26. ročník, vydání 2/2016

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 20. května 2016

Datum 27. 4. 2016

Vážení spoluobčané,
Přijměte prosím pozvání na oslavu 71. výročí od ukončení II. světové války. Svou
účastí projevíte úctu k obětem války a zároveň příjemně strávíte květnový den státního
svátku. Předem děkuji za Vaši účast na této významné vzpomínkové akci a těším se na
setkání.
V současné době dokončuje akademický sochař Ivan Tlášek chybějící ozdobný prvek, který zmizel v době normalizace ze společného hrobu obětí 2. světové války na
zlatokorunském hřbitově. Po instalaci tohoto prvku bude mít tento památník, po
dlouhé době, opět svou původní podobu.
S úctou Milan Štindl Váš starosta

Zlatokorunská madona
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SLAVNOSTNÍ PROGRAM K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

OBEC ZLATÁ KORUNA
OSLAVA 71. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Neděle 8. května 2016

 13.00 hodin Pietní akt na návsi v Rájově u památníku
HEILIGENKREUZ A MĚSTO /zahájení starostou obce Zlatá Koruna – seznámení s programem slavnostního odKREMS
poledne / KAMEŇÁCI lidová hudba
Po zahájení a položení květin u památníku přejde slavnostní
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průvod za hudebního doprovodu na zlatokorunský hřbitov cca 0,5km
KAMEŇÁCI lidová hudba
Kulturní program kláštera
 13.30 hodin Položení květin u hrobu padlých na zlatokorunském hřbitově /poZlatá Koruna květen – červen
ložení květin k hrobu padlých/ KAMEŇÁCI lidová hudba a státní hymny.
Po ukončení pietního aktu na zlatokorunském hřbitově přejde slavnostní
700 let Rájova
průvod za hudebního doprovodu do areálu zlatokorunského kláštera.
 14.30 hodin Prohlídka obrazu Zlatokorunské madony v opatské kapli
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 15.00 hodin Vernisáž výstavy fotografií – opatství kláštera Zlatá Koruna
TAMÁS AMBRITS „Snové skicy" (Álomfirkák) http://galeria.ambrits.hu/
Pracovní příležitost
/Výstava v klášteře potrvá do 5. června 2016/
 16.00 hodin Slavnostní koncert v koncertní síni kláštera Zlatá Koruna
Návrat Zlatokorunské madony
Silvia Takács s klasickým programem na fortepiano – hudba 18. a 19. století.
Po ukončení slavnostního koncertu bude pro účastníky oslav uspořádána proFotbal SK Zlatá Koruna
hlídka vybranými prostory kláštera Zlatá Koruna.
Na závěr slavnostního dne bude pořádána na radnici obce slavnostní recepce

Poznávací zájezd

Posezení s Bluegrassem

Srdečně zve Obec Zlatá Koruna & Klášter Zlatá Koruna & Maďarský institut Praha
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
20. DUBNA 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
 zprávu o práci rady obce za poslední období.
 odmítnutí předkupního práva z důvodu nepotřebnosti stavby garáže na pozemku KN st.154 v k.ú. Zlatá
Koruna.
 smlouvy o poskytnutí dotace pro Sportovní klub SK Zlatá Koruna z.s. s výší dotace 54.578,70,-Kč a pro
Sbor dobrovolných hasičů Plešovice s výší dotace 45.421,20,-Kč, dle pravidel vyhlášeného dotačního programu.
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rekonstrukce Kovárny v Rájově č.p.59
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 22. června 2016 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO HEILIGENKREUZU A MĚSTA KREMS

Vážení přátelé, členové kulturní komise obce Zlaté Koruny pro vás nachystali zajímavý poznávací zájezd do mateřského kláštera Heiligenkreuz, ze kterého přišli řádoví bratři roku 1263 založit klášter ve Zlaté Koruně. Součástí
jednodenního zájezdu bude česká prohlídka kláštera Heiligenkreuz a mimořádně nám bude také ukázána nejvzácnější relikvie rakouského kláštera – trn z Kristovy koruny, který jste naposledy mohli spatřit při oslavách 750 let od
založení Zlaté Koruny v dubnu roku 2013. Po prohlídce kláštera se přesuneme do malebného rakouského městečka
Krems, které uzavírá vinařský region Wachau a nabízí mnoho zajímavých historických i přírodních památek. Po
stráveném odpoledni v Kremsu a osobním volnu již bude následovat odjezd zpět do Zlaté Koruny, kam bychom
měli dorazit okolo 20. hodiny.
Za kulturní komisi obce Zlaté Koruny Jaroslav Král
TERMÍN: SOBOTA 28. KVĚTNA 2016
ODJEZD: 6:00 PLEŠOVICE ZÁTIŠÍ (točna) 6:10 ZLATÁ KORUNA – horní část, autobusová zastávka
6:15 ZLATÁ KORUNA – dolní část, autobusová zastávka 6:20 RÁJOV - náves
NÁVRAT: CCA ve 20:00 HODIN
PROGRAM: PROHLÍDKA KLÁŠTERA HEILIGENKREUZ A MĚSTA KREMS
CENA: 490,- Kč (v ceně zájezdu: autobus, průvodce a vstupné do kláštera v hodnotě 5 Euro)
Stravování si zajišťuje každý sám. (Vezměte si s sebou svačinu a dostatečný pitný režim na celý den)
Zájezd není vhodný pro malé děti. Doporučeno pro děti od 10 let. Upozorňujeme zájemce, že zájezd
není připojištěn proti úrazu! Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.
PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI NECHŤ SE PŘIHLÁSÍ TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ NA OBECNÍM
ÚŘADĚ VE ZLATÉ KORUNĚ (TELEFON: 380 743 119, EMAIL: ou@zlatakoruna.cz).
NEJPOZDĚJI VŠAK DO PÁTKU 13. KVĚTNA 2016!!! (místa jsou limitována místem v autobusu)
(Uhrazení ceny zájezdu na pokladně obecního úřadu do 13.5.2016 bude bráno jako závazná přihláška na
chystaný zájezd)
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KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA NA MĚSÍCE KVĚTEN A ČERVEN 2016
VÝSTAVY
● VITOLD KOŠIR (29.5.-30.6.)- výstava chorvatského umělce ve výstavním prostoru za pokladnou, vernisáž 28.5. v 16
hodin, vstup zdarma. Otevřeno denně mimo pondělí- v květnu od 9:00 do 15:30 hodin, v červnu od 9:00 do 16:30 hodin
● CESTA KOLEM SVĚTA (17.6.-28.8.)- výstava výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov, výstavní prostory opatství,
vernisáž 16.6. v 16:60 hodin, vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin
KONCERT
● 21. května v 18 hodin v koncertní síni kláštera: NOSTICOVO KVARTETO S BORISEM KRAJNÝM- vstupné
180 Kč dospělí, 100 Kč senioři a studenti
SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA Z CYKLU MONASTÝROVÁNÍ
● 21. KVĚTNA V 16:30 HODIN
Speciální prohlídka na téma klášterní život. Návštěvníci se během prohlídky dozvědí informace, na které během běžné prohlídky nezbývá čas. Jak se mohl někdo stát mnichem? Jaké skládal sliby? Co během dne mniši dělali, jak se dorozumívali,
když nesměli téměř hovořit?
● 4. ČERVNA V 17:30 HODIN
Speciální prohlídka na téma klášterní architektura. Víte, že zlatokorunský kostel je největší v jižních Čechách? Navštivte klášter od sklepa po půdu, kam se návštěvník běžně nedostane.
Vstupné: 130 Kč dospělí , 100 Kč senioři, děti a studenti, ZTP
VEČERNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA
● 10. ČERVNA VE 21 HODIN- NOC KOSTELŮ
Trasa povede výhradně třemi prostory: opatskou kaplí, kde je vystaven originál gotického obrazu místní patronky- Zlatokorunské madony. Dále se návštěvníci podívají do kaple Andělů strážných. A nakonec navštíví kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde se bude možné přesvědčit o výborné akustice chrámu zvukem varhan z konce 17. století, které budou zájemcům
představeny při prohlídce kůru.
● 25. ČERVNA VE 21 HODIN
Jedinečná příležitost navštívit bývalý cisterciácký klášter po setmění. Již tradičně bude během prohlídky předčítáno z Benediktovy řehole. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se bude možné přesvědčit o výborné akustice chrámu zvukem varhan
z konce 17. století.
Vstupné: 130 Kč dospělí , 100 Kč senioři, děti a studenti, ZTP
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD (11. - 12.6.)
Speciální komentované prohlídky exteriérů kláštera v sobotu a neděli ve 14 hodin.
Vstupné: 60 Kč dospělí, 50 Kč senioři, děti a studenti, ZTP
150 Kč rodina (= 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let)
možnost rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: boucek.jan@npu.cz
www.klaster-zlatakoruna.eu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

700. výročí Rájova
Jak už jste si mohli přečíst v minulém čísle Zlatokorunského zpravodaje, letos uplyne neuvěřitelných 700 let od první písemné zmínky vísky Rájov. Ve Státním oblastním archivu v Českém Krumlově se dochoval originál listiny ze dne 9. srpna
1316, ve které se vyřešil spor o vlastnictví vsi Rájov. Gerung, syn Moracze, dostal za odstoupení všech práv na ves Rájov od
zlatokorunského kláštera 40 kop pražských grošů.
Samotná ves je jistě starší než 700 let, ale tato listina je pro nás první písemnou zmínkou. Určitě by se takto významné výročí
nemělo nechat bez povšimnutí. Jsem velice rád, že vedení obce se rozhodlo navrátit určitý symbol Rájova. Dříve jím rozhodně bývala kovárna se zvoničkou. Oceňuji tedy snahu obce, že na dnešní hostinec chce znovu postavit přístřešek pro
zvon, který by nám mohl opět odbíjet poledne a večer. Dokonce je v plánu i rekonstrukce celého hostince. Moc tomu
fandím a doufám, že Rájov bude mít důstojný objekt ve svém středu, o kterém bychom mohli říci, že je tím naším symbolem
obce.
Určitě kroky byly již provedeny. Jistě jste zaznamenali, že zvon, který původně býval na kovárně a po jejím zboření byl přenesen na sušárnu hadic, není již ani ta tomto místě. V únoru byl snesen a nyní je umístěn na obecním úřadě. Domníval jsem
se, že se jedná o původní zvon z roku 1857, ale po jeho prohlédnutí jsem zjistil, že je na něm uveden letopočet 1943.
V místní kronice o tom není žádná zmínka, navíc je to období, kdy se zvony spíše ničily než vyráběly. Snad možná proto o
tom není žádný záznam. Chtěl bych Vás moc poprosit, zda o tom nemáte nějaké informace. Budu vděčný za každou zprávu.
Během podzimu připravím několik přednášek o historii Rájova. Pokud si myslíte, že víte o něčem zajímavém, popřípadě
máte po svých předcích nějaké deníky či jiné dokumenty související s historií Rájova, podělte se prosím o ně. Mohu osobně
přijít a vše si na místě okopírovat. Volejte 724 566 819 či pište na boucek.jan@seznam.cz. Moc děkuji za spolupráci.
Jan Bouček - Rájov
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Telefon: (+420) 380 743 119

ou@zlatakoruna.cz
internetové stránky: http://www.zlatakoruna.cz/
e-mail:

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – LETNÍ BRIGÁDA
Obec Zlatá Koruna přijme brigádníky pro provozování
placené parkovací plochy (parkoviště za mostem)
v dolní části Zlaté Koruny pro období od 17. června do 11. září 2016.
Bližší informace u starosty obce nebo na tel. 380743119 .
Zájemci o brigádu se mohou hlásit
do 13. května 2016 na obecním úřadě ve Zlaté Koruně

Na těchto stránkách naleznete i tento zpravodaj.

NÁVRAT ZLATOKORUNSKÉ MADONY
Klášter Zlatá Koruna zažil v neděli 17. dubna 2016 historicky
významný okamžik. Na den přesně se po 78 letech vrátil domů
gotický deskový obraz známý jako Zlatokorunská madona, který
se před šesti sty lety stal patronkou a ochranitelkou zlatokorunského cisterciáckého kláštera. Obraz namalovaný mezi lety
1410–1420 na zakázku pravděpodobně přímo pro klášter byl během slavnosti umístěn v nově obnovené a zrestaurované opatské
kapli. Součástí přivítání byla bohoslužba, průvod i harfový koncert.
Z obav před nebezpečím rozpínající se hitlerovské třetí říše byl
obraz 17. dubna 1938 převezen do Prahy. Podrobněji se k historii obrazu a jeho „komplikovaném“převozu v roce 1938 můžete
dočíst v publikaci Dějiny Zlaté Koruny, kterou vydala obec před
třemi lety v rámci 750. výročí založení kláštera.
V průběhu let totalitního režimu byl obraz vystaven jako součást expozic starého umění Národní galerie, kde se mu dostalo
odpovídajících podmínek pro uchování i náležité odborné péče.
V devadesátých letech byl obraz navrácen církvi, ale jeho návrat
do Zlaté Koruny se odkládal. V té době byl zapůjčen do kláštera
ve Vyšším Brodě. Po dlouhých jednáních a za zásadního přispění
bývalého kastelána kláštera PhDr. Zdeňka Troupa a zesnulého
biskupa Mons. Jiřího Paďoura se podařilo dospět k dohodě.
Obraz bude pro veřejnost přístupný denně mimo pondělí v
rámci komentované prohlídky v předem stanovené časy, zpravidla čtvrt hodiny před zahájením prohlídky na hlavní prohlídkové
trase. Každou neděli od dubna do října bude v době od 8:30 do
9:00 hodin kaple volně přístupná věřícím k rozjímání a modlitbě
před zahájením pravidelné bohoslužby ve farním kostele.
Jan Bouček – klášter Zlatá Koruna

Fotbalisté SK Zlatá Koruna všech věkových kategorií si vás dovolují srdečně
pozvat na domácí mistrovská utkání
v jarní sezoně 2015/2016
MUŽI:
Sobota 23.4. od 17 hodin
SK Zlatá Koruna x SK Větřní B
Sobota 7.5. od 17 hodin
SK Zlatá Koruna x FC Frymburk B
Sobota 21.5. od 17 hodin
SK Zlatá Koruna x Sokol Křemže
Sobota 11.6. od 17 hodin
SK Zlatá Koruna x Sokol Chvalšiny
STARŠÍ ŽÁCI:
Sobota 30.4. od 10 hodin
SK Zlatá Koruna x Sokol Chvalšiny
Sobota 14.5. od 10 hodin
SK Zlatá Koruna x FC Frymburk
Sobota 21.5. od 14:30 hodin
SK Zlatá Koruna x Rožmitál na Šumavě
Sobota 30.4. od 10 hodin
SK Zlatá Koruna x Sokol Chvalšiny
Sobota 4.6. od 10 hodin
SK Zlatá Koruna x FK Dolní Dvořiště
STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
Pátek 29.4. od 17:30 hodin
SK Zlatá Koruna x Sokol Kájov
Pátek 20.5. od 17:30 hodin
SK Zlatá Koruna x FK Spartak Kaplice
Pátek 3.6. od 17:30 hodin
SK Zlatá Koruna x FK Dolní Dvořiště
Středa 8.6. od 17:30 hodin
SK Zlatá Koruna x Sokol Křemže
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
Pátek 6.5. od 16:30
SK Zlatá Koruna x Sokol Křemže
Pátek 6.5. od 18:30
SK Zlatá Koruna x FC Vltava Loučovice
Pátek 13.5. od 16:30
SK Zlatá Koruna x FK Slavoj ČK B
Pátek 13.5. od 18:30
SK Zlatá Koruna x FK Nová Ves

