DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY

Náš Zlukov
Číslo 5/2012 ● ročník II

Zdarma

Vážení spoluobčané, zlukováci
- v zahradách zavonělo dozrávající
ovoce, vlaštovky řadují na drátech
nad našimi hlavami, přelétají klíny
divokých husí školáci s povzdechem
smetli prach ze svých aktovek,
příroda pootočila své věčné soukolí
o další zoubek – prostě, přichází
podzim.
Nejbarevnější část roku, plná zvratů
a

překvapení

ranních

mlh,

v

krajině,
ještě

plná

hřejivého

sluníčka, plná ojíněných pavučin
a všech odstínů na paletě barev
v listech stromů, kde v korunách stromů pomalu tichne zpěv ptáků.
V naší obci nás čekají kromě významných státních svátků a říjnového havelského posvícení,
také volby do zastupitelstva Jihočeského kraje. Tady bych se rád zastavil s myšlenkou, že tyto volby
přímo i nepřímo ovlivní chod naší obce, jelikož Jihočeský kraj je nejvýznamnější poskytovatel dotací. Neříkejme
si - „Nikam nepůjdu, nemá to cenu jít volit, stejně si to udělají podle sebe.“ Oni si to neudělají podle sebe, vždy
to budou dělat jen ti lidé, kterým svým hlasem dáte důvěru. Pevně věřím, že u Vás jako vždy zvítězí zdravý
rozum, kdy si zvážíme, zda pro obec je přínosem stavět golfová hřiště či kotviště pro jachty nebo dostat dotaci
na opravu silnice, obecních budov, památek nebo výstavbu dětského hřiště.
Přeji Vám všem krásné babí léto a podzim.
Zdeněk Zeman
starosta obce
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INFO Z OBCE

V sobotu 29. září bude možnost objednat revizi komína na příští rok. Zájemci se mohou
zapsat do seznamu, který bude v místním obchodě a pohostinství.
Od 1. října 2012 bude firma Rumpold svážet komunální odpad každou středu.
V pátek 12. října a v sobotu 13. října se uskuteční volby do zastupitelstev krajů. Volby ve
volebním okrsku Zlukov se uskuteční v budově OÚ, v zasedací místnosti.

Tradice opět ožila
Po
delších
úvahách,
přemlouvání
a
různých
diskuzích jsme se rozhodly
obnovit mnohaletou tradici
zlukovského
hasičského
sboru - založit družstvo žen.
Ženské družstvo bývalo
vždy ozdobou hasičských
sletů v době první republiky
i v dobách poválečných.
Podílelo se aktivně ve cvicích
s nářadím tak i v práci
organizační, v
hasičské
kronice obce Zlukov je
uvedeno, že si členky
pořídily
ve
své
režii
i cvičební úbory a byly vždy pevnou součástí sboru dobrovolných hasičů ve Zlukově.
Jelikož jsme se i my chtěly aktivně zapojit do hasičských soutěží, začaly jsme pod dohledem
našich mužských kolegů od začátku května cvičit, trénovat a učit se zacházet s potřebným
náčiním.
Naše první vystoupení bylo na soutěži v Žíšově za krásného počasí a poměrně pěkné divácké
účasti jsme obsadily shodně v soutěži i štafetě 3. místo. Muži byli v soutěži 7. a dorost na 6. místě.
Byla skvělá nálada a kluci byli na nás holky náležitě pyšní.
Další soutěž se konala v Klenově, kde se zúčastnilo 11 družstev, náš ženský tým se umístnil
na skvělém 6. místě ze všech a muži na 3. .místě. Po soutěži hasičské jsme nastoupily svorně
i do štafety pivní, která dopadla pro oba týmy také velice dobře.
Do konce roku bychom rády ještě v nějaké okolní soutěži předvedly svůj um a dokázaly samy
sobě i všem, že naše trénování nebylo marné a jsou vidět první úspěchy. Cílem je pak, aby ženské
družstvo Zlukova bylo obávaným soupeřem na všech hasičských kláních.
Za všechny zlukovské hasičky
Ivana Hrochová
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(Placená inzerce)

20.října sobota – HAVELSKÉ POSVÍCENÍ
Letos bychom rádi navázali na povedenou pouť a pokusili se udělat i zajímavé posvícení
Celý program se uskuteční v místní hospodě - počítáme po sobotním obědě a bude pokračovat celý
den možná, až do nedělního rána. Na naše posvícení jsme pozvali zástupce partnerské obce Nový
Přerov z Jižní Moravy, proto budeme velmi rádi, když nám zlukovské hospodyně věnují na
ochutnání něco s posvícenských dobrot pro naše hosty.
Program:
v 15. hodin vystoupí folklorní soubor Javor s hudebně tanečním pásmem „Posvícení“
ve 20. hodin posvícenská zábava – k tanci a poslechu zahraje Wohryzek Band
Pranostiky na měsíc září - říjen
„Září, na léto jde stáří.“
„Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.“
„Po teplém září, zle se říjen tváří.“
„Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden.“
„Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.“
„V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.“

(LZ)

Náš Zlukov
VÝMĚNA OKEN NA ZLUKOVSKÉ ŠKOLE
Podle plánu letošních investic byla v celé budově místní školy vyměněna všechna okna a vnitřní
parapety. Současný stav již delší dobu nevyhovoval podmínkám, zejména v mateřské školce, kde
docházelo k velkým únikům tepla a mnohdy i k zatékání.
Výměnu oken provedla v rámci výběrového řízení soběslavská firma T.O.D.O.K. s.r.o., která práci
předala v řádném termínu i kvalitě.
V rámci této investice byla vyměněna okna i dveře také u hasičské zbrojnice.
Tato investice přinese úsporu obecních peněz při vytápění budovy v období zimních měsíců.
(ZZ)
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