28. ročník, vydání 2/2018

Datum 30. 4. 2018

Vážení spoluobčané,

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 28. června 2018

Přijměte prosím pozvání na oslavu 73. výročí od ukončení II. světové války. Svou
účastí projevíte úctu k obětem války a zároveň příjemně strávíte květnový den státního svátku. Předem děkujeme za Vaši účast na této významné vzpomínkové akci a
těšíme se na setkání.

OSLAVA 73. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Úterý 8. května 2018

OBSAH

•

13.00 hodin Pietní akt na návsi v Rájově u památníku
Zahájení starostou obce Zlatá Koruna – seznámení s programem slavnostního odpoledne
/hudební doprovod KAMEŇÁCI lidová hudba/.
Po zahájení a položení květin u památníku přejde slavnostní
průvod za hudebního doprovodu na zlatokorunský hřbitov cca 0,5km

•

13.30 hodin Položení květin u hrobu padlých na zlatokorunském hřbitově
/ hudební doprovod KAMEŇÁCI lidová hudba a státní hymny v podání pěveckého
souboru MUSICA DIVINA /
Po ukončení pietního aktu na zlatokorunském hřbitově přejde slavnostní
průvod za hudebního doprovodu do areálu zlatokorunského kláštera.

•

14.00 – 20.00 hodin Ukázka dobového vojenského tábora Maďarských vojáků
v parčíku před radnicí ve Zlaté Koruně
/ Dobová výstava je uskutečněna klubem vojenské historie KVH Honvéd zabývající se
historií Maďarské královské armády-Magyar Királyi Honvédség z let 1938-1945 /

•

14.30 hodin Prohlídka opatské kaple a gotického obrazu Madony zlatokorunské /
klášter Zlatá Koruna /

•

15.00 hodin Vernisáž výstavy – BEA ROSTÁS: OČISTA
/ opatství kláštera Zlatá Koruna /
Nefigurativní obrazy a plátna maďarské sochařky a výtvarnice na téma Očista
vznikly v době její doktorských studií v Turecku. Výstavu zahájí Zsuzsa Lőrincz.
Výstava potrvá do čtvrtka 7. června 2018.
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16.00 SLAVNOSTNÍ KONCERT / koncertní síň kláštera Zlatá Koruna/
Róza Lachegyi – housle, Ágnes Márkus – cello, Gergely Kovács – klavír
Koncert mladých, mezinárodně uznávaných maďarských interpretů
Program: Sergej Rachmaninov: Elegické trio č. 1 g moll
Johannes Brahms – Klavírní trio č. 1 H dur op. 8

KULTURNÍ PROGRAM
KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA
NA MĚSÍC KVĚTEN 2018

Na závěr slavnostního dne bude pořádána na radnici obce slavnostní recepce

•

Poděkování starosty

Obec Zlatá Koruna - Maďarský institut v Praze - Klášter Zlatá Koruna - Velvyslanectví Maďarska v Praze
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HOKEJBALOVÝ TURNAJ VE ZLATÉ KORUNĚ

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách naleznete i tento zpravodaj.

Rádi bychom, Vás pozvali na hokejbalový turnaj, který se bude konat v sobotu 5.května 2018 v Domě kultury a sportu ve Zlaté Koruně.
Těšit se můžete na klání osmi mužstev včetně dvou mužstev složených z domácích hráčů. Přijďte je tedy povzbudit. Začínáme v 8,30
hodin prvním zápasem ve skupině. Vyřazovací souboje se odehrají
v odpoledních hodinách. Předpokládané ukončení turnaje v 18.00 hodin.
Za Vaši podporu předem děkují a těší se na Vás týmy ze Zlaté Koruny.

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA 25. DUBNA 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• zprávu o práci rady obce za poslední období.
• celoroční hospodaření za rok 2017 a zprávu o přezkoumání hospodaření
• smlouvy o poskytnutí dotace pro Sportovní klub SK Zlatá Koruna z.s. ve výši dotace 62.791,20,-Kč a Sbor
dobrovolných hasičů Plešovice ve výší dotace 37.179,-Kč, dle pravidel vyhlášeného dotačního programu na
podporu sportu na území obce Zlatá Koruna na rok 2018
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 27. června 2018 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.
KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA NA MĚSÍC KVĚTEN 2018

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA Z CYKLU MONASTÝROVÁNÍ, 5. KVĚTNA V 16:00 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? Speciální hostem bude Mgr. Ján Trnka, který s cisterciáky žil několik let.
Jednotné vstupné: 150 Kč
Kapacita prohlídky omezena, upřednostňovány budou rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: boucek.jan@npu.cz
NOC KOSTELŮ 25. KVĚTNA OD 18:00 DO 22:00 HODIN - Vstup zdarma.
Program:
1. blok: Opatská kaple se Zlatokorunskou madonou (18:00-19:00 hodin)
hudební vystoupení- viola da gamba (Kateřina Zemanová),komentovaná prohlídka (Jan Bouček),duchovní slovo (Markéta Králová)
2. blok: Kaple Andělů strážných (19:00-20:00 hodin)
hudební vystoupení- příčná flétna (K. Zemanová),komentovaná prohlídka (J. Bouček),duchovní slovo (M. Králová)
3. blok: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (20:00-22:00 hodin)
varhanní koncert: Karel Haymann (varhany), Václav Janovský (tenor),komentovaná prohlídka kostela (J. Bouček),prohlídka kůru, varhan, duchovní slovo (M. Králová),prohlídka zrestaurovaného betléma (manželé Pilsovi)
Po celou dobu programu bude otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie k volné prohlídce. Ostatní prostory jsou otevřeny dle harmonogramu. Možnost přijít jen na vybranou část programu. Program vznikl za spolupráce Společnosti přátel Zlaté Koruny, Římskokatolické farnosti Zlatá Koruna a NPÚ- správy kláštera Zlatá Koruna.

Poděkování
Jménem naší obec a všech jejich obyvatel mi dovolte poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů Plešovice a zúčastněným
na svolané dobrovolné brigádě v Plešovicích, která měla za cíl
každoroční čištění rybníčku a udržovací práce na kapličce na plešovické návsi.
Rovněž děkuji za pomoc při celoroční údržbě našeho veřejného prostranství všem našim spoluobčanům, kteří přiložili nebo
přiloží ruku k dílu ve všech částech naší obce a napomáhají tak
k našemu společnému úsilí lepšího života v podobě úklidu a zvelebování našeho společného prostoru.
s úctou Váš starosta Milan Štindl

