DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY

Náš Zlukov
Číslo 3/2012 ● ročník II

Zdarma

Vážení spoluobčané, zlukováci
- tak jsme se konečně všichni
dočkali – přišlo JARO. Roční
období, které je snad
nejkrásnější, nejopěvovanější,
plné nového života a síly,
vonících květů a námluv ptáků.
Nezapomnělo nás ještě trochu
poškádlit, když velikonoční
koledníky zasypalo sněhem
a studeným větrem pomačkalo
barevné mašle pomlázek. Nyní
již jaro pevně uchopilo otěže své
vlády, zavřelo zimu za pevná
dubová vrata a rozevřelo nám
svou náruč plnou hřejivého
sluníčka, blankytné oblohy a tisíců odstínů zelené barvy, barvy naděje.
Zkusme se všichni v této dnešní době, která nám všem mění život na přesně vyměřené konzumní úseky na chvilku
zastavit, nastavit tvář paprskům slunce, zhluboka nadechnout vzduch vonící rozkvetlými stromy a tiše si pro sebe říci, jaká
je to všude okolo nás krása. Určitě to všichni potřebujeme.
Naše společnost je ve špatném stavu, naprosto ztratila morálku, mravnost, úctu a řád. Dospěla k takové zrůdnosti, kdy
bere člověka jako součást jakéhosi mechanismu, kde ho maximálně využije a pak odhodí jako odpad. Nepotřebnou část
něčeho, co buduje, vytváří a udržuje celou její strukturu. Bez jakéhokoli ohledu, že dotyčný živil rodinu, byl nemocný,
dostal se do věku, kdy těžko shání práci. Vše je podřízeno jediné myšlence – peníze a byznys. Toto je tvář naší nemocné
společnosti - na závěr, snad něco k malému zamyšlení, každá společnost je tvořena z lidí, součástí je pak - každý z nás.
Přeji Vám všem krásné májové dny a těším se s Vámi na společné setkání na zlukovské pouti.

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

Náš Zlukov
AKCE KVĚTEN – ČERVEN 2012

Sobota 5.května BRIGÁDA na úklid obce před poutí
sraz před hasičskou zbrojnicí v 9,30 hodin

Neděle 13.května zlukovská pouť – 2.část kulturně společenského pásma „Ta zlukovská náves“
Program:

- zahájení pouťového odpoledne ve 14.hodin na návsi
- vystoupení krojovaného folklorního souboru JAVOR z Lomnice
- slavnostní kácení májky
- jarmark a stánky na návsi
- pouťové atrakce – houpačky, střelnice, skákací hrad se skluzavkou
- speciální májový ležák + vepřové pochutinky na grilu
- možnost svezení na povozu taženém koňmi

V případě nepříznivého počasí bude vystoupení přesunuto do sálu místní hospody. Zveme tímto srdečně všechny
zlukováky a pouťové hosty na strávení příjemného nedělního odpoledne na tradiční pouti.
POUŤ JE JEN JEDNOU V ROCE!

Sobota 2.června Dětský den – loutkové divadlo pro nejmenší /od 14.hod. budova OÚ/
- zábavné hry o ceny, pečení buřtů
Sobota 16.června Zlukovská setkání
-vystoupení emeritních členů hudebního divadla Karlín Karla Bláhy a Karla Hábla
sál místní hospody 16.00

Náš Zlukov
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

 v měsíci březnu proběhl
hospodaření za rok 2012

na

OÚ



V minulém čísle NZ jsme informovali
o zalesnění paseky po těžbě dřeva.
Po konzultaci s odborným lesním
dozorem, bylo doporučeno zalesnění
odložit na další jaro vzhledem k
napadení porostu dřevokazným
hmyzem.



Obec Zlukov zpustila bezplatné
připojení na internet /Wifi-Free/ Připojit
se lze v okolí OÚ a venkovním sezením
před hospodou.



Obec Zlukov ukončila výběrové řízení
na investiční akci – Výměna oken
v budově OÚ a hasičské zbrojnici.
Vítězem se stala firma TODOK. Zahájení
prací bude v průběhu letních prázdnin.

audit

 byla podána 1.změna územního plánu obce
 ZO schválilo závěrečný účet obce
 ZO schválilo návrh rozpočtu SMO Bukovská
voda
 ZO projednalo seznam neplatičů poplatků dle
obecní vyhlášky
 ZO projednalo činnost místní knihovny za rok
2011

Pranostiky na květen a červen
„V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka pršívá“
„Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný “
„ Deštivý květen - žíznivý říjen“
„Jaká parna v červnu se dostaví, tak se v zimě mraky

 Obec Zlukov rozšířila své www.stránky
o aktuální počasí a anketu na danou
otázku.
 Od 30.4. do 30.9. 2012 bude společnost
Rumpold a.s. svážet domovní odpad
v letním režimu – to je ve středu, každý
lichý týden

postaví“
SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE NAŠEHO ZLUKOVA
Správná odpověď na minulou otázku - Ve kterém
roce bylo založen SDH ve Zlukově je rok 1906.
Nová otázka: Kdy byla založena škola?
Odpovědi zasílejte na www.ou@zlukov.cz
do 12.května 2012
Výherce získá 2 poukázky na pouťové občerstvení.

 Od 4.5 do 6.5. bude přistaven u budovy
OÚ kontejner o objemový odpad
 22. května se uskuteční ve Zlukově
setkání starostů 18 obcí sdružení
Mikroregionu Veselsko

Náš Zlukov

ZLUKOVÁCI NA CESTÁCH

S VichrBerry do Londýna za zlatem
souřadnice: 51°30'42'' s.š.,0°02'56'' z.d.
Minulý červen vyrazila zlukovská kapela VichrBerry se svým ženským doprovodem do rušných
ulic Londýna, hlavního města Velké Británie, konkrétně do ulice Hatton Garden, sídla mnoha
malých i velkých zlatníku. Právě druhý den jejich cesty totiž probíhala akce, kdy všichni zlatníci
nějakým způsobem propagovali svůj obchod a Ivan Dvořák, bubeník, byl jedním z nich. Se
zbytkem kapely VichrBerry dělal reklamu své prodejně a nádherným ručně vyráběným šperkům.
My se společně s nimi podíváme, jak to vypadalo na jejich cestě za zlatem a drahými kameny.

První den se všichni členové kapely i s doprovodem, až na výjimky, které se zapřísáhly, že do
letadla nikdy v živote nesednou, dopravili na pražské letiště v Ruzyni. Cesta začala poměrně
rozpačitě, protože letadlo které je mělo dopravit do Londýna, bylo přistaveno s dvouhodinovým
zpožděním. Po nedlouhé cestě přes několik státu a několik set kilometru studeného moře se
konečně dostali na londýnské letiště. Odtud jeli ještě dvě hodiny autobusem a hodinu v plné polní
pochodovali pešky, takže někteří začali závidět těm, jenž zapřísáhle zavrhli cestu letadlem a
nechali se do cíle dovézt autobusem. Až se konečně dostali na Hatton Garden. Zde se šťastně
shledali s ostatními a s jazyky vyschlými radostně vykročili usadit se v hospůdce na růžku,
DEUX Beers. Až jednou budete v Londýně a budete chtít ochutnat z opravdu, ale opravdu velkého
výběru piv, určitě se tam zastavte.

Náš Zlukov
Druhý den ráno šla kapela nakoupit zásoby nezbytné k přežití. K našemu překvapení jsme
zjistili, že pivo nám před desátou ranní nikdo neprodá. Mezitím jsme rozbalili malý zelený
přístřešek a připravili vše potřebné k produkci. Nachystali občerstvení a začali hrát. Úspěch byl
vskutku potěšující, návštěvnost hojná, potlesk a jásot přihlížejících nebral konce. Zároveň se nám
dostalo poučení, že alkohol se nesmí konzumovat na ulici. Po celodenní úspěšné produkci se
kapela opět odebrala na průzkum místních restauračních zařízení. Jaké však bylo naše
rozčarování, potom co jsme potěšili své duše lahodnými zlatými moky a jali se z radosti ze života
prozpěvovat, když jsme byli rázně napomenuti, že se v restauracích nezpívá. Pro našince zvyky
jen těžko pochopitelné.
Třetí den si všichni členové kapely i s doprovodem, nyní mnohem početnějším než po příjezdu
do Londýna, protože svět je malý a přátele potkáte i tam, kde byste je nejméně očekávali, udělali
procházku kolem řeky Temže a prohlédli si spoustu turistických památek.
Pak už nastal čas odjet zpátky domu, do našich krásných Jižních Čech. Naštěstí se nikdo po
cestě nezranil a všichni účastníci zájezdu ve zdraví dojeli a mohou Vás nadále oblažovat svou hudbou.

Metro je hlavní dopravní systém Londýna.
Bylo otevřeno jako první na světě v roce 1863.

Dominion Theatre, kde se hraje Londýnský
muzikál We Will Rock You s největšími hity
skupiny Queen.

Ubytování v místních domech má rodinný charakter

Londýnské oko je největší vyhlídkové kolo
na světě od roku 1999. Je vysoké 135 metrů.

Náš Zlukov

Westminsterský palác je sídlem parlamentu
Spojeného království, pohled přes most
Westminster Bridge, který je jediným se sedmi
oblouky a zároveň nejstarším z mostu pres řeku
Temži z těch, které zde existují v současnosti

HMS Belfast (C 35) byl lehký křižník britského
válečného námořnictva. Nyní slouží jako
muzeum.

Tower Bridge je zvedací most nazvaný podle pevnosti Tower, stojící vedle něj.

Hradby pevnosti Tower při pohledu z Tower Bridge.
VoLe Hájíčkovi, vichrberry.ic.cz

Náš Zlukov

Lakomá Barka ve Zlukově
Když jsme sestavovali kalendář kulturních akcí
pro naši obec pro tento rok, vytýčili jsme si, že
uděláme čtyři hlavní kulturní akce, které budou
prolínat postupně celým rokem.
Není vůbec jednoduché vybrat a pozvat někoho,
aby byl přijatelný a srozumitelný napříč věkovými
kategoriemi, zaujal Vás a hlavně se líbil.
První volba padla na českokrumlovskou kapelu
Lakomá Barka. Šestičlennou formaci s úžasnými
vokály, sólovým zpěvem a mistrným ovládáním
hudebních nástrojů.
Musím přiznat, že jsem měl trochu obavy s účasti, hlavně z toho, že Barky nekoncertují v našem okolí
a na jejich vystoupení ve Zlukově bylo 95% posluchačů, kteří je slyšeli poprvé, taky mě trochu
nahlodávala myšlenka, s toho, že na
kulturních akcích v našem okolí byla
dosti slabá účast.
Ale v sobotu 21.dubna v 16 hodin bylo
po obavách........ sál zlukovské
hospody se zcela naplnil a Barka stála
na podiu. Nechali jsme se všichni
unášet na vlnách historických balad
a dávných příběhů, českých lidovek
– dokonce i ukrajinské lidové
a postupně jsme se Barkami sbližovali.
To proběhlo okamžitě, protože jsme
poznali, že přijely pro nás hrát rády,
komunikace byla bezprostřední, plná
pohody a skvělé nálady. Tak trochu
jsme všichni zapomněli na starosti
všedních dnů a nechali se unést
do světa tonů a vokálů.
Při jejich písních, jsme společně vítali jaro a ukládali si do svých duší to krásné co z těch písní
vyzařovalo. Myslím si, že každý z nás si domů odnesl ten hřejivý kousek něčeho co nám Barky
přidávaly ke každé písničce - byl tam ten přídavek jejich srdíčka.
Co na závěr – určitě velké poděkování celé Lakomé Barce, která dobila Zlukov a celý sál ji aplaudoval
za krásný koncert. Všichni přejeme děvčatům mnoho zdraví a tvůrčích úspěchů k jejich krásným 15
narozeninám. Chtěl bych ještě vyřídit pozdravení od celé kapely, s tím, že se jim ve Zlukově hezky
a příjemně hrálo a že Vy všichni jste byli skvělí.
Mohu prozradit, že jejich vystoupení nebylo u nás poslední a určitě uvidíte - mohu už napsat naši,
Lakomou Barku opět ve Zlukově.

-ZZ-

Náš Zlukov
SPOLEČENSKÁ KRONIKA A INZERCE

Čarodějná noc
Tak jako každý rok se poslední den měsíce
dubna slétly zlukovské čarodějnice - tentokrát
již na svůj 5.slet. Byly k vidění všemožné
důmyslné kostýmy, klobouky, speciální
letecká košťata a nezbytné magické pomůcky.
Dostavily se čarodějnice všech věkových
kategorií, které si mezi sebou měřily své síly.
Předvedly přítomným skvělý tanec na oslavu
čaroděje II. kategorie – Rumburaka a nabídly
přítomným k občerstvení barevné bábovky
a špekatého hada se zelenou, žabí hořčicí.Vše pak bylo zakončeno společným průvodem na
„Sádky“, kde byla zapálena krásná vatra. Bylo příjemné, že se po letech ve Zlukově obnovil tento
pradávný zvyk – zapálení hranice. Poděkování všem, kteří se podíleli na této tradiční akci
a věnovali jí svůj volný čas i všem co se zlukovské čarodějné noci zúčastnili.

ZAHRADNÍ OBČERSTVENÍ

„ Nebíčko“
Hamr
Vás zve na novou sezónu 2012
a příjemné posezení s přáteli

Jubilanti: ONDŘEJOVÁ ANNA 80, NOHAVOVÁ ZDENA 75 – BLAHOPŘEJEME!

Dne 20.března 2012 se narodil

Petr Boháč

Přejeme hodně radosti a zdraví do dalšího života.
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