Ročník XVIII. zvláštní vydání

Datum 4.4.2008

NOVÁ KNIHA
Na sklonku roku 2007 byl
vydán nový sborník o
bývalém
cisterciáckém
klášteře ve Zlaté Koruně:
Klášter Zlatá Koruna,
Dějiny. Památky. Lidé.
Pětatřicet autorů si v
něm klade za cíl uchopit
dosud
skryté
zákruty
dějinného příběhu tohoto
kláštera,
vsazeného
Přemyslem Otakarem II.
do malebných vltavských
meandrů
nedaleko
Českého
Krumlova.
Mezioborová cesta jeho
poznávání vede tentokrát
od kultivace krajiny přes
jednotlivé památky, tedy
stavby a umělecká díla
vzniklá a užívaná v
průběhu sedmi a půl
století
klášterní
existence,
až
po
konkrétní osobnosti s
klášterem spojené, jejich
všední život a duchovní
svět.

Vážení spoluobčané !
Důvodem vydání tohoto zvláštního zlatokorunského zpravodaje je pozvánka na
dvě velmi zajímavé akce.První je pozvání na Den památek a historických
sídel,který byl vyhlášen na 18.dubna organizací UNESCO v roce 1983.V tento den
každý rok se nabízí příležitost ke zviditelnění tématu kulturního dědictví. Tématem
letošního Dne památek je sakrální dědictví a posvátná místa.V klášteře Zlatá
Koruna si budeme letošní „svátek památek“ připomínat v sobotu 19.dubna a
program tohoto dne bude zaměřen na sepětí národní kulturní památky s obcí
Zlatá Koruna a jejími obyvateli.Dle tohoto zaměření je uzpůsoben velmi zajímavý
program,který Vás jistě osloví.V této souvislosti mi dovolte vyslovit mé tajné
přání.Na území naší obce se již nenajde človíček jediný,který by nenavštívil naší
chloubu - náš klášter.Buďme pyšní na tento skvost a využijme veliké vstřícnosti
správy kláštera tvořit zde a pořádat skvělé kulturní akce,které si po dlouhou
dobu,po osobním prožití, neseme v paměti a v srdci.A vy co jste sice klášter
navštívili,ale je tomu již nějaký ten pátek přijďte.Nebudete litovat.A vy, co klášter
navštěvujete pravidelně, mi jistě dáte zapravdu,když říkám,že do tohoto
vzácného areálu můžeme vstoupit stokrát za sebou a vždy nalezneme něco
nového, co nás upoutá ,co nás přinutí se zastavit v této uspěchané době a co nás
přivede k zamyšlení.
Tak v sobotu 19.dubna Na shledanou v klášteře.
S úctou Milan Štindl Váš starosta
KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA VÁS SRDEČNĚ ZVE

(Kniha je volně k prodeji a
je možnost si jí rovněž
zapůjčit v místní knihovně)
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SOBOTA 19.dubna 2008 - DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL
PROGRAM
● 9:00 – 15:30 : Po celý den poběží v nástupní hale opatství PROJEKCE na
plátně (fotografie, dokumentární pořady aj.) spolu s
mimořádným provozem prohlídek.
● 9:00 – 15:30 :PROHLÍDKY- pro místní občany (po předložení občanského
průkazu vstup zdarma). Pro ostatní návštěvníky bude platit
snížené vstupné.
…………………………
● 13:00 Odemknutí dveří do tradiční výstavy – ANTE-POST (fotografie
rekonstrukcí a restaurátorských prací v klášteře Zlatá Koruna)
● 13:15 Přivítání návštěvníků a příznivců kláštera Zlatá Koruna,
LOSOVÁNÍ HODNOTNÝCH CEN
1.cena Vstup zdarma pro dvě osoby na Královský hudební festival 2008
2.cena Kniha Klášter Zlatá Koruna Dějiny-památky –lidé,
3.cena Kniha Průvodce po Čechách,Moravě,Slezku ČESKOKRUMLOVSKO
PŘEDSTAVENÍ KULTURNÍHO PROGRAMU na rok 2008 a ukázka
koncertního programu
● 14:30 DISKUSE o nastávající sezóně 2008
VSTUP A OBČERSTVENÍ NA TÉTO AKCI PRO MÍSTNÍ OBČANY ZDARMA
(pivo,nealkoholické nápoje a něco drobného k zakousnutí)
SLOSOVATELNÝ KUPÓN
(Vyplněný kupón vystřihněte a odevzdejte na pokladně v klášteře)
Jméno

:

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

Příjmení :
Bydliště :

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

Den památek a historických sídel

Klášter Zlatá Koruna
19.dubna 2008
SLOSOVATELNÝ
KUPÓN

SLAVNOSTNÍ KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV
UKONČENÍ II.SVĚTOVÉ VÁLKY
8.května 2008 od 14.30 hodin – koncertní sál
kláštera Zlatá Koruna

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 umístněn i tento zpravodaj !
ZVLÁŠTNÍ

VYDÁNÍ

GÖDÖLLŐ CONSORT
(úspěšný maďarský soubor)
Enikő Buka – flétny
László Fodor – flétny, bicí
Beáta Szabó Kósáné – kytara Anikó T. Pataki - violoncello
Vstup zdarma

Druhé pozvání je na Oslavu 63.výročí od ukončení II.světové války na území obce Zlatá Koruna.Již
nepřetržitě se od roku 1945 každý rok v tuto dobu setkávají občané naší obce společně s našimi
maďarskými přáteli,aby vzpomínkou uctili památku padlých ve II.světové válce.Nebude tomu jinak i
tento rok.Setkáme se v den státního svátku ve čtvrtek 8.května ve 13.00 hodin v Rájově u
památníku,kde společně zahájíme slavnostní program pietním aktem.Již tradičně je program
doprovázen kulturní částí,kterou zajišťujeme ve spolupráci s Maďarským kulturním střediskem v
Praze.Slavnostního dne se rovněž zúčastní zástupci Maďarského velvyslanectví.Účast přislíbil i
velvyslanec Maďarské republiky v Praze J.E.pan István SZABÓ.Účast na této akci je výrazem
úcty,kterou v sobě chováme,zejména pak k památce našich občanů, kteří se konce války nedožili a pěti
statečných maďarských vojáků. Je velmi důležité připomenout,zvláště mladší generaci, co znamená
válka,jaké tragédie a neštěstí způsobuje.

OSLAVA A PŘIPOMENUTÍ 63.VÝROČÍ OD UKONČENÍ
2.SVĚTOVÉ VÁLKY A OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
Čtvrtek 8.květen 2008
ZAHÁJ ENÍ

PIETNÍHO

AKT U

V E 13.00 H O D

V RÁJOVĚ

PROGRAM

1.Zahájení pietního aktu na návsi v Rájově u památníku - 13:00 hodin
-------------

2.Položení květin u hrobu padlých na zlatokorunském hřbitově - 13:30 hodin
-------------

3.Slavnostní koncert v Klášteře Zlatá Koruna (koncertní sál)
GÖDÖLLŐ CONSORT

- 14:30 hodin

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

4.Po ukončení kulturního programu pro zájemce prohlídka kláštera
-------------

5.Na závěr společenského odpoledne bude pořádána na radnici obce recepce.
Na připravený program Vás srdečně zve
Obec & Obecní úřad Zlatá Koruna & Klášter Zlatá Koruna & Maďarské kulturní středisko v
Praze & Kraus-Koncert

