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Datum 26. 7. 2018

MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ
NEDĚLE 19. SRPNA 2018
Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 1. září 2018

10.30 hodin
SLAVNOSTNÍ MŠE V KLÁŠTERNÍM KOSTELE NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
12.00 hodin
ZAHÁJENÍ V PARČÍKU PŘED RADNICÍ
KŘEST NOVÉHO SLAVNOSTNÍHO OBECNÍHO PRAPORU
Po celou dobu nedělního programu zajímavé pouťové předměty pro radost, tradiční
občerstvení a další…
14.00 hodin DIVADLO POHÁDKA PRO DĚTI (Dětské divadlo Bambini)
13.30 hodin a 16.00 hodin: BIKETRIAL & PARKOUR SHOW (koloběžky
HUGO Bike-Pepa Bigas)

OBSAH

Strana 1
Mariánská pouť
Strana 2
Zpráva ze zasedání ZO
Úvodník starosty
Obecní zájezd
Strana 3
Kulturní program kláštera
Strana 4
Kabelkový veletrh
10.výročí
mládežnického fotbalu
Vernisáž –
doprovodný program poutě

VÝSTAVA DĚL VÝTVARNÍKŮ ZE SDRUŽENÍ PRÁCHEŇSKÁ
UMĚLECKÁ BESEDA.
Vystaveny budou obrazy, mozaiky, keramika a také předměty užitého umění, převážně
s náboženskou tématikou. Pořadatelem výstavy je obec Zlatá Koruna, přípravu výstavy
zajišťuje Pavel Rožboud.
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ se uskuteční v pátek 17. srpna 2018 v 18 hodin v parčíku před radnicí, případně v bývalé zlatokorunské faře vedle radnice ve Zlaté Koruně.
Výstava bude dále otevřena každý den do neděle 26. srpna 2018 vždy od 10 do 13
hodin a od 14 do 18 hodin .
POUŤOVÉ ATRAKCE PRO DĚTI PŘED KULTURNÍM DOMEM
Hudební doprovod pouti
od 12.30 – do ukončení poutě
ORCHESTR: „DIXIE OUTSIDERS CB“ (dixielandové a swingové melodie)
JIHOČESKÁ KAPELA: „KAMEŇÁCI“ (lidová muzika)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parkování pro návštěvníky poutě zajištěno u mostu ve Zlaté Koruně cca.150 m od centra.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadatel: Obec Zlatá Koruna tel. 380743119,E-mail : ou@zlatakoruna.cz
Partneři akce: Farnost Zlatá Koruna a Sancta Spinea Corona - společnost přátel Zlaté Koruny, z.s.

AKCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA GRANTOVÝM PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA 27. ČERVNA 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
zprávu o práci rady obce za poslední období.
uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcemi s Městem Český Krumlov za účelem společného postupu při
realizaci projektu „Protipovodňové opatření v ORP Český Krumlov“ (Předmětem projektu je zajištění
digitálního povodňového plánu + 1x hladinoměr pro měření výšky hladiny řeky Vltavy u mostu ve Zlaté
Koruně)
cenu vodného a stočného pro období červenec až prosinec roku 2018:
Vodné 41,95,-Kč/m3 bez 15 % DPH
Stočné 32,70,-Kč/m3 bez 15 %DPH
(stočné pro domácnosti bude tedy v tomto období v ceně 17,95,-Kč bez 15% DPH)
uzavření smlouvy s Jihočeským krajem na schválenou dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2018 ve
výši 230.000,-Kč na realizaci obnovy bezdrátového veřejného rozhlasu v obci.
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 19. září 2018 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté Koruně.

Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou takřka ve své polovině a Vám se dostává do rukou Zlatokorunský zpravodaj, který ihned
na své první straně oznamuje jednu z našich největších kulturních akcí roku a to Mariánskou pouť. Jménem
všech organizátorů a dobrovolných pomocníků srdečně zveme k její účasti. Pevně věříme v dobré počasí a pohodovou letní náladu, kterou nám tato akce již řadu let přináší.
Naše obec rovněž v současné době připravuje obecní zájezd po dalších částech dávných držav našeho zlatokorunského kláštera v době jeho největší slávy. Jedná se vlastně o pokračování obecního zájezdu, který proběhl
v roce 2013, kdy jsme si připomínali 750. výročí od založení našeho kláštera a kterého se účastnilo 57 našich
spoluobčanů. Účastníci tohoto výletu tehdy navštívili Vojenský újezdní prostor Boletice, kostel sv.Mikuláše z 2.
poloviny 12. století a kostel sv.Martina v Polné na Šumavě. Dále kostel svaté Máří Magdalény a muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách, Obec Ktiš a město Netolice, městské muzeum JUDr. Otakara
Kudrny a Archeopark..
Letošní zájezd po dávných zlatokorunských državách povede tentokrát do oblasti Lipenska a je datován
na den státního svátku pátek 28.září 2018. Vzhledem k organizačním záležitostem bychom potřebovali vědět
kolik se nás obyvatel Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic bude tohoto zájezdu účastnit. Podrobnosti budou sděleny
přihlášeným účastníkům v dostatečném předstihu.
Vaši účast na celodenním obecním zájezdu, který se uskuteční v pátek 28.září 2018 je nutné nahlásit na
obecním úřadu ve Zlaté Koruně osobně nebo telefonicky 380743119 nebo e-mailem ou@zlatakoruna.cz
do 31.srpna 2018.
Zájezd je pro obyvatele s trvalým pobytem ve Zlaté Koruně, Rájově a Plešovicích zdarma. Účastníci si
uhradí pouze oběd, případně si můžete vzít svačinu na celý den.
V pátek 29.června 2018 se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu rájovské hospody „Na Kovárně“. Účast
byla hojná a nálada skvělá. K tanci a poslechu nám zahrála hudební skupina AMAROK. Pan staronový hostinský
Pepa Bigas s jeho personálem připravili výborný guláš a dobré pivo. Tato akce ukázala na jeden nedostatek v podobě nedokonalé akustiky. Tento problém je však řešitelný a na odstranění se bude pracovat.
Nová stavba tohoto důležitého společenského centra trvala 220 dní. Stavbu provedla stavební firma
STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o., která předložila ve výběrovém řízení nejlepší cenu a to zhruba o jeden milión
korun nižší než byla cena předpokládaná. Konečný rozdíl více a méně prací byl 49.900,-Kč. Zhotovitel tedy cenu
dodržel a práce provedl v dobré kvalitě s konečnou cenou 5.386.251,24,-Kč bez DPH. Dovolte mi, abych na
tomto místě firmě STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. poděkoval za skvělou spolupráci na tomto našem životně
důležitém projektu.
Krásné pohodové léto přeje,
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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AKTUÁLNÍ KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA NA MĚSÍC
ČERVENEC AŽ ZÁŘÍ 2018
VÝSTAVA
● ZUŠ ČESKÝ KRUMLOV: ZA OPONOU (16.6.-26.8.)- výstava výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov.
Výstavní prostory opatství – v blízkosti pokladny. vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 16:30
hodin.
● FLÕRES COELI (11.-19.8.)- květinová aranžmá doprovází unikátní soubor ornátů a církevních textilií z klášterních sbírek, které budou poprvé představeny veřejnosti. Prohlídka pouze s průvodcem.
SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY
● HRADOZÁMECKÁ NOC 25. SRPNA
Večerní prohlídka, divadlo, koncert. Program bude upřesněn.
● MONASTÝROVÁNÍ ANEB KLÁŠTERNÍ ARCHITEKTURA
16. ZÁŘÍ VE 14:00 HODIN- DÉLKA PROHLÍDKY CCA 120 MINUT
Speciální prohlídka na téma klášterní architektura. Navštivte klášter od sklepa po půdu, kam se návštěvník běžně
nedostane. Vaším průvodcem bude odborný pracovník Národního památkového ústavu PhDr. Roman Lavička,
Ph.D.
Upozorňujeme, že prohlídka vede prostorami s nižšími vstupy, nerovným povrchem a příkrými schody. Není
vhodné pro osoby s pohybovým omezením.
Jednotné vstupné 150 Kč. Kapacita prohlídky omezena, upřednostňovány budou rezervace na tel.: 380 743 126,
nebo e-mailu: boucek.jan@npu.cz
DIVADLA
● DS PIKI VOLYNĚ: BUBU BU (26.-27.7.)
Pohádkový příběh nejen pro děti. Čas a vstupné bude upřesněno na webových stránkách kláštera.
● NÁVŠTĚVA MLADÉ DÁMY (28.7. VE 20:30 HODIN)
Divadelní komedie Zdeňka Podskalského.
Vstupné:
230 Kč lavička s opěrkou, židle 190 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.
KONCERTY
● PATRICIA JANEČKOVÁ 16. SRPNA V 18:00 HODIN
V KONCERTNÍM SÁLE
Koncert ve spolupráci s Jihočeskou filharmonií v rámci letního festivalu z cyklu Jihočeská intermezza aneb památky žijí hudbou 2018. Vstupné 149 Kč přes www.cbsystem.cz
● VARHANNÍ KONCERT JAROSLAVA TŮMY V KLÁŠTERNÍM
KOSTELE 30. SRPNA V 19:00 HODIN
Zahajovací koncert festivalu Emy Destinnové.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (8.-9.9.)
po oba dva dny:
● vstup zdarma do klášterního lapidária (vstup bez průvodce, otevřeno od 9:00 do 15:30 hodin)
● možnost uplatnění tzv. reciproční vstupenky
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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.

KABELKOVÝ
VELETRH POKRAČUJE !

SBÍRKA ČČK PRO KABELKOVÝ VELETRH
MS ČČK Zlatá Koruna se letos opět zapojuje do sběru kabelek pro kabelkový veletrh, který proběhne 5.9.2018 v IGY CENTRU v Českých
Budějovicích. Výtěžek z prodeje kabelek je určen nadaným dětem ze sociálně slabších rodin na zakoupení pomůcek, které jsou pro činnost, jíž
se věnují, nezbytně nutné.
Obracíme se na občany Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic, aby naši sbírku
podpořili darováním kabelky, kterou již nepotřebují. Darovat můžete i
nepoužívanou bižuterii a dětské knížky.
Věci můžete darovat v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté
Koruně vždy v pondělí a ve středu během celých prázdnin.
Za darované věci děkujeme.Za MS ČČK

Hana Hončíková

MLADÍ FOTBALISTÉ ZLATÉ KORUNY SLAVÍ 10. NAROZENINY
Fotbalová sezona 2017/2018 se nesla ve znamení jubilejního 10. ročníku mládežnických týmů Zlaté Koruny.
Kromě kulatého výročí čekala mužstvo mužů premiérová sezona v nejnižší krajské soutěži I.B. Po průměrné podzimní části přišlo na řadu nervy drásající jaro, jež vyvrcholilo závěrečným zápasem se Suchdolem nad Lužnicí, kde
se rozhodovalo o bytí a nebytí našeho týmu mužů ve zmiňované soutěži. Po konečném vítězství 5:2 a souběžné
prohře Nové Vsi byla I.B zachráněna i pro nadcházející sezonu v posledním možném okamžiku. Všem zúčastněním
tak spadl obrovský kámen ze srdce a nyní se již můžeme těšit na další ročník krajské soutěže.
Fotbalový tým starších žáků prožil taktéž velmi náročný ročník způsobený velkou generační obměnou. Devadesát
procent mužstva přešla z kategorie starší přípravky rovnou do starších žáků. A vedla si nad očekávání dobře. Proti
až o čtyři roky starším hráčům podávaly naše fotbalové naděje srdnaté výkony, za které byly odměněny konečným
a neočekávaným šestým místem.
Mládežníci ze starší přípravky si ještě o jedno místo polepšili a obsadily konečnou pátou příčku ve velmi kvalitní
a početně nabité soutěži českokrumlovského okresu. Zlatokorunští benjamínci v kategorii mladších přípravek si
vedli ze všech našich týmů nejlépe a po skončení sezony obsadili krásnou bronzovou pozici.
Po úspěšném jubilejním ročníku bych na závěr rád poděkoval všem hráčům, trenérům, fanouškům, rodičům,
sponzorům a Obci Zlatá Koruna za jejich dlouhodobou podporu, bez které by existence čtyř fotbalových týmů ve
vsi naší velikosti byla jen těžko možná.
Za SK Zlatá Koruna Jaroslav Král
Muži SK Zlatá Koruna
Starší žáci SK Zlatá Koruna
Trenér: Petr Gallistl, František Gallistl
Trenér: Jaroslav Král
Umístění: 24 bodů, 12. místo
Umístění: 36 bodů, 6. místo
Nejlepší střelec: Milan Homer – 14 gólů
Nejlepší střelec: Michal Kalista – 13 gólů
Starší přípravka SK Zlatá Koruna
Mladší přípravka SK Zlatá Koruna
Trenér: Pavel Král
Trenér: Pavel Král
Umístění: 48 bodů, 5. místo
Umístění: 41 bodů, 3. místo
Nejlepší střelec: Ondřej Král – 66 gólů
Nejlepší střelec: Radek Lukeš – 29 gólů
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

