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Náš Zlukov
Číslo 6/2012 ● ročník II

Zdarma

Vážení spoluobčané, Zlukováci,
- tak jako stéblo pluje po neklidné
hladině řeky zvané život i tok času
okolo nás nasměroval svůj proud
k závěrečné části roku. Nastává období
chladu, hluboké temnoty, kdy slunce jen
zřídka pronikne šedí nízkých mraků,
které
sevřou
vše
pod
sebou
do mrazivých spárů nicoty. Je to
období, které nás zahání do svých
obydlí a nutí nás zpomalit své životní
tempo a zamyslet se nad tím co jsme
prožili, shrnout a utřídit myšlenky
a ponořit se k hlubším hladinám své
duše. Věřte, že i v tomto smutném čase
nastane okamžik zrodu nového života,
nového slunce, nového roku, který bude
pro nás všechny určitě lepší a radostnější.
Přeji Vám všem hodně zdraví, klidu a pohody do Vašich rodin a těším se na společné setkání v čase
adventním.
Zdeněk Zeman
starosta obce
Milí Zlukováci,
- třetí říjnovou sobotu jsme k Vám zavítali na první partnerskou návštěvu z Nového Přerova, malé
jihomoravské vesničky. Nevěděli jsme jak bude „družba“ probíhat, jeli jsme však plni očekávání a odhodlání
navázat nová přátelství. Všechny naše představy byly ovšem záhy překonány, když se nám u Vás dostalo tak
milého a upřímného uvítání. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak jsme viděli, že Vaše vesnička je pěkná
a upravená. Za pár hodin jsme si již připadali jako mezi svými dobrými kamarády, jako bychom se s našimi
hostiteli znali dlouhá léta. Ať už na radnici, v hostinci nebo u hasičky jsme se setkávali s usměvavými tvářemi
lidí, kteří se s námi dávali do řeči, nabízeli dobroty, přiťukli skleničkou. Večerní zábava pak byla příjemným
zakončením
společného
dne.
Ráno – či spíše k poledni - se nám ani nechtělo loučit, ba někteří měli v úmyslu rovnou zůstat. Děkujeme
za vlídné přijetí a doufáme, že Vám budeme moci oplatit stejnou měrou, až přijedete navštívit nás - Přerováky.
Milada Popelářová
místostarostka obce
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Náš Zlukov
INFORMACE Z OBCE

Volby 2012
12. a 13. října 2012 proběhly volby do zastupitelstev krajů, v naší obci nenechaly občany lhostejné,
což se ukázalo na účasti, která byla vyšší než 50 %
Výsledky :
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.

Název strany/volebního bloku/
ČSSD
KSČM
ODS
KDU - ČSL
Jihočeši 2012
Česká pirátská strana
TOP 09 a Starostové
Strana zelených
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Republikánská strana

Hlasů
29,63%
21,3%
14,81%
8,34%
7,4%
7,4%
3,7%
2,78%
2,78%
0,93%
0,93%

AKCE V OBCI

1.prosince (sobota) – Tradiční setkání s důchodci
- od 14 hodin, hospoda,
2.prosince (neděle) – První advetní neděle – slavnostní rozsvícení vánočního stromku
- od 17.00 hodin, náves
23.prosince (neděle) – Čtvrtá advetní neděle - slavnostní odhalení vyřezávaného betlému,
teplá medovina, hudební a obrazová produkce vánočních koled, betlémské světlo
- od 17.hodin, náves

PRANOSTIKY NA LISTOPAD, PROSINEC
„Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři“
„Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.“
„Začátkem listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.“
„Studený prosinec - brzké jaro.“
„Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.“
„Prosinec naleje a leden závěje.“

Náš Zlukov
ZLUKOVÁCI NA CESTÁCH

Dánsko-Švédsko 2010

Dánsko (Dánské království):
Hlavní město: Kodaň-København
Rozloha: 43 094 km2
Počet obyvatel: 5, 5 milionu
Úřední jazyk: Dánština
Švédsko (Švédské království):
Hlavní město: Stockholm
Rozloha: 449 964 km2
Počet obyvatel: 9, 4 milionu

V srpnu roku 2010 jsme se vydali s CK Scandia Czech tour
na poznávací zájezd s názvem „Hřejivý sever“, jelikož jsme na něj
měli dobré reference velmi jsme se na něj těšili. Dne 13.srpna jsme
navečer vyrazili z Prahy, přes Jablonec nad Nisou (základna CK),
Berlín dorazili do Roztocku,
kde náš autobus nalodil
na dvouhodinovou plavbu
trajektem
směr
Dánsko.
V
Dánsku
nás
čekala
prohlídka
města
Kodaň
na lodi po místních kanálech,
návštěva pivovaru Carlsberg
a Tuborg s ochutnávkou.
Jenom jsme neměli štěstí na největší Kodaňskou atrakci, Malou
mořskou vílu. Konečně náš další směr byl směr na krátký trajekt
do Švédska. Po dlouhé a únavné cestě jsme dorazili na švédskou
základnu Anneberg a už jsme se těšili na pořádný spánek. Druhý den
byl zvolen odlehčenější program. Nejprve nás autobus vysadil
u dřevěného protestantského kostela ve vedlejší vesnici Bottnarydu.
Poté nás autobus převezl do venkovského skanzenu nad Grännou
a po prohlídce jsme se pěšky vydali do výrobny proslulých
cukrových špalků, které si Američané jako hůlky věší na vánoční stromek.

Náš Zlukov
Naše další kroky mířily na další trajekt,
tentokrát o hodně menší, na jezeře
Vättern, který nás dopravil na ostrov
Visingsö, kde na nás čekali pro Čecha
neskutečné

houbařské

zážitky.

Po odlehčeném dni nás čekala náročná
a nabytá cesta do hlavního města.
Po brzkém vstávání, a podřimování
v autobuse nás konečně čekala prohlídka
královských

zahrad

s nekonečným

počtem kachen bernishek. Poté nás
autobus

dovezl

před

budovu

Stockholmské radnice, kde se vždy koná předávání Nobelových cen. Po stockholmské radnici nás
čekala výměna stráží na nádvoří královského paláce, bylo to sice hezké, ale lidé s hrůzou z davu
by si tu asi dostaveníčko nedali.
Střídáních straží se každý týden
účastní

kapela,

vždy

z jiného

města, tentokrát to byla kapela
s univerzitního

města

Hned

nádvoří

vedle

navštívili

pohřební

Upsali.
jsme

katedrálu,

ve které se stejného roku vdávala
i

švédská

princezna

Victoria.

Po prohlídce katedrály jsme měli
volný program, naše průvodkyně
Bára

nám

ukázala

cestu

na nákupní zónu kde jsme nakoupili asi většinu suvenýrů z cesty. Poslední výprava dnešního dne
byla do muzea Vassovi lodi, která se potopila po asi 600 metrech plavby a byla velmi dobře
zakonzervována v bahně, kterou vylovili v 70.letech 20.století a vystavili okolo ní dok.
V příštím díle se vydáme do měst
Getöborg, Jönköping, Malme a Lund
a navštívíme Univerzeum, Rybí kostel,
útes kde sedával Bedřich Smetana,
univerzitní město a Öresundský most.

Anna Nestávalová

Náš Zlukov
JAK JSME SLAVILI POSVÍCENÍ ANEB PŘÁTELÉ Z NOVÉHO PŘEROVA
Na počátku všeho byla myšlenka, nápad - najít pro Zlukov partnerskou obec, přibližně se
stejným počtem obyvatel a kulturními zájmy. Na zastupitelstvu obce jsme projednávali, zda
oslovit partnera zahraničního nebo domácího. Vzhledem k jazykovým bariérám a vzdálenosti,
jsme se rozhodli pro partnera domácího.
Jelikož jižní Čechy a jižní Morava jsou nejkrásnější kraje, padla volba na jižní Moravu. Nejprve
jsme oslovili mikroregion Mikulovsko o doporučení a radu, na obecní úřad záhy přišel seznam
skoro dvou desítek jihomoravských obcí. Naše volba padla na krásnou jihomoravskou vesnici
Nový Přerov, ležící v těsné blízkosti Mikulova. Chtěl bych upozornit, že volba byla zcela náhodná,
v Novém Přerově nikdo z nás nebyl ani tam nikoho neznal – prostě čistá volba. Zaslali jsem
na obecní úřad v Novém Přerově dopis, zda by měli zájem o partnerství se Zlukovem na úrovni
kulturně a společenské. Zanedlouho nám přišla kladná odpověď s tím, abychom připravili
společné setkání. Jelikož komunikace probíhala během letních prázdnin rozhodli jsme se pozvat
naše nové přátele na Havelské posvícení. Oficiální pozvání jsme předali osobně 1. září
místostarostce obce Nový Přerov paní Miladě Popelářové .
Tak a teď to začalo – měli jsme měsíc a 20 dnů na organizaci a přípravu této - pro Zlukov
historické události. Na každém
zastupitelstvu
se
rozdělovali
úkoly, dolaďovali detaily, dle
známých
scénářů
z
filmu
„Slunce,seno...“
jsme
dávali
dohromady program pro naše
přátele, tak, aby se cítili jako doma
a my si neudělali ostudu.
Jelikož posvícení se nese
v duchu pečení, vaření a smažení,
oslovili jsme naše zlukovské
hospodyně o pomoc při pohoštění
vzácné návštěvy. Musím říci, že
vše předčilo naše očekávání – tolik
lahůdek, dobrůtek a laskomin co
se sešlo na posvícenský stůl jsme
opravdu nečekali. Zde bych se zastavil a upřímně poděkoval zlukovským hospodyním, složil jim
poklonu a dík za vše co připravily. V těchto chvílích si člověk uvědomí, co znamenají lidé, kterým
jde o dobré jméno obce a bez váhání se zapojí do přípravy důležité obecní akce.
Další poděkování patří manželům Tošerovým a Vichrovým za poskytnutí ubytování pro naše
hosty, dále všem, kteří se podíleli na přípravě, pečení a uzení ryb u hasičské zbrojnice a všem, kteří
se do příprav setkání zapojili.
Nakonec si nechám ještě jedno poděkování a to našim přátelům a kamarádům z Nového
Přerova, za jejich skvělý burčák, víno, krásný dar pro obec a hlavně za jejich srdečnost, otevřenost
a upřímnost. V sobotu přijeli do Zlukova zástupci Nového Přerova v neděli odjížděli kamarádi –
Milada, Standa, Fanda, Míra, Radek, Jarda, Hanka, Roman, Gábina a Jožkové. Doufám, že se jim
u nás ve Zlukově, díky Vám všem, líbilo a my se budeme těšit na další společné setkání tentokrát
v Novém Přerově.
Co na závěr – snad jenom data do kronik - 20. října 2012 se stal Zlukov a Nový Přerov
partnerskými obcemi.
-ZZ-

Náš Zlukov
ZLUKOV ODHALÍ SVŮJ BETLÉM
Skoro v každé vesnici je nějaká památka, pomník, prostě místo, na které jsou všichni hrdí a
ukazují to všem na obdiv. Nám všem se dostane možnosti, účastnit se 23. prosince v 17. hodin
slavnostního odhalení zlukovského betléma. Betlém navrhl a vyřezal pan Oldřich Wagner a
věnoval ho obci. Je vyřezán z lipového dřeva, v životní velikosti postav. Celý příběh betlému bude
zveřejněn v následujícím čísle „Našeho Zlukova“ .
Chtěl bych Vás všechny pozvat na tuto historickou událost pro naši obec, která bude jedinečná
svého druhu v širokém okolí a bude sloužit při oslavách adventu dalším generacím Zlukováků.
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PAVEL

MARSA

60

JANA KUČEROVÁ

60

MARIE DVOŘÁKOVÁ

60

MIROSLAV KOBLIŠKA

75

BLAHOPŘEJEME SRDEČNĚ VŠEM JUBILANTŮM
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