DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY

Náš Zlukov
Číslo 4/2012 ● ročník II

Zdarma

Vážení spoluobčané, zlukováci,
- snad žádné roční období nemá tak plynulý přechod, jako je přerod jara v léto. Zprvu nenápadné kvítky a
lístečky, které slunce, hlavní posel léta, rozprostře po celé krajině najednou změní vše okolo nás.
Přechod připomíná tančící dívku na rozkvetlé zelené louce. Začne tančit jako jaro a než se několikrát zatočí
v kole, stává se létem.
Léto je na jedné straně časem prázdnin, dovolených a odpočinku, na straně druhé časem žní, sklizně sena,
lesních plodů a úrody ze zahrádek. Je časem teplých večerů, kdy je hvězdné nebe nejzářivější, vzduch je plný
vůně kvetoucích lip a vše prolíná nekonečný koncert žab. Někdy hvězdy spadnou dolů na zem, kde v podobě
svatojánských broučků svým mihotavým světýlkem dávají všem vědět, že nastal čas léta. Važme si těchto
neopakovatelných doteků léta, jsou jedinečné a ne všude je mohou lidé prožívat a vnímat.
Přeji Vám všem krásné, hřejivé a voňavé léto plné pohody, klidu, radosti – užívejte si ho všemi smysly.

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
INFORMACE Z OBCE

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZO schválilo žádost návrhu
vodního díla „Lukášků rybník“

stavby

ZO schválilo žádost o dovybavení MŠ
Zlukov

ZO schválilo návrh zadání změny č.1
územního plánu obce Zlukov

Obec Zlukov uzavřela smlouvu o dílo
s firmou T.O.D.O.K. s.r.o. na výměnu oken
a dveří budovy OÚ a hasičské zbrojnice

ZO schválilo II. rozpočtovou změnu

Pranostiky na červenec - srpen
„Co červenec neuvaří – srpen nedopeče“

„Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima“

„Když v červenci slunce peče, zanedlouho déšť poteče“

„Rosí-li se v srpnu silně tráva, pěkné počasí se
očekává“

„Čím více dne ubývá – horka přibývá“

Nový Přerov – naše partnerská obec
Obec Zlukov navázala partnerství s obcí
Nový Přerov v okrese Břeclav.
Jedná se o malou jihomoravskou obec,
která se rozkládá nedaleko Mikulova,
v těsné blízkosti rakouských hranic.
V blízkém okolí jsou Novomlýnské
nádrže a Pálavské vrchy.
Spolupráce bude navázána hlavně
v oblasti kulturní, společenské.
V součastné době připravujeme program
pro návštěvu z partnerské obce.
Více informací o naší partnerské obci
najdete na stránkách www.novyprerov.cz

Náš Zlukov

(Placená inzerce)

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE NAŠEHO ZLUKOVA

Odpověď na soutěžní otázku z čísla 3/2012 – Zlukovská škola byla založena roku 1904.
Vítězem se stal Roman Sládek.

Soutěžní otázka číslo 4/2012:
„Na čí počest byla vysazena lípa u hasičské zbrojnice ve Zlukově?“

Odpovědi zasílejte na www.ou@zlukov.cz do 20.srpna 2012

Náš Zlukov
AKCE V OBCI

Srpen 2012 – Setkání Honebního společenstva Zlukov v místní hospodě
BRIGÁDA V OBCI
V sobotu 5. května proběhla brigáda, která
se zaměřila na předpouťový úklid obce.
Počasí nám všem přálo a co bylo naplánováno
udělat a uklidit se povedlo. Byly vysbírány
odpadky okolo celé silnice Zlukov - Veselí,
vyhrabány všechny obecní plochy na návsi,
vyčištěna odtoková strouha, na hřišti u
školky, byla zabudována tabule, kterou obec
získala

v

rámci

dotace

DSO

Veselsko.

Poděkování všem, kteří chtějí mít Zlukov takový, abychom na něj mohli být hrdí a nevadí jim
obětovat pár hodin svého volného času.
DĚTSKÝ DEN
Obec společně s SDH Zlukov připravili pro
naše

nejmenší

tradiční

dětský

den.

V odpoledním programu vystoupilo loutkové
divadlo na „ Nitce“ z Plané nad Lužnicí s
pohádkou Čert a švec. Podle reakcí dětí se
pohádka velmi líbila a po představení si děti
mohly pohladit lišku, ševce a ty odvážnější i
čerta.

Po

divadle

pokračoval

na

návsi

program plný her a soutěží o sladké ceny.
Jako každý rok byl dětský den ukončen pečením buřtů, na kterých si všichni přítomní pochutnali.
Poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celého dětského dne.
ZLUKOVSKÁ SETKÁNÍ
V sobotu 16. června se v sále hospody konalo
setkání s herci Hudebního divadla Karlín –
Karlem Bláhou a Karlem Háblem. Zaznělo zde
několik operet, např. Polská krev nebo Bratránek
z Batávie, dále monology ze známých divadelních
her a mnoho vzpomínek na herecké kolegy
z divadla Karlín.

Náš Zlukov
Jedno malé zamyšlení nad zlukovskou poutí

Jedna známá píseň začíná slovy: „Přijela
pouť... ve Zlukově pro letošní rok, již odjela.
Vrátím se ještě pár postřehy z jejího průběhu.
Tradiční zlukovskou pouť jsme letos plánovali
jako největší událost kulturně společenského
pásma „Ta zlukovská náves“. Hlavním cílem
bylo, abyjste vy všichni přišli sami nebo
se svými pouťovými hosty na náves, kde
se konalo hlavní kulturní dění.
V programu jsme vsadili na známý a skoro již
domácí folklorní soubor Javor z Lomnice nad Lužnicí. Svým pásmem pod zlukovskou májkou
nám všem připravil krásné zážitky plné tanců a písniček.
Vše pak zakončila nám velice známá píseň „Ta zlukovská
náves“ v podání souboru.
Atmosféru poutě pozvedly i pouťové atrakce, které
potěšily hlavně naše děti, většina z nás ochutnala skvělý
májový ležák, který uvařil minipivovar ekologické školy
ve Veselí nad Lužnicí.
To, že letošní pouť

byla opravdu slavnostní, podtrhla

návštěva hejtmana jihočeského kraje pana Jiřího Zimoly
společně se starosty okolních obcí.
Doufám, že jste si všichni našli v nedělním pouťovém
odpoledni to, co se Vám líbilo a příští rok se opět společně
sejdeme pod zlukovskou májkou.
Nakonec mi dovolte poděkovat všem, kteří se
na přípravách a organizaci pouti podíleli
počínaje

přípravou

návsi,

občerstvením,

pouťových cukrovinek od zlukovských žen,
ozvučení a všechny ostatní práce, které musely
zapadnout jako kamínek do mozaiky, aby se
celá akce vydařila. A věřte, že té práce je
opravdu dost. Největší odměnou pro nás
pořadatele byla plná náves .

Náš Zlukov
ZLUKOVSKÁ DOMINANTA V NOVÉM
Mnozí z vás si jistě všimli, že dominanta
zlukovské návsi – pomník rodáka Jakuba Vojty
Slukova ožil novými truhlíky na květiny. Pro obec
je

vyrobil

pan

Oldřich

Wágner

a

přispěl

ke zvýraznění této památky. Pomník byl postaven
roku 1926 a stal se prvním hereckým pomníkem v
Čechách. Je významnou součástí zlukovské návsi,
u

kterého se zastaví mnoho kolem jdoucích

turistů. Od letošního roku se stal povinnou
zastávkou při získávání turistického odznaku
Veselsko. Během tohoto roku plánujeme výměnu keřů okolo pomníku a pozlacení písmen
na desce, aby se zachovala důstojnost a odkaz pro další generace zlukováků.
NÁVESÁK V NOVÉM
Každý, kdo procházel koncem června po návsi,
si určitě všiml, že na místním návesáku probíhá
neobvyklý výlov. Nelovily se však ryby, ale porost
z celé plochy rybníka. Rozhodli jsme se po
konzultaci s rybáři, že porost zlikvidujeme
mechanicky, bez použítí chemie. V tropickém
počasí bylo ručně vyloveno několik vozů řas
a porostu. Velké poděkování všem účastníkům
této akce, kteří přispěli k dalšímu zkrášlení
zlukovské návsi.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Tošerová Hana 60
Hrůša Břetislav 60
Pouzar Josef 65
Břenda Vladimír 65

BLAHOPŘEJEME SRDEČNĚ VŠEM JUBILANTŮM
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