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Rok 2016 je přesně ve své polovině a dnešním dnem začínají pro děti školou povinných letní prázdniny. Ve středu 22. června jsme se loučili na zahradě mateřské školy
nejen s našimi devatenácti předškoláky, ale i s paní ředitelkou naší mateřské školky paní
Růženou Moučkovou, která k 1. 9. 2016 odchází na zasloužilý odpočinek. Slovo zasloužilý v této souvislosti není žádné klišé, ale výrazná skutečnost. Paní Růžena Moučková plnila úspěšně své pracovní povinnosti řadu let, ať už jako učitelka, tak i ředitelka.
Byla dobrou duší naší školky a zásadně ovlivnila tu skutečnost, že je naše mateřská
školka velmi žádaná i v sousedních obcích a chloubou celé Zlaté Koruny. Paní Moučková se nevěnovala jen své školce v rámci svých pracovních povinností, ale zastávala
desítky let i post zastupitelky a místostarostky naší obce.
„Milá Růženko, děkuji Ti jako starosta naší obce za Tvé úsilí a odvedenou práci,
kterou jsi vykonala pro svou obec. Velmi si vážím, že jsem mohl po řadu let s Tebou
pracovat v místě, které je naším společným domovem. Přeji Tobě, abys svůj zasloužilý
odpočinek prožívala tak, jak si sama přeješ a aby Ti k tomu dopomohlo i pevné zdraví.
Tvým blízkým pak, aby se mohli mnoho let radovat z Tvé blízkosti a Tvého velkého
srdce.“
Předpokladem pro další úspěšné vedení naší školky je vhodný nástupce na místě ředitelky. Jsem velmi rád, že se tohoto důležitého úkolu ujme naše dlouholetá paní učitelka Lucie Schnelzerová, která úspěšně absolvovala konkurzní řízení. Přejme jí společně šťastný vstup na tento post a řadu pracovních úspěchů, které budou zároveň
úspěchem nás všech.
S nástupem letních prázdnin přeji dětem, aby prožili krásné léto plné zářivých vzpomínek a nám všem ostatním zdařilou dovolenou, kde načerpáme další energii do všedních dnů.
S úctou Milan Štindl Váš starosta
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Pasování školáčků - Mateřská škola Zlatá Koruna 22. 6. 2016
Přejeme jim mnoho úspěchů v první třídě !!!
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
22. ČERVNA 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce za poslední období.
záměr prodeje pozemku KN č.6 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 638m2.
celoroční hospodaření za rok 2015 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2015 a účetní závěrku
za rok 2015 a nápravná opatření.
přijetí dotací od Jihočeského kraje na základě podaných a následně schválených žádostí .
1)Reg.číslo 28-01-105/16 „Mariánská pouť Zlatá Koruna 2016“- 20.000,-Kč,
2)Reg.číslo 422-01-01/16 „Oprava fasády márnice na zlatokorunském hřbitově“ – 50.000,-Kč,
3)Reg.číslo 416-01-001 „Úpravy a opravy fotbalového hřiště ve Zlaté Koruně“ – 80.000,-Kč.
4)Reg.číslo 425-01-006/16 „Územní plán obce Zlatá Koruna“ – 108.900,-Kč
5)Reg.číslo SDO/OREG/098/16 „Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Plešovicích“ – 220.000,-Kč
Zastupitelstvo obce neschválilo:
zařazení žádosti, týkající se pozemkové parcely KN č.669 v k.ú.Rájov do schvalovacího procesu pořizování územního plánu obce Zlatá Koruna.

Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 14. září 2016 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOTBALISTÉ ZLATÉ KORUNY ZAKONČILI HISTORICKOU SEZÓNU
Letošní ročník okresního přeboru se nesl ve znamení výborných výkonů místních fotbalových nadšenců
všech věkových kategorií. V uplynulé sezóně zápolila o důležité body 4 zdejší mužstva. Vynikajícího výsledku
dosáhli místní benjamínci z mladší přípravky, kteří po loňském triumfu obsadili krásné druhé místo s takřka kompletně obměněnou sestavou. Loňští šampioni hájili barvy Zlaté Koruny ve vyšší věkové kategorii starších přípravek,
kde skončili s bilancí 13 vítězství, 1 remízy a 10 proher na lichotivém sedmém místě. Velký úspěch si na své konto
připsali také starší žáci, kteří v letos velmi těžkém a vyrovnaném okresním přeboru, získali stříbrné medaile. Zlatokorunské žáky zastihla ve skvělé formě především jarní část sezóny, kdy z 11 utkání desetkrát zvítězili a pouze
jedinou porážku zaznamenali na hřišti pozdějšího šampiona (0:1) ze Křemže/Holubova. O pouhý stupínek hůře
zakončili letošní ročník okresního přeboru muži z SK Zlatá Koruna, kteří ziskem bronzových medailí podtrhli až
neuvěřitelně úspěšnou sezónu místních sportovců. V součtu všech výsledků výše zmíněných mužstvech se SK Zlatá
Koruna stala nejúspěšnějším týmem okresu Český Krumlov a zaznamenala tak neopakovatelný historický triumf!
Zlatá Koruna se v posledních letech stala také takřka baštou mládežnického fotbalu, kdy kromě kategorie
mladších žáků obsadila veškeré fotbalové soutěže svými mužstvy. Z důvodu velkého zájmu dětí o možnost reprezentovat obec v důležitých sportovních kláních rozhodl výkonný výbor klubu o přihlášení dalšího mužstva starší
přípravky, čímž se zařadil na úroveň okresního Českého Krumlova. V nadcházející fotbalové sezóně tak Zlatou
Korunu bude reprezentovat 1 seniorské a 4 mládežnická mužstva (starší žáci, starší přípravka A, starší přípravka B,
mladší přípravka)!
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se místní kopané ve Zlaté Koruně věnují a pomáhají tak šířit
výborné jméno obce. Zaprvé velký dík patří všem trenérům, organizačním pracovníkům a dobrovolníkům, kteří
bez ohledu na časovou zaneprázdněnost zajišťují vynikajícím způsobem chod místního klubu. Zadruhé bych chtěl
poděkovat všem hráčům SK Zlatá Koruna za vynikající reprezentaci obce a za dosažené výborné výsledky v letošní
sezoně. Zatřetí děkuji všem dobrovolníkům a fanouškům, kteří rozličnými způsoby pomáhají zajistit bezproblémový průběh zejména domácích zápasů (PaeDr. Miloslav Šetele, Zdeněk Cába st., Václav Šváb, Pavel Cába a další).
Začtvrté děkuji provozovateli hostince Na Kovárně Josefu Bigasovi za poskytnutí velmi příjemného zázemí a pohoštění po domácích zápasech a letošní dokopné. Zapáté bych také rád poděkoval všem sponzorům, kteří se nemalými finančními částkami podílejí na ekonomickém zajištění klubu a pomáhají tak vytvořit ideální podmínky pro
rozvoj fotbalu ve Zlaté Koruně. Na úplný závěr děkuji za skvělou spolupráci také Obci Zlatá Koruna, která zásadním způsobem přispívá k rozvoji místní kopané a postupem času zkvalitňuje a obnovuje zázemí a vybavenost zdejšího sportovního areálu.
Do následující sezóny přeji všem sportovním nadšencům mnoho úspěchů, pevné zdraví a zejména radost
ze sportovního zápolení.
Za SK Zlatá Koruna: Jaroslav Král
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KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA NA MĚSÍCE ČERVENEC A SRPEN 2016
VÝSTAVY
● CESTA KOLEM SVĚTA (17.6.-28.8.)
výstava výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov, výstavní prostory opatství, vstup zdarma, otevřeno denně
mimo pondělí od 9:00
do 16:30 hodin
● TOMÁŠ ZÁBOREC: DŘEVOMALBY (3.7.-30.10.)- výstavní prostory za pokladnou, vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin
● S ÚCTOU K MADONĚ (6.-14.8.)- aranžmá sezónních květin z klášterních zahrad na hlavní prohlídkové
trase s průvodcem, vernisáž 5.8. v 17:30 hodin, otevřeno včetně pondělí 8.8., vstupné pouze se zakoupenou
vstupenkou na I. trasu

DIVADLA
● SPEKTÁKL: FRAŠKA, CHAPLINOVY DĚTI (5.-9.7.)
● DS PIKI: TU MYŠ JÍ UKOPNU U HUBY (13.-14.7.)
● DS PIKI: ČERTOVSKÁ BABKA (27.-29.7.)
Začátky představení a vstupné bude upřesněno na internetových stránkách kláštera.
● STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ (30.7. VE 20:30 HODIN)
Romantická komedie, horor i detektivka zároveň, napsaná Martinem Drahovzalem na motivy prvotiny mistra
humoru a krásných dialogů Oscara Wildea.
Vstupné: 200 Kč židle,250 Kč lavička s opěrkou,180 Kč lavice bez opěrky
rezervace na www.cbsystem.cz. V případě, že budou volné vstupenky, tak prodej i na místě.
Koná se jen za příznivého počasí na horním nádvoří.

VEČERNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA 16. ČERVENCE A 23. ČERVENCE VE 21 HODIN
6. SRPNA VE 20:30 HODIN A 27. SRPNA VE 20 HODIN
Jedinečná příležitost navštívit bývalý cisterciácký klášter po setmění. Uvidíte gotický obraz zdejší patronky, Zlatokorunské madony. O výborné akustice prostoru se můžete přesvědčit za hudebního doprovodu petrohradského klavírního křídla z roku 1871 či kostelních varhan z konce 17. století.
Vstupné: 130 Kč dospělí ,100 Kč senioři, děti a studenti, ZTP
možnost rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: boucek.jan@npu.cz

KONCERTY
● ÚČASTNÍCI 8. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍCH LETNÍCH HUDEBNÍCH KURZŮ 2016 :
10.8. V 19 HODIN V KONCERTNÍM SÁLE
11.8. V 19 HODIN V KONCERTNÍM SÁLE
12.8. V 17 HODIN V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
13.8. V 18 HODIN V KONCERTNÍM SÁLE
Vstupné dobrovolné
● 12.8. V 19 HODIN JAROSLAV HUTKA- v rajském dvoře (za příznivého počasí)
či v koncertním sále (za nepřízně počasí), vstupné bude upřesněno

www.klaster-zlatakoruna.eu
tel.: 380 743 126
A ZASE TY ODPADY!
VZHLEDEM KE ZHORŠENÍ ČISTOTY SEPAROVANÝCH ODPADŮ (PLASTY, PAPÍR, SKLO,
KOV) V JEDNOTLIVÝCH NÁDOBÁCH APELUJEME NA VŠECHNY, ABY JSTE SPRÁVNĚ A
POCTIVĚ JEDNOTLIVÉ KOMODITY TŘÍDILI. JEN SPRÁVNÝM TŘÍDĚNÍM ODPADU
UDRŽÍME CENOVOU NÁROČNOST NA PŘIJATELNÉ ÚROVNI. ŠPATNÉ TŘÍDĚNÍ MÁ ZA
NÁSLEDEK ZDRAŽENÍ ODPADOVÉHO SYSTÉMU.
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MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ
Telefon: (+420) 380 743 119

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

Na těchto stránkách naleznete i tento zpravodaj.

NEDĚLE 21. SRPNA 2016
(Program v příštím zpravodaji)

JAK ZLATÁ KORUNA DOBYLA MATEŘSKÝ KLÁŠTER V RAKOUSKÉM HEILIGENKREUZU

V sobotu 28. května se uskutečnil dlouho plánovaný obecní zájezd do rakouského kláštera Heiligenkreuz, ze kterého přišli řádoví bratři na jaře roku 1263 založit Svatou Trnovou Korunu. K mému velkému a
příjemnému překvapení byl o zmiňovaný zájezd nebývalý zájem a tak musel starosta obce zajistit dokonce dva
zájezdové autobusy, které vezly 90 místních občanů a farníků ze Křemže a Zlaté Koruny do Dolního Rakouska.
Již od brzkých ranních hodin byla nálada všech účastníků zájezdu výborná a nezaskočilo nás ani malé zpoždění
pánů řidičů. Zhruba po tříhodinové cestě jsme zastavili před branami cisterciáckého kláštera Heiligenkreuz,
který nás uvítal nádherným barokním nádvořím, v jehož východním traktu se nachází nejstarší dochovaná část
– klášterní kostel. Románsko – gotický chrám vysvěcený již roku 1187 ukrývá také nejvzácnější relikvii, která
se v jednom z největších klášterních komplexů na světě nachází. Onou relikvií je nám dobře známý trn z Kristovy koruny, který český král Přemysl Otakar II. věnoval zlatokorunskému klášteru při jeho založení. Díky
našemu skvělému průvodci, jenž provázel celou 90 člennou skupinu najednou, jsme mohli tuto vzácnou sakrální památku také na několik minut spatřit. Jednalo se tak o nezapomenutelný zážitek, který se zapsal do
hlouby všech zúčastněných nesmazatelným způsobem. Po zhruba 90 minutové prohlídce jsme se lehce občerstvili a pokračovali do malebného rakouského města Krems, kde jsme strávili zbytek sobotního odpoledne.
Za velmi teplého květnového počasí jsme absolvovali prohlídku krásného centra se značným množstvím kulturních a historických památek a vyšplhali se až k nejvýše položenému kostelu svatého Víta. Po náročném
programu se většina z nás s radostí odebrala do křemežské Biergarten, kde jsme se zchladili vynikajícím mnichovským pivem. V 17 hodin jsme již všichni seděli opět v autobusech a chystali se na cestu domů, která
ubíhala rychleji než obvykle. Před osmou hodinou autobusy zastavili na návsi ve Zlaté Koruně a my se s mnoha
cestovatelskými zážitky rozešli do svých domovů.
Se slibem dalšího obecního zájezdu
Jaroslav Král – předseda kulturní komise

Společná fotografie části účastníků zájezdu

Náš průvodce bratr Cyril ukazuje relikvii

FOTO M.Štindl

CHARITATIVNÍ AKCE
Místní skupina Českého Červeného Kříže Zlatá Koruna se zapojuje do sbírky kabelek, šátků a pouze dětských knih pro potřeby charitativního veletrhu DENÍKU, jehož výtěžek je určen talentovaným dětem ze
sociálně slabších rodin. Věci do sbírky (jen nepoškozené) mohou dárci předat od 11. července do 31. srpna
2016 na obecním úřadě ve Zlaté Koruně, vždy v pondělí a středu od 7.00 do 17.00 hodin.
Za kvalitní darované věci předem děkujeme.
Za MS ČČK Zlatá Koruna Anna Šustrová a Zdena Doláková

