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MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ
Neděle 15. srpna 2021
10.30 hodin: SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Hudební doprovod: ENSEMBLE BAROKNÍ KORUNA
11.30 hodin: POŽEHNÁNÍ BYLINEK U LÍPY KAPUCÍNKY NA KLÁŠTERNÍM
NÁDVOŘÍ
Nasušené bylinky si přineste v den slavnosti, kdy proběhne žehnání těchto darů stvoření.
11.45 hodin: MODLITBA U ZLATOKORUNSKÉ MADONY V OPATSKÉ KAPLI
12.00 hodin: VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍ SDRUŽENÍ SOUMRAK V PARČÍKU
PŘED RADNICÍ
13.00 hodin: DIVADÉLKO KOS HRAJE PRO DĚTI (parčík před radnicí)
Hudební doprovod pouti: Orchestr „GOOD TIMES BIG BAND“
SWINGOVÉ MELODIE A DECHOVÁ HUDBA (PARČÍK POD LIPAMI)
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Mariánská pouť neděle
15.8.2021 Zlatá Koruna
Kapucínka finalistka ankety
STROM ROKU 2021
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Po celou dobu nedělního programu pouťově atrakce pro děti před kulturním domem,
zajímavé pouťové předměty pro radost, malování na obličej, focení ve veřejně přístupných
exteriérech kláštera a obce od Jany Vitkové, tradiční občerstvení a další…
Parkování pro návštěvníky poutě zajištěno u mostu ve Zlaté Koruně 150 m od centra.
Pořadatel: Obec Zlatá Koruna, tel.380743119, E-mail : ou@zlatakoruna.cz, www.zlatakoruna.cz
Partneři: Farnost Zlatá Koruna, Sancta Spinea Corona – společnost přátel Zlaté Koruny, z.s. – www.baroknikoruna.cz, NPÚ – Klášter Zlatá Koruna, www.klaster-zlatakoruna.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLÁŠTERNÍ LÍPA KAPUCÍNKA SE PROBOJOVALA DO FINÁLE ANKETY
STROM ROKU 2021!
Stáří lípy velkolisté, které se podle pověsti říká Kapucínka, se odhaduje na 400 let a obvod
Úvodník starosty k zřízení jejího kmene měří 520 cm. Název památné lípy je odvozen od tvaru kapuce, do které jsou
ZŠ ve Zlaté Koruně
stočeny některé listy. Pověst praví, že když husité roku 1420 vypálili zlatokorunský klášter,
oběsili na stromě několik místních mnichů. Lípa za mnichy truchlí a důkazem jsou právě tyto
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kornoutovité listy, které rostou jen na některých větvích. Lípa napadení skutečně ale nepamatuje. Byla zasazena na počátku 17. století poblíž kaple Andělů strážných, nejstarší klášterní
Základní škola a mateřská stavby ze 13. století. Je až neuvěřitelné, že se lípa dochovala do dnešních dnů. Zasazena byla v
škola Antonína Borového době rozkvětu kláštera a bez úhony přečkala i dobu po jeho zrušení (1785), kdy zde až do
ve Zlaté Koruně
počátku 20. století probíhal čilý tovární provoz. Unikátní lípa má své pokračovatele. V 90.
k 1.9.2022
letech 20. století byly v klášterním sadě zasazeny dvě sazenky lip, které jsou údajně rouby zdejší
kapucínky. Od roku 2015 na nových lípách rostou kornoutovité listy.
Anketu Strom roku vyhlašuje Nadace partnerství od roku 2002. Navazuje na aktivity prvoreStrana 4
publikových okrašlovacích spolků a jejím cílem je najít strom se zajímavým příběhem, který
spojuje lidi z okolí, posiluje místní komunitu a pomáhá budovat vztah člověka k přírodě i
vztahy mezilidské. Jediným jihočeským stromem, který v anketě v předchozích ročnících zaVýsledky soutěž pro lepší
bodoval, byla Lípa Jana Gurreho z Římova v roce 2008.
náladu
Lípu Kapucínku můžete podpořit svým hlasem až do 12. září na www.stromroku.cz nebo pomocí dárcovské DMS STROM1 30 na telefonním čísle 87 777. Získané prostředky poputují
KULTURNÍ PROGRAM
na nové výsadby a ošetření stromů. Cena jednoho hlasu činí 30 Kč.
KLÁŠTERA
Pokud nemáte možnost nebo neumíte hlasovat online, tak v pokladně kláštera je speciální
ZLATÁ KORUNA
kasička pro naši lípu Kapucínku. Hlasy zašleme za Vás.
Jan Bouček
Zpráva ze zasedání
zastupitelstva obce
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
Zastupitelstvo obce schválilo:











12. BŘEZNA 2021
Zprávu o práci rady obce za poslední období. (od 10.3. – do 12.5.2021)
Digitální povodňový plán obce Zlatá Koruna
Záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.100/8 o výměře 16m2 v k.ú. Zlatá Koruna.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací ve věci stavby „Výhybny na pozemní komunikaci na pozemcích
parc. KN č.948 a 949 v k.ú. Rájov“
23.ČERVNA 2021
Zprávu o práci rady obce za poslední období (od 12.5. – do 23.6.2021)
Celoroční hospodaření, zprávu o přezkoumání hospodaření, účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 2020
bez výhrad.
Prodej části obecní pozemkové parcely KN č.100/8 o výměře 16m2 v k.ú.Zlatá Koruna za celkovou cenu
15.120,-Kč bez DPH
Dotaci na podporu sportu z rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok 2021 pro SK Zlatá Koruna IČ 65025474 ve
výši 75.000,-Kč a SDH Plešovice IČ 42396407 ve výši 75.000,-Kč.
Zřízení Základní školy ve Zlaté Koruně (1.-5. třída se zahájením k 1.9.2022)
Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna je plánované na
15. září 2021 od 18.00 hodin

Vážení spoluobčané,
Obec Zlatá Koruna se za posledních dvacet let již několikrát snažila obnovit základní školu ve Zlaté Koruně.
Bohužel konkrétní podmínky, zejména v podobě podpory státu a vývoje počtu dětí v naší obci, tomu nepřály.
Nyní je situace o mnohé příznivější. Proto zastupitelstvo obce schválilo rozšíření nabídky školství v naší obci o základní
školu (dále jen ZŠ)
Na podzim roku 2020 v rámci diskuse zastupitelů obce ve věci budoucnosti Domu kultury a sportu (dále jen DKS) byla
otevřena i možnost prostorů pro uvažovanou obnovu ZŠ.
Koncem roku 2020 při sestavování a schvalování rozpočtu obce na rok 2021 bylo rozhodnuto, že vhodná volba pro
umístění ZŠ by byla na jejím původním místě. Pro tento účel bylo navrženo uvolnit prostor 1. patra současného obecního
úřadu. Obecní úřad bude přestěhován do části DKS. Na přestěhování OÚ (dále jen Obecní úřad) a to konkrétně na
vestavbu obecního úřadu Zlatá Koruna do DKS byla podána žádost do programu obnovy venkova Ministerstva pro
místní rozvoj. Tato žádost byla již doporučená k financování. Náklady tohoto projektu jsou, dle projektové dokumentace
ve výši 3 947 681 Kč a doporučená dotace je 2.060.573 Kč.
Po realizaci vestavby OÚ v DKS a po přestěhování OÚ budou uvolněné prostory upraveny pro potřeby ZŠ, případně
pro potřeby mateřské školy. Pokud by totiž nastala situace, že o znovu otevření základní školy nakonec zájem ze strany
rodičů nebude, což se ukáže až na jaře roku 2022 po zápisu do základní školy, využila by 1.patro OÚ naše mateřská škola,
která by se do těchto prostor přestěhovala se svou třídou z kláštera, kde je v současné době v pronájmu u Národního
památkového ústavu. Úprava prostorů pro potřeby ZŠ nebo MŠ jsou odhadnuty v řádech několika statisíců, neboť případná úprava je z hlediska stavebních úprav nenáročná. Dispozice 1. patra současné radnice umožňuje realizaci tří učeben
o celkové maximální kapacitě 55 žáků včetně dvou kabinetů, dvou šaten, vstupní chodby a sociálního zázemí. Pro stravování žáků ZŠ bude zatím využita výdejna mateřské školy v přízemí budovy. Počáteční investicí bude pořízení nábytku
a vybavení pro ZŠ. Vzhledem k tomu, že ZŠ by zahajovala svůj provoz postupně, nebude výdaj skokový. Provozní náklad
ZŠ by mohl být pokryt z rozpočtového určení daní, kdy pro rok 2021 je uvažováno o výši 13.400,-Kč na žáka a rok.
Mzdové náklady by měli být 100 % hrazeny státním rozpočtem přes krajský úřad.
Dne 7.6.2021 se v sále (tělocvičně) DKS uskutečnila prezentace možnosti znovuotevření ZŠ ve Zlaté Koruně pro rodiče
dětí před nástupem do ZŠ a všech, kdo měli o tuto problematiku zájem.
Dne 23.6.2021 rozhodli zastupitelé obce na svém veřejném zasedání o zřízení Základní školy ve Zlaté Koruně (1.-5. třída
se zahájením k 1.9.2022)
Další postup: Zápis do školského rejstříku (léto 2021), konkurz na ředitele(ku) školy (jaro 2022), zápis dětí do školy do
1.třídy, případně do společné 1. a 2. třídy (jaro 2022).

V případě dostatečného zájmu ze strany rodičů bude ve Zlaté Koruně k 1.9.2022 zahájen školního rok ZŠ.
Milan Štindl – Váš starosta
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Zastupitelstvo obce rozhodlo o zřízení Základní školy a mateřské školy
Antonína Borového ve Zlaté Koruně
Po téměř roce náročných příprav rozhodlo zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání o znovuobnovení
základní školy ve Zlaté Koruně. Jedná se o první ze série důležitých kroků, které by měly vést k otevření prvního ročníku
od 1. září 2022. Zlatokorunští, rájovští a plešovičtí zastupitelé odhlasovali po konstruktivní debatě, která proběhla ve
středu 23. června, zřízení základní školy v obci. Od tohoto data tedy škola oficiálně vstoupila v život. Zatím tedy pouze
v úřední. V průběhu září tohoto roku podá obec žádost o zápis do školského rejstříku, jejíž úspěšné vyřízení by mělo
proběhnout pravděpodobně v lednu 2022. Poté již může rada obce připravit podklady pro konkurz na ředitele či ředitelku
školy, který/á bude klíčovou osobou celého procesu renesance zdejšího školství. Nové vedení bude mít za úkol připravit
zápis nových prvňáčků, přípravu tříd a úzce spolupracovat s obcí i MŠ. Dalším úkolem bude také seznámení se s místními
předškoláky a organizace přípravného projektu „škola nanečisto“. V průběhu jarních měsíců roku 2022 by také měly
finišovat stavební úpravy prvního patra budovy Obecního úřadu Zlatá Koruna, kde bude škola umístěna. To naprosto
nejdůležitější by mělo následně přijít ve čtvrtek 1. září 2022, kdy by se měly dveře zlatokorunské školy otevřít našim
prvňáčkům. Ze strany obce tak byly a budou učiněny všechny potřebné kroky, které zajistí zřízení a prvotní chod základní
školy ve Zlaté Koruně. Nyní již vše závisí především na rodičích našich předškoláků i ostatních dětí z MŠ, zdali využijí
možnosti posílat své děti do znovuobnovené ZŠ a MŠ Antonína Borového ve Zlaté Koruně.
Pokud by kdokoliv z vás potřeboval doplnit jakékoliv informace, neváhejte kontaktovat jednoho z trojice:
Milan Štindl (stavební a organizační záležitosti): 602 235 606, ou@zlatakoruna.cz
Jaroslav Král (vzdělávací a organizační záležitosti): 776 861 118, jaroslav.kral@centrum.cz
Pavel Král (vzdělávací a organizační záležitosti): 775 601 817, kral@ff.jcu.cz
Historický exkurz:
Zdejší obec zanechala v regionálních i celostátních dějinách školství velmi podstatnou stopu. Zlatokorunská škola byla
založena zdejším opatem cisterciáckého kláštera Bohumírem Bylanským L.P. 1772. V roce 2022 si tak budeme připomínat výročí 250 let od založení místní školy! „Ihned od svého počátku se stala institucí pokrokovou, která využívala
nejmodernější vyučovací metody tzv. industriální školy. Opat Bylanský neváhal pořídit veškeré vybavení včetně sbírek
minerálů, rostlin, zvířat či fyzikálních přístrojů. Vedle předmětů trivia se ve Zlaté Koruně vyučovala geometrie, mechanika,
stavitelství, zemědělské a zahradnické práce, krejčovství, pletení aj. Po kaplickém a zlatokorunském vzoru do konce 18.
století vzniklo a působilo několik set podobně zaměřených škol po celé zemi.“ (Velké dějiny zemí Koruny české) Z výše
uvedeného je zřejmé, že místní škola již od svého založení plnila roli špičkové vzdělávací instituce na jihu Čech. Velkou
zásluhu na její vynikající pověsti měl především učitel Antonín Borový (1755-1832), který ve výuce aplikoval nejmodernější vzdělávací metody přelomu 18. a 19. století. Kromě pedagogické činnosti dále komponoval kostelní písně, duchovní
hudbu a dokonce složil i několik oper. Borový byl rovněž aktivním literátem a národním buditelem, který blízce spolupracoval i s vydavatelem Václavem Matějem Krameriem. Zlatokorunský obrozenec a propagátor českého jazyka nesmírně
obohatil také společenský a kulturní život v obci. Jeho kapela a chrámový sbor pravidelně vystupovaly při nejrůznějších
příležitostech, které opatřovaly hudebním doprovodem. Rádi bychom tak i po 250 letech navázali na vynikající pověst
zlatokorunské školy, která nově ponese ve svém názvu jméno jedné z nejvýznamnějších osobností v dějinách Zlaté Koruny.
Jaroslav Král
ZŠ Antonína Borového ve Zlaté Koruně
Mnozí s nostalgií vzpomínáme, co všechno jsme se s kamarády, spolužáky naučili a prožili v bývalé zlatokorunské škole. Všechny děti z naší obce a okolí se navzájem znaly a následně utužovaly svá přátelství i mimo školní
lavice. O tuto výhodu současná generace dětí přišla. Děti jsou roztroušené v několika školách a třídách v okolí a častokrát se mezi sebou ani neznají.
Na začátku června proběhla schůzka s občany naší obce, kde jste se mohli informovat o možnosti znovuotevření základní školy ve Zlaté Koruně. Jednalo by se o malotřídku. Mnoho rodičů si klade otázku, zda je malotřídní
škola schopna v porovnání s klasickou školou jejich děti kvalitně vzdělávat. Způsob výuky na malotřídní škole se od
klasické základní školy opravdu liší. V malotřídní škole se klade důraz na jiný způsob výuky. V tom nespatřuji handicap,
ale výhodu. Zejména jde o formu skupinové výuky a samostatnou práci. Žáci se učí samostatně pracovat, učí se rozvrhnout si svou práci tak, aby byla efektivní. Nízký počet žáků v každém ročníku umožňuje učiteli okamžitou zpětnou
vazbu, informaci o zvládnutí učiva, učitel zná potřeby každého žáka, je s žákem v úzkém kontaktu, má možnost s ním
individuálně pracovat. To se týká i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných. Vztahy ve škole jsou
téměř rodinné. Učitel malotřídní školy na rozdíl od běžné základní školy je schopen rodičům poskytnout bližší informace o vzdělávání jejich dítěte, o jeho úspěších i neúspěších, je schopen být častěji v kontaktu s rodiči a spolupracovat
s nimi.
Rodiče často vnímají jako problém spojení ročníků do jedné třídy, proto pro představu uvádím, jak výuka na
malotřídní škole probíhá. Malotřídní učitel se musí důkladně připravovat na výuku a být schopen zaměstnat dvě až tři
skupiny žáků. To však může být výhodné pro žáky – někteří mohou získávat informace od starších žáků, někteří si
mohou probranou látku zopakovat s nižším ročníkem.
(dokončení článku na straně 4.)
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE PRO LEPŠÍ NÁLADU SE
ZAJÍMAVOSTMI O NAŠÍ OBCI Z MINULÉHO
ZPRAVODAJE
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

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

Správné odpovědi: 1D, 2A, 3C, 4C, 5B.
Výherci: Monika Žohová z Rájova, Stanislav Duda a Veronika
Lombartová ze Zlaté Koruny.

OBEC ZLATÁ KORUNA

GRATULUJEME!

(dokončení článku ze strany 3, ZŠ Antonína Borového ve Zlaté Koruně)
V praxi to vypadá tak, že učitel zahájí hodinu se všemi dětmi společně nějakou aktivitou, do které se zapojí všechny
ročníky (například na vyjmenovaná slova). Potom zadá učitel samostatnou práci jednomu ročníku (z učiva, které už
probrali). Děti pracují samy, mohou používat učebnice, pomůcky, vzájemně spolupracovat nebo se obrátit na učitele.
Práci po dokončení odevzdají ke kontrole. Během této doby pracuje učitel s druhým ročníkem. Pak se tyto činnosti
vymění. K výměně může dojít třeba i 2x během vyučovací hodiny. Žáci si mohou během samostatné práce vzájemně
pomáhat, a to se ukazuje jako velmi přínosné, protože se tak učí samostatnosti, vysvětlují si věci svým dětským
jazykem a někteří z nich jsou pak schopni lépe učivo pochopit a zvládat. Způsob malotřídní výuky je významně
spojen s budováním samostatnosti žáků. Děti se učí spoléhat se samy na sebe, spolupracovat s mladšími i staršími
spolužáky, naučí se požádat o pomoc a pomoc poskytnout a tolerovat ostatní žáky, nemají problém s přijímáním
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci se učí informace samostatně vyhledávat, vyvozovat z předešlých
zkušeností a ne je jen přijímat od učitele nebo z učebnice.
Rádi bychom vytvořili kvalitní moderní školu, která přispívá ke společenskému a kulturnímu životu v obci.
Nepromarněme tuto jedinečnou příležitost.
členka přípravného týmu Mgr. Eva Iserová (roz. Jakubcová)
KULTURNÍ PROGRAM KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA 2021
VÝSTAVY
● LÉKAŘ LÉČÍ, PŘÍRODA UZDRAVUJE (17.6. - 29.8.) - 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.
● HABITAT: MÍSTO VÝSKYTU URČITÉHO ORGANISMU
(27.6. - 25.7.) - výstava Alžběty Rajchlové. Výstavní prostory opatství – v blízkosti pokladny. Vstup zdarma, ote-

vřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin.
● BAREVNÝ SVĚT (1.8. - 30.9.) - prodejní výstava Aleny Pincové a Zuzany Kotisové. Výstavní prostory opatství –
v blízkosti pokladny. Vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin (srpen), do 15:30 hodin
(září).
● KLÁŠTERNÍ (5.9. - 31.10.) - prodejní výstava Moniky Vojtové. Výstavní prostory opatství – v blízkosti pokladny.
Vstup zdarma, otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 15:30 hodin. Veřejná vernisáž v sobotu 4.9. v 16 hodin.
SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY
● VEČERNÍ PROHLÍDKA V SOBOTU 17.7. VE 21:00 HODIN A V SOBOTU 21.8. VE 20:00 HODIN

Jedinečná příležitost navštívit bývalý cisterciácký klášter po setmění.
Jednotné vstupné 180 Kč. Kapacita prohlídky omezena, upřednostňovány budou online rezervace.
DIVADLA
● DIVADLO LŮZA: ZADLUŽENÁ PRINCEZNA (28.-31.7.) VŽDY VE 20:30 HODIN)

Divadelní představení o zhýčkané materialistické blogerce ze Slovenska, která za hranicemi svého království přichází o svou identitu a setkává se s drsným reálným světem, kterému vládne všeho chtivý Vodník.
● ČESKOKRUMLOVSKÁ SCÉNA: FIMFÁRIUM (8.-10.7.) VŽDY VE 20:30 HODIN

Divadelní představení pro dospělé i děti na motivy pohádek z Fimfára od Jana Wericha. Vstupné bude upřesněno
na webových stránkách kláštera
● DIVADLO SPEKTÁKL: ČESKÝ KOLONIÁL (22.-24.7.) VŽDY VE 20:30 HODIN

Divadelní komedie o českých koloniálních tendencích dle skutečných událostí. Vstupné bude upřesněno na webových stránkách kláštera.
● DIVADLO MAREDIV: MŮJ SLUHA SATURNIN (7.8.) VE 20:00 HODIN

Divadelní představení, které přiblíží divákům nejúspěšnější dílo Zdeňka Jirotky. Vstupenky lze koupit online na
cbsystem.cz nebo na místě.
● JIŘÍ KRAUS A JAKUB KOUDELA: PIVO (12.-14.8.) VŽDY VE 20:30 HODIN

Dva muži, kteří hledají pravdu o svém životě na dně pivní lahve. Vstupné bude upřesněno na webových stránkách
kláštera.
Národní památkový ústav Klášter Zlatá Koruna tel. 380 743 126 nebo www.klaster-zlatakoruna.cz

