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KRÁLOVSKÝ
HUDEBNÍ FESTIVAL
2006
KLÁŠTER ZLATÁ
KORUNA
IV. ročník
sobota 5.8.2006 ve
21.00 hod.
ZAHAJOVACÍ KONCERT
KRÁLOVSKÉHO
HUDEBNÍHO
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HOMMAGE A
MOZART
250. VÝROČÍ
NAROZENÍ
GABRIELA
DEMETEROVÁ - housle
CZECH MORAVIAN
VIRTUOSI
DIRIGENT JIŘÍ NOVÁK
Klášterní kostel

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ze dne 4.5.2006

•
•
•
•

•

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
Zadání změny č.1 Územního plánu obce Zlatá Koruna.
Záměr výměny obecního pozemku KN č.144/3 o výměře 19m2 v k.ú.
Rájov za pozemek KN č.561/2 o výměře 561m2 rovněž v k.ú. Rájov.
Záměr využití části stoky,která se nachází na pozemku obce č.275
v k.ú.Zlatá Koruna pro chov ryb a to na základě předložené žádosti pana
Libora Tomky,Zlatá Koruna a Miloše Špačka,České Budějovice.
Doplnění vnitřní směrnice k finanční kontrole a hospodaření obce včetně
zprávy z provedeného přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za
rok 2005.
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVÁLILO
Paní Evu Jakešovou,Rájov jako kandidátku na funkci přísedícího okresního
soudu na období 2006-2010.

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 www.zlatakoruna.cz
V případě nejasností se přímo obracejte na starostu obce,který Vám ochotně
problematiku dané věci osvětlí a vyslechne Váš názor,který je vždy cennou
informací pro další práci v obci.
S úctou Váš starosta
Obecní úřad ve spolupráci s Mateřskou školou a Červeným křížem
pořádá

„POHÁDKOVÁ ŠIPKOVANÁ“

OBSAH

v sobotu 27.5.2006
Start : Před mateřskou školou ve Zlaté Koruně (areál kláštera)
Ve 13.30 hod

Z veřejného jednání
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Dětský den
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Dětský pochod obcí spojený s překvapením !

Volby 2006
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Cíl : Kemp,kde se budou připravovat dobroty na otevřeném ohni !

Konference
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(V případě nepříznivého počasí je připraven program v Kulturním domě)

Královský hudební
festival
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Pracovní příležitosti

4

SK fotbal

4

Srdečně zveme všechny děti ze všech částí naší obce v doprovodu dospěláků.

Co nového ve školce 4
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-------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
-----------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Zlatá Koruna podle § 15 odst.1 zákona č.274/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

oznamuje :
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční :

Pátek 2.června 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a

Sobota 3.června 2006 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 a
státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
Telefonické spojení na okrskovou volební komisy po dobu voleb:

tel.+420 380743119
VOLBY 2006
Letošní rok je rokem volebním.První na řadu přicházejí volby do Poslanecké sněmovny parlamentu
České republiky a na podzim volby do Zastupitelstev obcí a měst,které se přímo dotýkají každého
z nás.Využijme proto tuto jedinečnou možnost,kterou nám dává naše demokracie a svoboda a
zamysleme se nad tím koho volit.Dejme hlas vždy tomu,kdo u nás vyvolává naději na lepší
život.Myslím,že všichni dokážeme posoudit reálnost předvolebních slibů,vzhledem k současné
situaci v zemi.Jedno je však jasné,dle mého názoru,již nyní.Největší pomoc a oporu nalezneme
vždy v sobě a ve svém rodinném zázemí.Přeji nám všem štěstí u volebních uren.To jak se nám
S úctou Milan Štindl Váš starosta
volba povede, ukáže již blízka budoucnost.
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ZK KONFERENCE
Ve dnech 17-19.5.2006 se ve slavnostním sále kláštera (v sousedství kostela) konala konference „Klášter Zlatá
Koruna, dějiny – památky – lidé“. Jak z názvu vyplývá, tématem byla Zlatá Koruna, resp. její klášter, historie,
památky. Pořadatelem byl Národní památkový ústav. Protože téma bylo velmi široké, sjelo se postupně na 90
odborníků různého zaměření z celé republiky (jeden účastník byl ze Skotska). Jedni přinášeli zajímavé poznatky o
historii zdejší architektury i lidí, kteří ji obývali, jiní se zabývali uměleckými památkami ve Zlaté Koruně i okolí, vztahy
se sousedy, k poddaným i vazbami k jiným klášterům. Zajímavé bylo srovnání zdejšího kláštera s jinými obdobnými
komplexy v České republice, z něhož vyplývá jednoznačný závěr, že Zlatá Koruna patřím k těm nejšťastnějším a to jak
z hlediska kvality zachovaných památek, tak také prostředím, které celou obec obklopuje. Stav jiných a naděje na
zlepšení jsou totiž u poškozených objektů nebo v prostředí nenapravitelně poničeném průmyslovou a dopravní činností
velmi svízelné a drahé. To uznali snad všichni účastníci konference.
Přítomen byl také nový generální ředitel Národního památkového ústavu ČR, ovšem do průběhu setkání nijak
výrazně nezasáhl. Nutno konstatovat, že všem přítomným se odhalila hloubka nekompetentnosti, jíž tento nový
představitel památkové péče vyniká. Zato účast bývalého ředitele ing. Krejčů, bezdůvodně odvolaného v rámci
předvolební kampaně ministra kultury, v jednu chvíli přerostla ve spontánně projevený dík za celoživotní dílo, a to od
jeho bývalých podřízených i prakticky všech dalších odborníků z různých oblastí kulturního života, kteří se konference
zúčastnili. Obec Zlatá Koruna byla přirozeně zastoupena oběma našimi starosty – současným i bývalým.
Součástí programu byl jeden večer koncert skupiny historické hudby Dyškanti z Českých Budějovic a druhý,
neformální večer proběhl u ohně při opékání prasete. Pro některé účastníky zvyklé na různé i mezinárodní konference
a semináře to byl naprosto neznámý zážitek.
Věříme, že atmosféra přispěla k šíření dobrého jména Zlaté Koruny, a že publikační činností, do níž se přetaví
zkušenosti účastníků konference, přispějí k hlubšímu povědomí o Zlaté Koruně, o jejích hodnotách, kráse a
pohostinnosti. To je pro nás myslím hlavní cíl při konání podobných akcí.

Mgr.J.Špinar

"KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA - KLÁŠTER, KTERÝ MÁ ZVUK"
Tímto vyjádřením by se dal charakterizovat po létech rekonstrukce objekt, ve kterém od roku 2003 vždy od srpna do
začátku října probíhá Královský hudební festival. Tento rozsáhlý areál, který jakoby stál po léta stranou dění a
čekal na svoji dobu, se nyní rozeznívá hudbou na různých místech. Není snad místo, kde by hudba nevyzněla v plné
její kráse, ať už je to Křížová chodba, Rajský dvůr, koncertní sál, Kapitulní síň, klášterní kostel. Zvuková krása hudby
je ještě umocněna prostředím, kde se odehrává. Mnohé koncerty se odehrávají pouze za svitu svíček a přenášejí nás
tak do historických dob života v klášteře, do tajuplného vnitřního klidu. Letošní již 4. ročník bude ve znamení 250.
výročí narození W.A.Mozarta. Na zahajovacím koncertě festivalu 5. srpna 2006 se souborem Czech Moravian Virtuosi
vystoupí naše přední houslová interpretka Gabriela Demeterová. Na programu zazní Divertimento D dur, Houslový
koncert A dur a Symfonie g moll KV 183. Ti, kteří znají Formanův film "Amadeus" si za zvuků této symfonie jistě
vybaví dramatickou vstupní scénu filmu, kterou právě hudba této symfonie doprovází. Letos poprvé se také rozezní
hudba ve vstupním sále opatství, neboť zde vystoupí 8. srpna Pražské kytarové kvarteto.
Významnou událostí bude partnerský koncert 10. srpna. V Dolním Rakousku již bezmála 30 let probíhá festival Allegro
Vivo a v letošním roce jejich úplně první vystoupení bude právě na našem festivalu i se světovou premiérou skladby.
Se souborem Academia Allegro Vivo vystoupí světové špičky interpretačního umění. Dirigentem bude Bijan KhademMissagh, umělecký ředitel rakouského festivalu. Na oplátku bude jeden z našich zářijových festivalových koncertů s
Filharmonickým orchestrem České Budějovice, mezzosopranistkou Karolínou Berkovou a dirigentem Davidem Švecem
reprízován na nádvoří zámku ve Weitře.
I tímto se dostává klášter do popředí zájmu i v zahraničí a tím i celá obec a věříme, že tyto aktivity budou i přínosem
pro místní ubytovatele a nejen pro ně. Vize využití kláštera v souladu s jeho někdejším posláním a s ohledem i na
tradici významné školy, která zde kdysi byla, se od letošního roku naplní Mezinárodními mistrovskými houslovými
kursy. Povede je náš houslový virtuóz Bohuslav Matoušek, který také v rámci festivalu vystoupí. Mnozí z obyvatel Zlaté
Koruny si ve druhé polovině srpna jistě všimnou zvýšeného počtu houslistů. Kdo z Vás se bude chtít přijít podívat na
zahájení této nové činnosti, je již teď zván na 14. srpna ve 20 hodin do koncertní síně. Jedním z našich cílů je,
samozřejmě kromě kvalitní výuky, i vytvořit přátelskou atmosféru pro studenty a jejich okolí, aby se sem rádi vraceli a
aby pojem klášter Zlatá Koruna se stal novým fenoménem. Kdo z vás letos navštívil 2. května koncert v kostele, kde
vystoupil 100 členný pěvecký sbor složený ze zpěváků Chrámového pěveckého sboru Velešín a japonského sboru
Wasei-Kai, by se mohl těšit na závěr festivalu 8. října 2006. Zazní Mozartovo Requiem a na spolupráci se sejdou sbory
z Čech a Rakouska a vytvoří těleso o cca 150 zpěvácích.
Královský hudební festival a České kulturní fórum o.s. si dávají za jeden z cílů přivézt na koncerty a do
jedinečných prostorů kláštera mladé posluchače a v rámci svých možností pomáhat kultivovat mladou generaci a
rozvíjet společenský život. Proto jsme pro rodiny připravili nabídku vstupu pro děti a mládež do 15ti let zdarma. Je už
jenom na rozhodnutí rodičů, jak naší nabídky využijí. Programová nabídka festivalu je samozřejmě mnohem širší než
by obsáhl tento článek. Koncerty můžete najít na www.krauskoncert.cz, nebo www.zlatakoruna.cz a uvedeme je
souhrnně i v dalším vydání zpravodaje. Uslyšíte-li v létě znít kostelní zvony a vy budete ještě doma, neváhejte rychle
přijít, určitě to bude znamenat, že se koná nějaký koncert. Těšíme se na vaši návštěvu.
Milan Kraus - ředitel festivalu

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST ve Zlaté Koruně

( období červen – srpen r.2006 ).
Pro restauraci s kavárnou a letní terasou
Telefon: (+420) 380 743 119
přijmeme několik osob :
Fax:
(+420) 380 743 223
•
pomocnou
sílu
do kuchyně - příprava salátů a obloh aj.,
e-mail: ou@zlatakoruna.cz
•
šikovnou
paní
nebo slečnu na úklid a mytí nádobí,
internetové stránky : www.zlatakoruna.cz
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !
• číšníky a servírky, brigádníky zaučíme.
Dobré platové podmínky samozřejmostí, těšíme se na
Informace o průběhu voleb : www.volby.cz
spolupráci.
Doprava do okolních obcí příp. Českého Krumlova ve večerních
hodinách po domluvě.
Pracovní dobu je možné přizpůsobit.
Bližší informace zájemci obdrží na tel.:+420 777 654 457.

B R I G Á D A „Kemp u Kučerů“

Hledáme paní na místo uklizečky sociálních zařízení v kempu ve Zlaté Koruně
Pracovní doba denně 4-5 hodin / květen – září
Plat 9.000 kč měsíčně Bližší informace na telefonu : +420 777 140 146
Z ČINNOSTI SK ZLATÁ KORUNA FOTBAL.
Na počátku dubna se zlatokorunským fotbalistům rozběhla jarní část mistrovského ročníku krajské I. B
třídy 2005/2006. Los soutěže určil našim fotbalistů především silné celky z popředí tabulky. V prvním
kole na náhradním hřišti s umělým povrchem v Českém Krumlově náš tým porazil po přesvědčivém
výkonu první celek tabulky Dříteň 3 : 1. Poté následovala smolná prohra na hřišti Římova 1 : 2 a domácí
prohra s dlouholetým účastníkem vyšších soutěží Horní Planou 2 : 3. Na velikonoční pondělí se dohrával
zápas na Akře (dříve Igla) v Českých Budějovicích , kde náš celek v důležitém zápase zvítězil 3 : 2. V
dalším zápase podlehl náš celek nešťastně ve Frymburku se třetím týmem tabulky 0 : 1. Černá série
pokračovala domácí prohrou s rivalem ze Křemže 2 : 3, debaklem ve Chvalšinách 0 : 4, prohrou ve Vyšším
Brodě 2 : 1 a další domácí prohrou z Českým Krumlovem 0 : 5. Přes nepříznivé výsledky si náš tým drží 8.
místo se ziskem 25 bodů.
Poslední domácí zápas sehrají fotbalisté v sobotu dne 3.6.2006 od 17.00 s celkem SK Mladé České
Budějovice a půjde opravdu o hodně!
Celostátní turnaj přípravek ve Zlaté Koruně!
V sobotu dne 6. května od 8.30 - 15.55 hodin proběhl v areálu zlatokorunského hřiště
celonárodní turnaj v kopané. Areál zlatokorunského hřiště si organizátoři akce z SK Dynamo České
Budějovice po jednání ze sportovním klubem SK Zlatá Koruna, firmou Jehlan a zástupci obce vybrali
především vzhledem k pěknému zdejšímu prostředí, kvalitnímu fotbalovému a ubytovacímu zázemí a
dobré úrovni přírodní hrací plochy . Turnaje se zúčastnili nejlepší fotbaloví benjamínci z naší republiky a to
celky -mimo jiné Sparta Praha , Slavia Praha, FK Teplice, Mladá Boleslav , Dynamo ČB, Příbram,
Viktoria Plzeň . Turnaj vyhrála Sparta Praha a zúčastnilo se ho i řada současných i bývalých ligových
fotbalistů. Zúčastněným celkům se ve Zlaté Koruně velmi líbilo a rádi by se na podobný turnaj do Zlaté
Koruny vrátili.
Za SK Zlatá Koruna Ing. Petr Gallistl

CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ve dnech 18.4. – 21.4. proběhl zápis do mateřské školy na nový školní rok 2006-2007.Bylo zapsáno 11
dětí a 11 dětí odchází z MŠ.
Od 1.9.2006 je zapsáno v mateřské škole 28 dětí,kapacita mateřské školy je zcela naplněna.
Za měsíc končí školní rok 2005-2006 a děti si budou užívat prázdnin.Rádi bychom poděkovali všem
rodičům za spolupráci a pomoc při pořádání akcí v mateřské škole.Dětem,které odcházejí do základní školy
přejeme hodně úspěchů a zdaru.
Současně děkujeme všem sponzorům za finanční výpomoc,bez níž bychom řadu akcí nemohli pro děti
připravit a uskutečnit.
Na činnost MŠ v tomto roce přispěli :
Firma METIS-p.Čížek Srnín,Lakovna-p.Vařil Srnín,Restaurace „Koruna“-pí.Nejedlá,
Restaurace „U mostu“-p.Tomka,Pekárna Srnín,Daňové poradenství-p.ing.Růžička,Prodejna
potravin
Zlatá
Koruna,Dřevoprodej-Peddy,p.Perník,Kemp-p.ing.Kučera,SDHRájov,p.MikešRájov,p.ing.Kozojed-Zlatá Koruna,Ramvejbus Č.K.-p.Vejskrab,Kámen a písek s.r.o.
Ještě jednou velice děkujeme
Za MŠ Růžena Moučková

