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Zdarma

Vážení a milí spoluobčané,zlukováci,
-s velkou úlevou sledujeme,jak letošní zima ukrajuje své
poslední dny vlády nad přírodou. Ta letošní byla
záludná,první měsíce byly vlahé a mírné a mnozí z nás už
vyhlíželi jaro,ale zima na nás nezapomněla. Udeřila svými
mrazy a zasypala nás přívaly sněhu,vše sevřela do svých
ledových spárů a donutila nás řádně provětrat zásoby dřeva
a uhlí ve svých domovech. Je to odvěký řád přírody ,který
nelze změnit nebo přeházet. Kéž by tento pevný řád panoval i v naší nemocné společnosti. Skončil i zlukovský
masopust,opět skvělý,hojně navštěvovaný od páteční zábavy do nedělního dětského karnevalu,dny,kdy je celá
obec na nohou a zapojí se do tohoto dění. Konec masopustu s sebou přináší zahájení 40 – denního půstu,doby
tělesné i duchovní očisty,doby uvědomování si sami sebe. Půst však neznamená jen odříkání se jídla světských
radovánek,půst znamená i osvobození,osvobození od závislostí,od jednotvárnosti života. Myslím,že každý z nás
by měl udělat svůj vlastní půst,bude se pak určitě cítit lépe,čistěji a povznese se nad tím co bylo. To všechno
nám pomůže utřídit své myšlenky,pozvednout hlavu,narovnat se a jít dál -v této dnešní těžké době. Přeji Vám
všem upřímně – krásné jaro se sluníčkem ,s modrou oblohou plnou zpívajících ptáčků,vlahým větříkem a
loukami plnými barevných květů.
Zdeněk Zeman
starosta
Všem čtenářům „Našeho Zlukova“ přeji krásné dny. Jak jsem poznal při prohlídce webových stránek obce a při
prolistování několika čísel „Našeho Zlukova“, Zlukov je obcí s historií, kde to žije a především v nadcházejících
týdnech žít bude. Tradičně velmi veselý masopustní průvod už máte pro letošek za sebou, ale slyšel jsem, že
pověstné jsou ve Zlukově také babské hody, dětský karneval, pouť či posvícení. Přeji Vám, ať se Vám letos daří
nejen ve společenském životě v obci, ale také každému z Vás ve vašem soukromí.Budu věřit, že se potkáme třeba
na tradiční zlukovské pouti.
Jiří Zimola
hejtman jihočeského kraje

Náš Zlukov
Akce březen – duben:
 10.3.-„Setkání zlukovských žen„ v sobotu od 14.hodin v místním pohostinství, vystoupení
dětí z MŠ, malý dárek a živá hudba k poslechu i tanci
 6.-9.4.-oslavy Velikonoc-řehtání,koledování a zdobení velikonoční břízky
 21.4.-koncert českokrumlovské dívčí skupiny Lakomá Barka, od 16.hodin v místním
pohostinství, vstupné 50Kč

 30.4.-každoroční slet všech čarodějů a čarodějnic na
návsi

„Ta zlukovská náves“
Pro letošek,jsme v rámci rozšíření kulturně- společenského dění v obci připravili pásmo akcí,které
budou prolínat celým rokem. Pásmo má název „Ta zlukovská náves„ a má 4 hlavní části.
První hudební akce bude koncert českokrumlovské dívčí kapely „Lakomá Barka „.V příjemné jarní
atmosféře uslyšíme lidové písně a balady zpívané pětihlasým vokálem. Koncert bude hrán
akusticky.
Jako další,možná i největší ,bude zlukovská pouť. V nedělním programu bude vystoupení
krojovaného folklorního souboru Javor z Lomnice, s pásmem písní a tanců u zlukovské májky,bude
následovat slavnostní porážení májky s hudbou na návsi,jako doprovodný program bude
jarmark,speciální pouťové občerstvení pro zlukovskou pouť,koně s kočárem a pouťové atrakce.
Třetí část proběhne během prázdnin a je zatím v jednání. Co můžeme prozradit ,že nás navštíví na
besedu známý český herec.
Poslední část pásma „Ta zlukovská náves „bude patřit adventu. Jednu z adventních nedělí věnujeme
vystoupení souboru,který nás s sebou vezme do časů staročeských zvyků a obyčejů.Mezi tímto
pásmem budou samozřejmě prolínat všechny tradiční,plánované i nahodilé akce ,o kterých Vás
budeme včas informovat.. Všechny tyto akce jsou pořádány pro Vás – pro občany,proto budu velice
rád,že se zúčastníte v hojném počtu a podpoříte rozvoj kultury v naší obci. Budu i velice rád,když na
tyto akce pozvete své příbuzné a známé,rádi je přivítáme a podělíme se s nimi o krásné kulturní
zážitky i zážitky ze společného setkání. Vaše účast pozdvihne náhled na obec jako celek ,její
obyvatele a pro nás to bude výzva připravit pro Vás akce další a lepší. Prázdný sál a náves je prohra
nejen pro nás ,jako pořadatele,ale i pro prestiž celého Zlukova.
-ZZ-
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INFORMACE O DĚNÍ V OBCI

Obecní úřad ve Zlukově upozorňuje občany o termínech splácení poplatků na základě OZV č.2/2010
o obecních poplatcích.
Platbu lze uhradit v hotovosti v sobotu 17.3. od 13. do 15.hodin. nebo každé úterý od 17.-18.hodin
v budově OÚ.Bezhotovostní platbu zasílejte na účet 20121301/0100.
Poplatky jsou splatné do 31.března 2012

Cena vodného a stočného pro rok 2012

Po jednáních se společností Bukovská voda a firmou Čevak a.s. byly stanoveny ceny vodného a
stočného pro obec Zlukov na rok 2012.Jak dodavatel pitné vody, tak i provozovatel vodovodní sítě a
kanalizačního systému pro tento rok nezvýšily cenu pro koncové odběratele.
V obci bude platba za pitnou vodu uplatňována dvousložkově,stočné bude uplatňováno
jednosložkově

CENA 2012
Kapacita
vodoměru

Pohyblivá složka (Kč/m¨)
Celkem

Vodné

Pevná složka (Kč/vodoměr/rok)
Stočné

do 2,5
do 6

35,27

28,50

Od roku 2012 je sazba DPH zvýšena z 10 na 14 %.
Ceny jsou platné od 1.dubna 2012

6,77

Celkem

Vodné

Stočné

318

318

0

1548

1548

0
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AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
Malé zamyšlení nad masopustem
Letošní masopust je již minulostí,ale ještě se
společně podíváme do jeho vzniku a historie.
Jeho vznik sahá do dávných dob,kde lidé bujaře
oslavovali domácí božstva na římských a
řeckých slavnostech zvaných podle názvu
příslušných uctívaných bohů Luperkalie,Bacchanalie ,Saturnalie. Všechny
tyto oslavy se hlásí k národnímu,domácímu
náboženství. Byly to oslavy lidové a podle
dobových záznamů velice bujaré
adivoké,jejichž podstata byla oslava nového slunce.Příchodem křesťanství upadly tyto pohanské
oslavy v nemilost o čemž svědčí dobový záznam ze 16.století - „... je potřeba zakročiti proti
nešlechetným,ohavným a právě ďábelským rozpustilostem,kteréž pohané ku poctivosti svému
bohu Dionýsovi,jinak Bacchovi řečenému ,v spotvořilých šatech páchati obyčej měli,jenž Masopust
zove se...“
Zbytky pohanských obřadů se ujaly i na půdě křesťanské,církev byla nucena všímat si
pozůstatků pohanských ,které nebylo možno vyhladit z myslí prostých lidí. Do oslav Masopustu
byly vneseny křesťanské názory,které se snažily přesměrovat bujaré a divoké veselí pod
ušlechtilejší myšlenku – bylo povoleno masopustní veselí před čtyřicetidenním půstem. Tradice
Masopustu se mění podle zemí,podnebních pásů,ale mění se i krajově,podle místních tradic
zděděných po svých praprapředcích. Přes všechny různé zákazy a odpor ze všech různých
stran,vládne Masopust jednou za rok dodnes,jeho vláda je krátká,rychle nastoupí,rozjaří
se,zatančí,popije s přáteli a sousedy na zdraví a na popeleční středu se uloží k ročnímu spánku.
Ke spánku se uložil i Masopust zlukovský,aby se příští rok opět probudil,rozpřáhl svou barevnou
náruč a vnesl nás všechny do víru pradávných zvyků,které se zachovaly i naší obci.
Na závěr bych uvedl jednu úžasnou větu,které vystihuje podstatu všech lidových tradic ,zvyků a
obyčejů - „ ….všechny tradice,které žijí v našich myslích jsou z podání lidového,třeba že ,mají
mnohé nedostatky,tu zapomínajíc,tam měníc,jindy výrosty své obraznosti přidávajíc,přece jen
živým slovem,živým duchem uchovalo nám jádro a podstatu mravů a zvykův dávných....“ Velké
poděkování všem těm,kteří se zúčastnili letošního zlukovského masopustu,ať již na maškarním
bále,maškarním průvodu po vsi i na dětském karnevalu. Poděkování všem organizátorům i
účastníkům za skvělé masky,všem těm ,kdo připravili pro průvod malé pohoštění u svého domu.
Odměnou je nám všem krásný pocit,že staré tradice ve Zlukově žijí a budou díky Vám žít dál.
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TĚŽBA DŘEVA

 Podle plánu hospodaření v obecních lesích byla v prvním týdnu března zahájena těžba
dřeva v obecních lesích.V letošním roce je naplánováno vytěžit okolo 120 až 150 kubických
metrů dřeva.Vytěžené dřevo bude nabídnuto k prodeji firmě Wotan Forest,a.s,která
poskytla obci nejvyšší nabídku.Po vytěžení bude plocha vyčištěna a na jaře tohoto roku
bude kompletně osázena novým,borovým porostem.

INZERCE

ZAHRADNÍ OBČERSTVENÍ

„ Nebíčko“
Hamr
Vás zve na novou sezónu 2012
a příjemné posezení s přáteli
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„Náš Zlukov“ slaví
- Mnozí z Vás si možná vzpomněli,že v březnu minulého roku vyšlo první číslo zpravodaje
„Náš Zlukov“.Rok je již doba,kdy se bilancuje,zda věc,pro kterou se s vydáváním zpravodaje
začalo se vydařila či ne. Jelikož čas od času noviny roznáším sám,hovořím s občany a vyslechnu
se jejich názory ,myslím,že se věc podařila.
Snažíme se Vám předat podstatné informace ze zasedání zastupitelstva obce,seznámit Vás s
novými vyhláškami a hlavně Vám připravit příjemné počtení o Zlukovu,jeho kulturních a
společenských akcích ,všeobecném dění v obci.
Rozhodně neusneme na vavřínech,nebudeme se plácat po zádech,stále budeme vylepšovat obsah
zajímavým čtením o současnosti i historii ,připravujeme soutěž čtenářů o ceny.
Rád bych připomněl,že v mikroregionu „Veselsko“je sdruženo 18 obcí a pouze tři pro své občany
vydávají nějakou tiskovinu. Je skvělé,že my ji můžeme vydávat právě pro Vás.
Takže zapalme společně první ,malinkou svíčku na narozeninovém dortu a popřejme – ať „Náš
Zlukov „ vychází dál a hlavně ať se Vám všem líbí.
Za celou redakci -ZZ-

Pranostiky na jarní období:
„V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.“
„Jak prší v březnu, tak také v červnu.“
„Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích.“
„Bouřky v dubnu zvěstují úrodný rok.“
„V dubnu když se záhy v žitě skryje vrána – úroda obilí se očekává.“
„Na dubnové počasí je předem každá sázka ztracená.“

Soutěž pro čtenáře Našeho Zlukova:
„V kterém roce byl založen Sbor dobrovolných hasičů ve Zlukově?“
Odpovědi zasílejte na e-mail www.ou@zlukov.cz do 15.4.2012.
Vylosovaný výherce získá 2 volné vstupenky na dubnový koncert Lakomé Barky.

