DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY

Náš Zlukov
Číslo 5/2011 ● ročník I

Zdarma

Vážení spoluobčané,
pomalu opadaly zbytky podzimního listí
a příroda jakoby ztratila barvy a hlasy. Vše
se obléklo do tonů šedé a ticho prořízne
krákání vran letících nad prázdnou
krajinou. Začala poslední část roku –
zima. Zima je tradičně spojována se
vzpomínkou na předky, s příchodem smrti
a početím nového života. Je to čas
nejdelších nocí v roce, čas temnoty, který
vyústí o Vánocích - zrozením nového
života, nového světla, jež nás povede dále
v naší pouti životem.
Počasí nám již nedovolí venkovní
práce a tak většinu času trávíme doma v kruhu rodinném. Rekapitulujeme, co se nám během roku povedlo
i nepovedlo, co nás potěšilo nebo zarmoutilo, co jsme stihli udělat a co uděláme příští rok.
Zcela výjimečnou událostí tohoto období jsou Vánoční svátky. Začínají časem adventním a vyvrcholí
koncem prosince u rozzářeného stromečku. Tímto svátkem si připomínají věřící i nevěřící lidé narození Ježíše
Krista. Hlavní podstatou těchto nejkrásnějších svátku je pokusit se zastavit svůj celoroční běh, zklidnit se,
zamyslet se nad podstatou všeho okolo sebe.
Vánoce jsou svátky především rodinné, kdy se lidé sejdou, navštíví se nebo alespoň pošlou pozdravení
s přáním svým nejbližším. Určitě není nutné shánět nejdražší dárky, bezmyšlenkovitě šlapat v uličkách
supermarket, doma péct desítky druhů cukroví a pak zcela vyčerpaní přemýšlet o tom, co jsme ještě nenakoupili
nebo nestihli udělat.
Proto dbejme raději na to,abych v našich příbytcích i duším vládl klid ,pokoj a dobrá vůle a všichni jsme
byli s těmi, které máme rádi. Nechme Santa Klause s lacinými blikajícími světýlky za výlohami supermarketů
a vraťme se k těm našim – českým Vánocům,kde voní cukroví a smažený kapr,mihotají se plamínky svíček
a září oči našich dětí u ozdobeného stromečku.
Přeji Vám všem - upřímně, klidné, pohodové a určitě i bíle Vánoční svátky a těším se na společné
adventní zpívání koled na zlukovské návsi.

Zdeněk Zeman
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Náš Zlukov
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Silnice do Veselí, ukončení objížďky na
Drahov.

byla podepsaná smlouva mezi Jihočeským
krajem a obcí Zlukov v rámci dotace POV
2011, která se týká rekonstrukce místní
komunikace

Asi všichni jste si všimli, že byl položen nový
povrch silnice ze Zlukova do Veselí. Vozovka
byla v naprosto dezolátním stavu a její oprava
nebyla prováděna řadu let. Věřím, že se mám
všem – ať autem nebo na kole bude skvěle

obec Zlukov uzavřela smlouvu se společností
STARNET s.r.o. o pronájmu anténního stožáru
a vybudování Wifi sítě v okolí obecního úřadu

jezdit a silnice dlouho vydrží v tomto stavu.

koncem října byla dokončena rekonstrukce
MK

Farářského

Začátkem října byla ukončena objízdná trasa
přes Zlukov na Drahov, kde byl na hrázi
rybníka

opravován

můstek

a výpusť z rybníka. Oprava trvala 5 měsíců.

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
Rekonstrukce místní komunikace
Na začátku října byla v obci dokončena
největší stavební akce v tomto roce, která byla
realizována v rámci programu rozvoje obcí.
Firma Leyrer+Graf, která vyhrála výběrové
řízení,

provedla

práce

dle

termínů

Nový domeček pro naše nejmenší

a požadavků obce. V rámci brigády vyhlášené

Ve spolupráci s DSO Veselsko pořídila obec

obcí Zlukov byly okolo komunikace dosypány

Zlukov nové herní prvky do zahrady místní

a upěchovány krajnice. Obec na tuto akci

školky.

získala dotaci 200 000,-Kč. Věřím tomu, že

Byla

zakoupena

venkovní

tabule

komunikace bude sloužit svému hlavnímu

a dvojdomek,

účelu – dopravě k domovům a nebude ničena

Vybavení bylo z 70% dotováno v rámci

lesními nebo zemědělskými stroji.

společného projektu DSO Veselsko – MAS
Třeboňsko.

který

je

již

instalovaný.

Náš Zlukov

POZVÁNKA NA AKCE V OBCI

11. 11. 2011 pokládání věnců k výročí
válečných veteránů
27. 11. 2011 první Adventní neděle,
rozsvícení vánočního stromku
3. 12. 2011 naše nejmenší navštíví svatá
Barbora
5. 12. 2011 do obce zavítá Mikuláš
s čerty
12. 12. 2011 přijdou zkontrolovat Vaše
grunty svaté Lucie
18. 12. 2011 poslední Adventní neděle,
zpívání koled u stromečku, Betlémské
světlo
24. 12. 2011 tradiční štědrovečerní
zpívání v místní kapličce

Náš Zlukov
ZLUKOVÁCI NA CESTÁCH
Směr východ aneb návštěva krajana v Číně
(Zlukovská výprava: Lucie Vichrová, Vít Vichra, Veronika Zelená, Petr Vosyka, Martin a Vašek Havlíčkovi)

V den odjezdu do další provincie jsme se rozhodli, že ještě navštívíme rýžové terasy. Tyto terasy se
nachází 1 000 m nad mořem a obklopují 600 let starou
vesničku. Všechny tyto políčka místní zemědělci
obdělávají ručně.
V pozdních odpoledních hodinách jsme zamířili do
provincie Ānhuī, města Túnxī. Tato cesta byla jedna
z nejdelších, jelikož trvala 27,5 hodiny. Naštěstí jsme
sehnali

lístky

do

lůžkového

vlaku

s jedním

přestupem, takže jsme si mohli protáhnout nohy.
Přestup byl v malém městě a zde jsme místním
obyvatelům připadali velice exoticky. Do města Túnxī
jsme dorazili ve večerních hodinách a hostel jsme našli bez problémů. Po namáhavé cestě jsme si
dali večeři a šli si odpočinout, jelikož druhý den v brzkých ranních hodinách nás čekala cesta do
hor Huáng Shān.
Ráno jsme plný očekávání vyrazili zdolat jeden z vrcholků Žlutých hor. Trochu nás překvapila
stezka, která vede do hor. Čekalo nás 15 kilometrové stoupání po SCHODECH k vrcholkům. Máte
sice možnost se dostat na vrchol lanovkou, ale
přijdete o nádhernou procházku mezi úžasnými
kamennými útvary.
Když jsme dorazili nahoru, trochu nás zklamala
mlha, která se ale po několika minutách vytratila
a otevřel se před námi krásný pohled na tyto
nádherné

hory.

V horách

jsme

prošli

mezi

několika vrcholky a zdolali jsme nejvyšší Lotus
Flower Peak (1 873 m). Výška to sice není
převratná, ale cesta nahoru, je velice dobrodružná.
Vůbec si zde nelámou hlavu s hrazením nebo
s bezpečnostním opatřením. Asi proto, že jich je
moc.

O adrenalin

opravdu

nebyla

nouze.

V odpoledních hodinách jsme se vydali zpět do
údolí, nohy začínaly bolet, ale když jsme viděli
nosiče (viz foto), kteří tahali náklad okolo 70 kg
nahoru, tak nás bolest rychle přešla.

Náš Zlukov

Žluté hory byl asi jeden z nejhezčích zážitků, které jsme si domů přivezli. Zpět do města jsme se
dostali v pozdních večerních hodinách. K večeři se podávala kupodivu opět rýže s masovou směsí,
ale byla moc dobrá. Tento večer se každý z nás asi začínal těšit domu, začínali jsme být unavení,
a také se těšili na normální pokrmy, jako je třeba chleba. Už se nám ale cesta krátila.
Další den ráno naše cesta směřovala do města, které hostilo výstavu Expo 2010, Shanghai. Poprvé
jsme zde jeli autobusem a po 8 hodinách jsme dorazili
na místo. Měli jsme původně v plánu navštívit Expo,
ale jen půl dne bychom čekali fronty a na prohlídku
Shanghaie jsme měli jen jeden den. Město je velice
moderní, ale s velkými rozdíly. Najdete zde luxusní
obchody, moderní budovy, ale také obydlí ztlučené
z plechů. Navštívili jsme 4. největší mrakodrap na
světě, prošli město, ochutnali šnečky a chystali jsme se
na noční přejezd do Pekingu.
Do Pekingu jsme jeli lůžkovým autobusem a díky
únavě jsme cestu všichni prospali. V Pekingu jsme se vydali ještě pokoupit dárečky na
„Hedvábnou stezku“ což nyní znamená několika
podlažní obchoďák a tržiště se vším možným na co
si vzpomenete. Člověk zde vydrží maximálně
hodinu, jelikož musíte neustále smlouvat a o všem
se dohadovat. Tržiště v Pekingu byla naše poslední
zastávka.
Zde naše cesta končí. Byla náročná, dobrodružná,
plná překvapení a krásných vzpomínek.

V příštím čísle se ještě dočkáte dvou stránek o této krásné zemi, kterou mnozí z nás určitě rádi opět navštíví.
Veronika Zelená

Náš Zlukov

AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
…... pro zimní čtení jsem opět zalistoval ve velmi zajímavé kronice „Hasičského sboru Zlukov“.
Kroniku zapůjčil pan Jiří Hůlka, díky jemu, se můžete dovědět, že zakládání sboru ve Zlukově
nebylo jednoduché, ale vše se díky nadšení našich předků podařilo.

Foto:
XXI. Sjezd ŽUPY
Veselské ve Zlukově dne
5. července 1931

Náš Zlukov

Náš Zlukov
Podzimní brigáda
Poslední říjnovou sobotu byla vyhlášena obecní
brigáda na úklid obce. Práce byly rozděleny na dvě
části - úpravu volného prostranství, kde se shrabalo
spadané listí, ostříhali keře, vyčistila strouha okolo
školy a hospody. Druhá část brigádníků se věnovala
dosypávání krajnice u nové silnice, instalaci košů na
odpadky a opravě dveří u místního obchodu.
Vše co jsme chtěli udělat, co povedlo a já chci tímto
poděkovat všem, co si udělali ve svém volnu čas
a opět pozvedli úroveň a úpravu Zlukova v rámci
Jihočeských obcí.
Zima uteče jako voda a já se těším na brigádu další, kam určitě přijdou ti, co již byli, určitě ti, kteří
nemohli v tento podzimní termín i ti, kteří pozorovali brigádní dění za záclonou svého domova.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA A INZERCE

BLAHOPŘEJEME SRDEČNĚ
VŠEM JUBILANTŮM!
Eva Břendová
60 let
Ivo Lisa
60 let
Václav Tošer
60 let
Karel Kadlec
65 let
Václav Zeman
65 let
Zdeněk Zeman
75 let
Anna Jindrová
70 let
Marie Lišková
70 let
Václav Vávra
80 let
Božena Kadlecová 90 let
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