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Příští jednání
Zastupitelstva obce
Čtvrtek 17.července
2008
v 18.00 hod

Radnice
ve Zlaté Koruně
Jednání
zastupitelstva obce
je veřejné !
Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci RO
3. Schvalovací proces –
změna územního plánu č.2
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Různé
6. Diskuse a závěr
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Datum 13.6.2008

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Vážení spoluobčané !

S průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo,neboť jednání
jsou veřejně přístupná nebo následně v zápise z jednání zastupitelstva i rady obce,které je
Vám plně k dispozici na Obecním úřadě.Rovněž přijatá usnesení Zastupitelstva i Rady obce
naleznete na oficiálních webových stránkách obce http://www.zlatakoruna.cz/ Vzhledem
k tomu,že zlatokorunský zpravodaj má omezený prostor pro informace jsou projednávané
body zastupitelstvem popsány jen heslovitě.V případě nejasností a v případě,že se chcete
dozvědět pravý stav věcí se přímo obracejte na starostu obce nebo na zastupitele
obce,kteří Vám ochotně problematiku dané věci osvětlí a vyslechnou Váš názor,který je
vždy cennou informací pro další práci v obci.

S úctou Váš starosta Milan Štindl

Jednání zastupitelstva obce dne 5.června 2008
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
•
zprávu o práci rady obce od 13.3.2008 do 5.6.2008
•
zprávu z činnosti kontrolního a finančního výboru
•
celoroční hospodaření a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2007
(Příjmy k 31.12.2007 činí 7 612 589,67,-Kč,Výdaje k 31.12.2007 činí 5 501 627,05,Kč,Saldo příjmů a výdajů činí 2 110 962,62,-Kč,Stav účtu k 31.12.2007 činí 6 819 511,33,Kč)
•
rozpočtovou změnu a opatření č.2/2008
•
darovat pozemkovou parcelu KN č.23/13 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 22m2
Jihočeskému kraji (v souvislosti se stavbou mostu ve Zlaté Koruně)
•
smlouvu budoucí darovací na pozemky o celkové výměře 803m2,které budou darovány
Jihočeským krajem obci Zlatá Koruna v rámci stavby „Stezka pro pěší a cyklisty Zlatá
Koruna – Rájov“.
•
prodej části pozemkové parcely KN č.108/6 v k.ú.Rájov o výměře 1m2
•
záměr prodeje pozemkové parcely KN č.158/1 o výměře 348m2 a části pozemkové
parcely KN č.156/2 o výměře cca.80m2.
•
kupní smlouvu,kde Obec Zlatá Koruna prodává budovu (zemědělská stavba) se
parc.st.3 - zast.pl. a nádvoří o výměře 350m2, parc.č. 48/18-trv.trav.por. o výměře
347m2 do společného vlastnictví panu Milanu Krausovi,bytem Česká 7, 370 01 České
Budějovice a paní Evě Nyklesové,bytem Čapkova 679, 252 63 Roztoky za cenu
667.350,-Kč.
•
projektovou přípravu na plynofikaci areálu kulturního domu a rekonstrukci objektu
kulturního sálu ve Zlaté Koruně.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy č.1/2008 o poskytování komunálních
služeb.Zároveň stanovuje nové ceny za žetony pro odvoz a uložení komunálního
odpadu s platností od 6.června 2008.(více na straně 2)
Žeton žlutý 80l nádoba (malá popelnice) z původních 45,-Kč na 55,-Kč
Žeton zelený 110l nádoba (domácnosti) z původních 55,-Kč na 70,-Kč
Žeton červený 110l nádoba (podnikatelé) z původních 65,-Kč na 80,-Kč
•
zakoupit nové postele pro Mateřskou školu v nákladu 24.000,-Kč.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem těm,kteří přispěli k zdárnému průběhu oslavy dne
dětí dne 31.5.2008 „Cesta pohádkovým lesem“.
Největší odměnou byla pro organizátory této akce účast 89 dětí,které
se celé odpoledne bavili a soutěžili.
Dovolte mi zde vyzdvihnout velkou vstřícnost KEMPU U KUČERŮ,který
dětem vytvořil tolika potřebné zázemí pro jejich veselou oslavu.
Starosta obce
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DŮVOD ZVÝŠENÍ CENY ZNÁMEK (ŽETONŮ) ZA DOMOVNÍ ODPAD

Vzhledem ke skutečnosti,že nový majitel skládky Lověšice,kde byl ukládán komunální odpad i z naší obce od
1.6.2008 navýšil cenu na uložení odpadu.(U komunálního na 2.000,-Kč z původních 830,-Kč bez DPH) zahájili
Služby města Český Krumlov jednání s obcemi a jasně se dohodlo,že takovéto spekulativní navýšení ceny není
pro obce možné akceptovat.Na základě tohoto se hledalo řešení,které by bylo méně drastické.Pro Vaši informaci
při přistoupení na shora uvedenou cenu za uložení komunálního odpadu by se cena za jeden žeton na 110l
nádobu(popelnici) vyšplhala na cenu více než 100,-Kč!
Nové řešení,které se nakonec ukázalo jako jediné s nejmenším vlivem na zvýšení ceny za uložení odpadu je
svážení na skládku u Borovan (Růžov).U tohoto řešení se cena navyšuje o dopravu neboť skládka Růžov je v
poměru se skládkou Lověšice o 15km dále.(což znamená 30km dopravy navíc).Obce tedy jsou opět postaveny
před velmi nepopulární krok a to zdražení ceny za svoz a uložení odpadu pro své občany.
V naší obci provozujeme žetonový systém.Pokud jsme se rozhodli dotovat z obecního rozpočtu náklady za
odpady v uvozovkách „pouze“ ve stejné výši jako tomu bylo v roce 2007 nemohli jsme se vyhnout navýšení
ceny žetonů dle následujícího .
Netřídit nebo nekvalitně
(Doplatek z obecního rozpočtu na odpady za rok 2007 je 91.791,-Kč)
třídit znamená draze
Žeton žlutý 80l nádoba (domácnosti) z původních 45,-Kč na 55,-Kč
platit za odpad !!!
Žeton zelený 110l nádoba (domácnosti) z původních 55,-Kč na 70,-Kč
Žeton červený 110l nádoba (podnikatelé) z původních 65,-Kč na 80,-Kč
Zastupitelstvo obce na příštím zasedání bude jednat o případném postupu změny systému z žetonů na způsob
paušální platby za odpad.
Ihned v úvodu diskuse na toto téma je nutné říci,že žádný systém není bez problémů a není pro všechny
spravedlivý.Pro Vaši informaci,kdybychom nyní před případným zdražováním ceny žetonu přešli na systém
paušální (není z důvodu časových možné – technicky možné nejdříve od 1.1 2009) byla by cena na osobu a rok
250 – 300,-Kč.(což představuje cca 4 žetony na osobu a rok)Promítněte si sami jak jste na tom například i vy s
množstvím netříditelného odpadu vyprodukovaném ve vaší domácnosti.
Nyní a zřejmě i do budoucnosti máme jedinou možnost jak pozitivně ovlivnit náklady za odpady a to je
důkladné
a
maximální
třídění
těch
druhů
odpadů,které
jsou
zařazeny
do
systémů
recyklací.(tzn.plast,papír,sklo,nápojové kartóny,nepotřebné elektrozařízení,železo).
Starosta M.Š.

Viola Pomijová

ODPADY V ROCE 2007 NA ÚZEMÍ NAŠÍ OBCE
Množství

Výdaje

Příjmy

Směsný odpad (odpad vyvážený z domovních popelnic)
98,08 tun
141.195,-Kč
141.195,-Kč*
Odpadkové koše
1,5 tun
3.239,-Kč
0
Objemný odpad
15,02 tun
46.757,-Kč
0
Nebezpečný odpad + ostatní
5,16 tun
41.299,-Kč
0
Oddělené sbírané složky (papír,plast,sklo)
38,429 tun
93.885,-Kč*** 93.389,-Kč**
Celkem
158,189 tun
326.375,-Kč
234.584,-Kč
Dotace obce 91.791,-Kč (tzn. 100% úhrada odpadů z odpadkových košů,objemného a nebezpečného).
*
Příjmy u směsného odpadu za prodej žetonů
** Příjmy u odděleně sbíraných složek – odměna od EKO-KOMu za třídění
*** Výdaje u odděleně sbíraných složek – náklady za svážení,třídící linku a uložení na skládku těch odpadů,které
nemají ve tříděných složkách co dělat !
…K ZAMYŠLENÍ,
Už třetím rokem pracuji pro naší obec a mám několik věcí,které bych vám chtěl sdělit.Udivujeme mě
bezohlednost některých spoluobčanů.
Začalo období sekání trávy a tak jsem sekal i na hřbitově.Zdůrazňuji,že odpad z hrobů patří sice za zeď,ale za
zeď za márnicí.Pokaždé když sekám,připadám si jako uklízečka ve škole.Pořád říkáte kam to patří,ale pořád se
nic nemění.A tak jsem opět uklízel obaly od vyhořelých svíček,lahve a ostatní.Okolo rybníčku u kláštera jsem
jako z kravína.Při sekání ostatních prostor obce se nestačím divit, co vše se dá pohodit mimo koše.Myslím,že
košů je v obci dost,ale někdo je má zkrátka daleko.Ale nemůžu říct,že by koše zůstávaly nevyužité.To ne!Jsou
totiž plné domovního odpadu,který tam pro změnu nepatří.Na ten totiž máme všichni své popelnice.Nebo ne?A
úklid okolo kontejnérů je nabírání vody sítkem.Nikdy ji nenaberete.Tak se cítím.Štve mě když někdo přijede
autem ,vyndá pytel plný PET lahví a ani se neobtěžuje zjistit,jestli je některý volný a rovnou to tam pohodí.No
přece se pánové nebudou obtěžovat,že?Chci Vám jen říct,že kdyby si každý občan uklidil sám po sobě,tak mám
čas i na důležitější věci,než tyto záležitosti.
Položím vám otázku a vy se nad tím prosím zamyslete.Jak by to v naší obci vypadalo,kdyby ji nikdo
neuklízel?Jak by se vám tady líbilo a žilo?Děkuji za čas,který jste věnovali tomuto článku.
S pozdravem Miroslav Hofman

Ročník XVIII. , Vydání 3/2008

Strana 3

ZLATOKORUNSKÉ LÉTO 2008

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ – AREÁL KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA

ČERVEN - ČERVENEC
VZTAHY A DOTEKY (výstava) Datum konání: 14.6.-27.7.2008 Místo konání: Výstavní prostory ve sklepení
VZTAHY A DOTEKY - výstava
Opatství - Klášter Zlatá Koruna. Výstava obrazů malířky Ireny Trefilové.

Datum konání:14.6.27.7.2008
ČERT A KOČKA
Datum konání:17.-20.6.2008 Začátek v 10.00 hodin. Místo konání: Zahrada Místo (divadlo)
konání: Výstavní
Klášter Zlatá Koruna.
Divadelní
představení pro děti.Hraje Malé divadlo z Českých Budějovic.
prostory
ve sklepení Opatství Zlatá Koruna
KAŠPÁREK Klášter
V ROHLÍKU
(divadlo) Datum konání: 24.-25.6.2008 Začátek v 10.00 hodin. Místo konání:
VýstavaZlatá
obrazů
malířkyDivadelní představení pro děti.Hraje Malé divadlo z Českých Budějovic.
Zahrada - Klášter
Koruna.
Ireny Trefilové

DOJEMNÁ PÍSEŇ O JEDNOM POUSTEWNIKOVI (divadlo) Datum konání: 1.-6.7.2008 Začátek v 21.00 hodin.
Místo konání: Zahrada - Klášter Zlatá Koruna.Loutkové představení – hrají studenti a absolventi katedry
alternativního divadla DAMU.
WILLIAM SHAKESPEARE VEČER TŘÍKRÁLOVÝ (divadlo) Datum konání: 8.-13.7.2008 Začátek v 21.00 hodin.
Místo konání: Zahrada - Klášter Zlatá Koruna. Divadelní představení studentů 3. ročníku DAMU.
BOLEST A LÁSKA Datum konání:16.7. a 19.7.2008 Začátek v 21.00 hodin. Místo konání: Zahrada - Klášter
Zlatá Koruna. Zlatokorunské tance tančí a zpívají Jarošovci.
NAVOSTRO (koncert) Datum konání: 17.-18.7.2008 Začátek v 21.00 hodin. Místo konání: Zahrada - Klášter
Zlatá Koruna .Představení kapely hrající skotsko-irský folk-rock.
NEOČEKÁVANÝ ČAJ (O DEVÁTÉ?) (divadlo) Datum konání:22.-27.7.2008 Začátek v 21.00 hodin. Místo
konání: Zahrada - Klášter Zlatá Koruna. Hraje DEMAGO + HUMLIVADLO
SMRT KOMEDIE (divadlo)Datum konání:29.7.-2.8.2008 Začátek v 21.00 hodin. Místo konání: Zahrada - Klášter
Zlatá Koruna. KOMEDIE DEL´ARTE
(Změna programu vyhrazena s ohledem na počasí a jiné přírodní katastrofy)

CHRAŇME A CTĚME ATMOSFÉRU ZLATOKORUNSKÉHO ÚDOLÍ
Při každé prohlídce zdůrazňují průvodci kláštera Zlatá Koruna prozíravost jeho zakladatele Přemysla Otakara
II. a genialitu jeho lokátora purkrabího Hirza . Zdůrazňují jedinečnost
hlubokého odlehlého údolí
v meandru řeky Vltavy, které bylo vybráno pro jeden z našich nejslavnějších klášterů. Donedávna mohli
směle tvrdit tisícům návštěvníků, že díky této poloze zůstala sevřená atmosféra soustředění, klidu a ticha
v těchto místech zachována . Seznamují hosty s myšlenkou, že tuto duchovní atmosféru místa se snažíme
chránit stejně jako fyzickou podstatu architektury klášterního areálu.
Do loňského léta bylo možné se domnívat, že tato snaha je v souladu s názorem většiny
zlatokorunských občanů. Vždyť na dohled klášterních budov vyrostli , zvykli si, že klášter je součástí jejich
obce, jejich domova a tak trochu i jich samotných. Někteří z nich těží ve svém podnikání z turistického
ruchu opřeného o atraktivitu a věhlas kláštera. Jiní ke zdejšímu opatství vzhlížejí s úctou a respektem.
Najdou se však i takoví, kteří jakoby zde po léta nežili, jakoby pro ně vzácná atmosféra tohoto údolí nic
neznamenala. Ba možná, že by ani nebyli schopni pochopit o čem je zde vlastně řeč … Jedině tak si lze totiž
vysvětlit, že ke svému podnikání na pravém břehu Vltavy loni v létě bezostyšně připojili hluk popových
šlágrů zesilovaných ve večerních hodinách na celé zlatokorunské údolí výkonnou reprodukční
aparaturou. Tento hluk ničil opakovaně po celé loňské léto klid jenž patřil až donedávna k obdivovanému
bohatství Zlaté Koruny. I vloni se na vltavský meandr snášel mír soumraku, i tehdy z ohňů na tábořišti
stoupal modrý dým … avšak k tomu z reproduktorů vycházely ohlušující zvuky : „tam kde kdysi byl
bááábylóóóón ….atd….“
Kdo jen trochu vnímá souvislosti, musel se cítit zraněn, dotčen, ukřivděn a
ponížen.
Co se však proti takovému chování dá dělat ? Vždyť je to nejinak než jakoby byla naše země dobyta
a na hlavu poražena jakýmisi divokými hordami z východu a nyní musí snášet hlučné rituály vítězných
barbarů.
Co se to s námi stalo, že po léta obdivovaný klid byl ničen nikoli cizími nájezdníky, nýbrž našimi lidmi,
kteří takto zacházejí s dědictvím otců a dědů ? Jak je možné, že tito naši sousedé a spoluobčané nechápou,
že tohle ve Zlaté Koruně nejde – že tohle se tady prostě dělat nesmí ! Kdo je vychoval a kdo jim vysvětlil
povahu jejich domova a tradici tohoto údolí ?
Nejde jen o to, že byla rušena dlouho připravovaná Shakespearovská představení a koncerty
loňského Zlatokorunského léta. Ještě horší je , že byla rušena podvečerní procházka těch, kteří se přišli ke
klášteru nadýchnout závanu minulých věků, těch, kteří k nám přišli přemýšlet a hledat chvíli, alespoň malou
chvíli klidu.….
Dvacet pět let se starám o klášter Zlatá Koruna a nikdy jsem se nesnažil povyšovat svoji práci nad ostatní.
Nebudu sepisovat petice ani shánět podpisy. Rád bych však před začátkem hlavní turistické sezóny vyjádřil
směrem k těm ,jichž se to týká, svoji naléhavou žádost : Přestaňte s tím.
Zdeněk Troup - správce kláštera Zlatá Koruna

KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2008 – 6.ROČNÍK
Datum konání : 9.8. – 28.9.2008
Festival bude slavnostně zahájen v sobotu 9.srpna ve 21.00hod
ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU - KLAVÍRNÍ KVARTETA

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 umístněn i tento zpravodaj !
Bezplatný veřejný přístup k internetu každé úterý
14.30 – 16.30 hodin (v provozní době knihovny)

(Program festivalu naleznete na www.zlatakoruna.cz
nebo www.klaster-zlatakoruna.eu nebo v příštím
vydání zlatokorunského zpravodaje)

MEMORIÁL VLASTIMILA NEJEDLÉHO
7.ročník

Fotbalový turnaj
Datum konání:
Sobota 26. července 2008
Slavnostní zahájení:
12.15 hod.
Místo konání: sportovní areál ve Zlaté Koruně
Účastníci turnaje:
SC 1906 Oberlind e.V.(Germany)
Smrčina Horní Planá
SK Bivoj Stožec
SK Zlatá Koruna
„SK Zlatá Koruna Fotbal srdečně zve všechny příznivce fotbalu na tuto akci“
PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC.
Jak asi všichni místní obyvatelé vědí, SK Zlatá Koruna - fotbal má v dlouhodobém nájmu od obce sportovní
areál ve Zlaté Koruně. Od roku 2002, kdy začal pracovat současný výkonný výbor , doznal místní areál mnoho
pozitivních změn a jeho kvalitu a příjemné prostředí oceňují lidé z celé republiky. Vrcholem ocenění je mimo
jiné to, že se zde již potřetí konal celorepublikový turnaj nejmladších fotbalistů za účasti např. Sparty Praha,
Slavie , Teplic či Příbrami. Údržbu hřiště -tj. především sekání, mulčování a aerofikaci provádí pravidelně
místní členové SK ve vlastním volnu. Finanční pomoc na nákup sekačky a i na úhradu každoročních provozních
nákladů ( především benzín a opravy sekačky) nám poskytuje obec v rámci dotačního programu. V pracovních
dnech mezi 20.5. až 22.5.2008 nám neznámý vandal či " přející fanoušek" mechanicky poškodil sekačku,
zcizil mechanismus odvádějící posekanou trávu a dle sdělení firmy, která prováděla opravu sekačky, nasypal
do nádrže cukr!! O motivacích a pohnutkách pachatele tu nechci polemizovat, to nechť si každý vyhodnotí sám,
ale chtěl bych na tomto místě poděkovat panu Janu Mazákovi mladšímu ze Zlaté Koruny, který nám v této
době několikrát ochotně a bezplatně zapůjčil svojí osobní sekačku a věnoval drahocenný čas k posekání a
přípravě hřiště na mistrovské zápasy.
Za SK Zlatá Koruna Ing. Petr Gallistl-člen výboru a sekretář.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLEŠOVICE
Vás srdečně zve

Křest hasičského praporu a pohárová
soutěž starosty obce Zlatá Koruna
V sobotu 21.června 2008 na návsi v Plešovicích
od 12.00 hodin
Program
Zahájení,přivítání hostů
Křest hasičského praporu
Soutěž mladých hasičů
Soutěž hasičů ženy
Soutěž hasičů muži
Zábava v pivním stanu
16.00 – 20.00 hod „SITUACE“
20.00 – 02.00 hod „KAMEŇÁCI“
Občerstvení zajištěno

