.2022 změna na místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Jedná se o odpad, který je možné recyklovat a dále využít. V naší obci takto třídíme:
Plast +nápojové kartony (celoročně 4x místo) 25,1367 tun – žlutý kontejner – plastové obaly, sáčky, PET lahve, polystyren, kartonové obaly od nápojů
Papír 19,180 tun (celoročně 4x místo) – modrý kontejner – kancelářský papír, novinový papír, časopisy, kartony
Sklo 18,32 tun (celoročně 4x místo)- zelený kontejner – bílé i barevné sklo
Kovy 3,95 tun (celoročně 4x místo)– šedý kontejner – lehké kovy, plechovky. Větší kovové předměty je možné předat
vždy první sobotu v měsíci od 10.00 do 11.00 hodin na sběrné místo – Zlatá Koruna dvůr č.p. 5 (za poštou).
Textil (celoročně 4x místo) bílý kontejner-čistý textil (oděvy, lůžkoviny apod.), obuv
Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v každé části obce, odpad se ukládá do kontejnerů, NE vedle na zem. Pokud
jsou kontejnery plné obecní úřad zajistí jejich vývoz
Jedlé oleje (celoročně 1x místo)– zelená plastová nádoba – olej se zde odkládá v uzavřených nádobách ( např. PET
lahvích)
Elektrozařízení (1x měsíčně 1 místo). Vysloužilá elektrozařízení se odevzdávají vždy první sobotu v měsíci od 10.00 do
11.00 hodin na sběrné místo – Zlatá Koruna dvůr č.p. 5 (za poštou).
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Biologicky rozložitelný rostlinný odpad (celoročně 1x místo) 20 tun
Místo určené k uložení Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je u čistírny odpadních vod v dolní části obce
Zlatá Koruna s celoročním provozem. V místě pro ukládání Biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu jsou
označena konkrétní místa pro uložení 1)trávy a listí, 2)větví, 3)ostatních biologicky rozložitelných odpadů rostlinného
původu.(ostatním rozložitelným odpadem rostlinného původu se rozumí zejména : plevel, dřevní štěpky z větví stromů
a keřů, odpady ze záhonů, spadané ovoce, zbytky zeleniny a ovoce, skořápky od vajíček a ořechů, kávová sedlina, čajové
sáčky, pokojové a okrasné květiny bez drátů a výztuh, vše bez příměsí a jiného znečištění)
OSTATNÍ ODPAD
Velkoobjemový odpad (2x ročně mobilní svoz) 28,53 tun
Nebezpečný odpad (2x ročně mobilní svoz) 4 tuny
Hřbitovní odpad (celoročně)
Uliční koše (celoročně)
Likvidace černých skládek
Celkem se jedná v roce 2020 o množství vyprodukovaného odpadu cca. 200 tun (cca. 250 kg na osobu a rok)
Celkové náklady za rok 2020 = 393.350,-Kč, Počet obyvatel k 31.12.2020 = 790
393350:790= 498,- Kč/obyvatele/rok
Celkové příjmy za rok 2020 (žetony) = 183.280, -Kč
(doplatek z obecního rozpočtu v roce 2020 byl 210.070, -Kč)
POUZE SPRÁVNÝM TŘÍDĚNÍM BUDEME ŠETŘIT SVÉ PENÍZE A NAŠE SPOLEČNÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ.
CHOVEJME SE ODPOVĚDNĚ!
POKUD TO NEDOKÁŽEME BUDE TO DRAHÉ A BOLESTIVÉ!!!
NEJLEPŠÍ ODPAD, JE ODPAD, KTERÝ NEVZNIKNE!

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 23.října 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 kontejnerů) •
Zlatá Koruna – dolní část 9:35-10:15 hod (u kontejnerů 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.
UPOZORŇUJEME ŽE SE NEBUDE TOLEROVAT ODKLÁDÁNÍ ODPADU V JINÝ ČAS NEBO
NA JINÉ MÍSTO. TEN, KDO TAKTO UČINÍ, ZBYTEČNÉ SE VYSAVUJE POKUTĚ až do výše
50.000, -Kč!
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).
SPRÁVNÝM TŘÍDĚNÍM ODPADU ŠETŘÍTE VAŠE PENÍZE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!
SBĚR OŠACENÍ, OBUVI, HRAČEK A BYTOVÉHO TEXTILU
V pondělí 25.října 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
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KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA V ŘÍJNU 2021
VÝSTAVA

● KLÁŠTERNÍ (5.9. - 31.10.) - prodejní výstava Moniky Vojtové.
Výstavní prostory opatství – v blízkosti pokladny. Vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 15:30 hodin.

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

MIMOŘÁDNÁ MŠE

● MŠE K SVÁTKU ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 7. ŘÍJNA V 16:45
HODIN
Vstup zdarma. Koná se v kapli Andělů strážných. Mši slouží P. Mgr.
Petr Hovorka, na elektrické klávesy doprovází Ing. Vladimír Jantač.

Společnost přátel Zlaté Koruny si dovoluje srdečně vás pozvat na koncert
DIALOGHI ANGELICI
(Andělské dialogy).
Virtuózní barokní skladby pro cink, housle a varhany přednesou Jiří Sycha (housle), Richard Šeda (cink) a Jiřina Dvořáková (varhany).
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně
9. října 2021 v 18 hodin
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma (Více informací a možné změny na www.baroknikoruna.cz)
VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
V KLÁŠTEŘE

Ve středu 8. září nás poctil svou návštěvou kardinál Dominik Duka.
Dále ho doprovázeli
pražští
seminaristé
a pomocní pražští biskupové Václav Malý a
Zdenek Wasserbauer.
Se zájmem si prohlédli
klášter včetně opatské
kaple, kde je umístěna
Zlatokorunská
madona. U ní se krátce pomodlili.
Na závěr jim Vladimír
Jantač zahrál na kostelní varhany.

JAK DOPADLA LÍPA KAPUCÍNKA V ANKETĚ STROM ROKU 2021?

V jubilejním 20. ročníku ankety Strom roku bylo přihlášeno 77 stromů. Odborná porota vybrala 12 finalistů,
pro které bylo možné hlasovat od 21. června do 12. září. Lípa Kapucínka skončila na krásném 5. místě. Z jihočeského kraje byly přihlášeny tři stromy a Kapucínka se umístila nejlépe.
Na podporu Kapucínky se zapojila i místní Mateřská škola. Děti namalovaly krásné obrázky lípy, které jsou
vystaveny v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně.
Někteří kritizovali, že hlasování je zpoplatněno. Vybrané prostředky ale putují dál. Tím, že se Kapucínka dostala do finále, máme možnost využít grant až ve výši 40 000 Kč na výsadbu nových stromů či keřů v našem
okolí, nebo ošetření starých stromů. Pokud by Vás napadlo, jak grant zajímavě využít, určitě dejte vědět. Žádost se musí podat nejpozději do 31. 7. 2022. Děkujeme všem za podporu.

