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Zdarma

Vážení spoluobčané, zlukováci
….. a rok je pryč, odtekl jako voda v řece a ztratil se
pomalu kdesi v nekonečných prostorách času. Na jeho číslo
letopočtu začne neslyšně usedat prach a v našich myslích
zůstanou už jen vzpomínky.
Vzpomínky dobré i špatné, bolestné i radostné – podle
toho co nás v průběhu roku potkalo v našem životě.
Myslím, že z toho co se děje okolo nás, nebude veliký důvod k oslavám a veselí. Naše země se společně s celou
Evropou zmítá v těžké hospodářské krizi, výhled je nejistý a vize žádná.
Daleko horší než krize ekonomická je však krize morální, naší společnosti se naprosto odcizily hodnoty jako je
lidskost, pokora,slušnost,morálka. Co je to za společnost, kde si několik jedinců s rozesmátou tváří rozdává
„milionové odměny“ a pak obratem ruky seškrtá sociální dávky lidem postiženým a nemohoucím, kteří pak
nemají ani na důstojný život.
To je ta společnost,kterou jsme všichni chtěli,zvonili jsme klíči a na vlnách euforie křičeli – svoboda
,demokracie. Pozapomněli jsme však, že základem demokracie je řád. Jestliže není nastolen řád a jasná pravidla
nastává chaos a rozvrat. Naprosto přesně to, co denně čtete v novinách nebo posloucháte v televizi. Člověk
propadá bezmocnému vzteku a desiluzi, když vidí hašteření vlády, kde jeden obviňuje druhého, kdo více nakradl
nebo kdo koho uplatil. To je realita roku 2011 – krutá, špatná , ale taková,kterou denně prožíváme.
Čeká nás nový rok s letopočtem 2012 ,jaký bude si netroufnu napsat,co je jisté,že s něm vystřídají všechna roční
období a my si připíšem další křížek v našem životě. Na nás pak bude, abychom si vybrali z toho nadcházejícího
roku všechno pozitivní, na všechno se dívali s nadhledem a rozvahou. Zachovali si svou důstojnost, víru,
pokoru a zdravý rozum. I za tím nejtemnějším mrakem se ukrývá Slunce a jeho paprsky nakonec proniknou
temnotou a pohladí naše tváře.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na správě i vzhledu naší obce, všem kteří tu žijí rádi,
jsou hrdi na to, že jsou zlukováci. Jen společnými silami dokážeme udržet vysokou prestiž obce, kterou Zlukov
má.
Přeji Vám upřímně do Nového roku hodně zdraví, klidu, štěstí, spokojenosti a převahu těch hezkých dnů
v průběhu celého roku
….. a přání nakonec – Bůh ochraňuj Vás, Zlukov a Zemi Českou
Zdeněk Zeman, starosta obce
__________________________________________________________________________________________________
OBECNÍ ÚŘAD ZLUKOV, Zlukov 66, 391 81 Veselí nad Lužnicí
e-mail: ou@zlukov.cz, tel.: 724 192 064, www.zlukov.cz, úřední hodiny: ÚT 18 – 19 hodin
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
přispěla tradiční hudební formace VOPŘIHO.
skončila uzavírka silnice z Veselí do Drahova
zastupitelstvo navrhlo rozpočet na rok 2012
jako vyrovnaný

Poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu této akce.

zastupitelstvo navrhlo výši obecních poplatků
na rok 2012 ve stejné výši
zastupitelstvo obce přijalo darovací smlouvu
od DSO Veselsko

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI

POZVÁNKA NA AKCE V OBCI

Setkání důchodců
- tak jako každý rok proběhlo v sobotu
10. prosince v místním pohostinství setkání s
našimi

důchodci.

Program

zahájily

děti

z místní mateřské školky , které svým pásmem
básniček a písniček potěšily každého v sále.
Jako

další

vystoupila

Soběslavská

chasa

mladá, která předvedla tance a písně z oblasti
„Blat“. Po té seznámil přítomné starosta obce
s hospodařením obce a výhledem na další rok.
Tím byl oficiální program naplněn a vše pak
probíhalo v družné zábavě a pohodě, ke které

únor sobota tradiční maškarní průvod
obcí; neděle dětský maškarní karneval
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ZLUKOVÁCI NA CESTÁCH
Směr východ aneb návštěva krajana v Číně
(Zlukovská výprava: Lucie Vichrová, Vít Vichra, Veronika Zelená, Petr Vosyka, Martin a Vašek Havlíčkovi)

Na těchto dvou stránkách Vás čeká shrnutí naší cesty, průběh a ještě některé fotografie
s komentářem. Následující řádky obsahují základní údaje o Číně a na obrázku můžete vidět
vyznačenou naší trasu.
Čínská lidová republika 中华人民共和国 中国
Hlavní město: Peking 北京
Rozloha: 9 596 960 km²
Časové pásmo: +8 hod.
Počet obyvatel: 1 312 900 000
Administrativní členění: 22 provincií, 5 autonomních oblastí, 4 přímo spravovaná města,
2 zvláštní správní oblasti
Délka cesty: let 16 000 km; cesta po Číně cca 5 870 km
Praha->Beijing
(let: cca 13 hod.)
Beijing ->HENAN: Zhengzhou
(vlak: 8 hod., 850 km)
Zhengzhou-> SHAANXI: Xi´an
(rychlovlak: 2,5 hod, 511 km )
Xi´an-> Zhengzhou
(vlak: 7,5 hod, 511 km)
Zhengzhou-> GUANXI: Guilin, Yangshua
(vlak: 20 hod, 1600 km)
Guilin-> Yuantang-> ANHUI:Tunxi
(vlak: 25,5 hod, 1 500 km)
Tunxi -> Shanghai
(autobus: 6,5 hod, 480 km)
Shanghai-> Beijing
(autobus: 14 hod, 850 km)
Opravdu jsme si zacestovali ☺ a teď už jen
k fotografiím.
Takto vypadá běžný stav elektrického vedení. Také se nám
při jízdě městskou hromadnou dopravou stalo, že jsem i pár
kabelu přejížděli. Hlavu si s tím opravdu nelámou.
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Naše první návštěva tradiční čínské restaurace
Podávalo se maso, prazvláštní houbičky
a sušené malé rybičky

Toaletka, docela zachovaná. Když vyjdete ven,
tak byste se nejraději vysprchovali v savu.

Nejkrásnější zastávka. Dračí hory.

Pohled na jedno z největších náměstí
na světě. Náměstí Nebeského klidu. N
ta mlha, to je smog.

Z nákupu. Bylo neuvěřitelné, co oni
jsou schopní naložit.

Shangai.

Bohužel více fotografií se sem nevejde, ale pokud byste někdo měl zájem si jich více prohlídnout, máme jich
přes 3 000 ☺ Doufám, že se Vám vyprávění líbilo.
Veronika Zelená
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AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
Advetní čas ve Zlukově
Další tradiční akce na konci roku je oslava adventu. Začalo se již 27. L istopadu,kdy na návsi
zazářil ozdobený vánoční stromeček. Hlavní program letošního adventu byl zaměřen na neděli
11. prosince. Hned po obědě vyrostl na
návsi „vánoční trh“, který provoněl celé
okolí punčem a teplou medovinou.
Kulturní ozdobou byl krojovaný soubor
JAVOR z Lomnice nad Lužnicí, všichni
přítomní si pak společně s nimi prošli
koledou u hospodyně a hospodáře a na
cestě do Betléma oslavili písní narození
Ježíše Krista. Prolínání písniček, tanců a
příběhů starých vánočních časů zcela
pohltilo přítomné a na tvářích mnohých
se objevily i slzičky dojetí. Vystoupení
souboru bylo krásné a velice emotivní
a věřím, že soubor JAVOR u nás nevystupoval naposledy. Potěšující bylo, že adventní oslavy
v naší obci navštívili hojně i lidé z okolí, rádi je u nás vždy přivítáme a pozveme mezi nás.
Poslední advetní neděle18. prosince byla zaměřena na setkání občanů, kteří si chtěli odnést domů
„Betlémské světlo“. Pak jsme všichni společně obešli náves a zvonečky vítali nadcházející Vánoce.
Nakonec

děti

vypustili

vstříc

potemnělé obloze svoje „balonky
štěstí“ s přáníčky.
Advent se ve Zlukově velmi
povedl

a

zanechal

v

našich

srdcích hřejivý plamínek naděje,
že se lidé dobré vůle vždy
společně sejdou a oslaví tak
nejkrásnější svátky roku.

Náš Zlukov

Betlémské světlo opět ve Zlukově
Tak jako minulý rok dorazilo do naší
obce ,,Betlémské světlo“.Zlukov se tak
zařadil do řady měst a obcí ,které tuto
tradici udržují.Světlo k nám doputovalo
z dalekého Betléma ,kde v jeskynní sluji
hoří věčný plamen.Tuto akci zajišťují
skauti ,kteří rozvážejí Betlémské světlo
po

celé

naší

zemi.Motto,

které

je

vyhlášeno při putování světla na tento
rok zní :,,Lid ,který chodí v temnotách
,uvidí velké světlo…“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA A INZERCE

Ke konci listopadu oslavili významné životní jubileum manželé Anna a Zdeněk Zemanovi.

Oslava zlaté svatby manželů Zemanových
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