DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY
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Zdarma

Vážení spoluobčané, přátelé
- všichni už slyšíme nesmělé ťukání letošního
jara i když ještě leží zbytky sněhu a po ránu
mráz kreslí své ledové květy na okna, nic
tento odvěký rituál přírody neodvrátí. Jsou
slyšet i první ranní koncerty kosů a na lukách
se objevily hejna špačků. Velmi milé to bylo
hlavně poslední únorový týden, kdy napadlo
čtvrt metru sněhu a při prohazování bílé
nadílky šla práce lépe od ruky. Určitě všichni
čekáme na hřejivé paprsky slunce, kterých
bylo
tuto
zimu
velice
poskromnu.
Je potřeba nabrat po zimě ztracenou energii
a vykročit do té hezčí části roku.
Kéž by bylo možné, aby sluneční paprsky prohřály i naší nemocnou společnost, vládu a všechny ty, kteří tápou
ve svých plánech, myšlenkách a vizích. Všichni ti, kteří s arogantním úsměvem na rtech okrádají ty
nejzranitelnější z nás – důchodce, nemocné, postižené a sociálně slabé spoluobčany. Je naprosto šokující,
že člověk, který z nějakých důvodů dluží částku okolo 1000 Kč je nemilosrdně vláčen soudy a exekucemi, kdo
ukradne nebo vytuneluje 10 milionů je skoro národní hrdina. Společnost zcela pozbyla morální základy
a funguje pouze na vztahu toku peněz a majetku. Pomalu se vytrácí hrdost na to, že jsme Češi a hlásíme se
k něčemu, co vlastně ani není nebo existuje jen v bruselských kancelářích. Nablýskaný parník s názvem
Evropská unie se potápí a vůbec ho nezajímá problémy úředníčka z Čech, kdesi hluboko v podpalubí.
Je potřeba se v těchto nedobrých časech více semknout, použít svůj zdravý rozum a postavit se aroganci moci
a využít všech demokratických možností dostat do čela státu schopné lidi, kteří chtějí pracovat ve prospěch nás
všech.
Většina z Vás určitě zaregistrovala zprávu o rezignaci hlavy katolické církve papeže Benedikta XVI, který
v průběhu své skoro 8 – leté působnosti několikrát poukázal na zdroje a příčiny nepravostí tohoto světa.
V závěrečném proslovu mě velice zaujala jedna jeho věta,je spojena s hlubokou myšlenkou a vizí – řekl :
„ Někdy se mi zdálo, že Bůh spí “. Zkusme se i my v nadcházejícím čase jarním zastavit a zamyslet nad svým
životem.
Přeji vám všem krásné Jaro plné sluníčka,modrého nebe,prvních kvítků a hřejivých doteků paprsků slunce.
Zdeněk Zeman
starosta obce
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Náš Zlukov
INFORMACE Z OBCE

OU Zlukov informuje občany o termínech splácení poplatků, na základě Obecně závazné
vyhlášky číslo 2/2010 o místních poplatcích. Platbu v hotovosti je možno provést v sobotu
23. 3. v době 13. – 15. hodin nebo každé úterý v době od 17. – 18. hodin v budově OÚ.
Poplatek je možno zaslat i bez hotovostně na účet 20121301/0100. Částka za sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu činí 400 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek za každého psa činí 60 Kč za kalendářní rok. Poplatky jsou splatné do 31. března
2013.
AKCE V OBCI

9. března (sobota) – Setkání zlukovských žen a děvčat
- k poslechu a tanci zahraje Miniband Franty Davida
- od 15. hodin, hospoda
20. dubna (sobota) – Lakomá Barka (akustický koncert)
- II. ročník vítání jara s českokrumlovsku folkovou dívčí skupinou
- 16. hodin, hospoda
30. dubna (úterý) – Čarodějnice a stavění zlukovské máje

110. let od úmrtí J. V. Slukova
V neděli 17. března si připomeneme významné výročí našeho slavného rodáka Jakuba Vojty
Slukova. Právě na tento den připadá 110. výročí jeho úmrtí.
J.V. Slukov se narodil 25. 7. 1847. Studoval na gymnáziu v J. Hradci, v roce 1865 odešel k Čížkově
divadelní společnosti, kde ho velmi zaujala Hálkova hra – Záviš z Falkenštejna. Zde přijímá své
druhé jméno Slukov. Střídal několik divadelních scén a roku 1885 vstoupil na prkna Národního
divadla, kde do roku 1901 sehrál 415 rolí ve 3074 vystoupení. Vzhledem k horšícímu se zdravotnímu
stavu ukončil svou hereckou dráhu a stal se ředitelem a režisérem divadla Uránia. Pro zaopatření
starých a nemocných herců založil roku 1885 Ústřední jednotu českého herectva. Mezi jeho přátele
patřili velikáni české kultury A. Jirásek, J. S. Machar, M. Aleš, J. Neruda, J. Vrchlický a V. Brožík.
Byl velký vlastenec a nikdy nezapomněl na svůj rodný Zlukov. Zemřel 17. 3. 1903 po dlouhé nemoci
ve věku 56 let
V neděli 17. 3. ve 14. hodin uctíme památku 110. výročí úmrtí J. V. Slukova, položením kytice
k pomníku našeho slavného rodáka.
V dalších číslech NZ budeme uvádět zajímavosti ze života a tvorby J. V. Slukova.

Náš Zlukov
ZLUKOVÁCI NA CESTÁCH

(Pokračování z čísla 7/2012)
Dánsko-Švédsko 2010
V další fázi naší cesty jsme měli
jeden
po

odpočinkový
náročném

Stockholmu.
Jihočeši

jsme

den

dni

Jako
se

ve

správní
vydali

na hliníkové kánoi po Čajové
řece. Asi se ptáte proč Čajová?
Není to, protože by tam tekl čaj,
ale vodu barví červené řasy,
které

dělají

ten

efekt.

Po dopolední projížďce jsme
kanoi vyměnili za kolo a byli se
projet v okolí Bottnarydu, kde
nastaly další houbařské orgie .
Navečer jsme si jeli prohlédnout typickou švédskou domácnost. Další náročný den a to další brzká
ranní cesta do města Göteborgu. Nejdříve jsme navštívili tzv. Rybí kostel – obrovské rybí tržiště,
kde jsme si všichni skoro povinně museli koupit bagetu s krevetami a lososem a ti co měli hlad
a pustili se do ní hned před tržištěm dostali vynadáno, že je určena až na speciální místo, ale tam
než se v našem vyprávění dostaneme, navštívíme ještě jedno místo. Tímto místem je zoopark
s losy, tučňáky a opět kachnami
bernishkami. To místo určené
pro
se

snězení

našich

přiblížilo.

Byl

údajně

sedával

kde

baget

to

útes,

Bedřich

Smetana. Výhled byl nádherný
a ta bageta mňam, mňam. Poté
nás

čekal

výlet

do

muzea

švédské značky aut Volvo, kde
jsme viděli vývoj jak osobních
tak i nákladních aut této značky
i futuristické výhledy. Huráá
hlavní bod dnešního dne před
námi.

Čekala

nás

návštěva

interaktivního muzea Universeum, kde si každý našel to své od přírody až k technice. Navečer
jsme se přesunuli do zábavního parku Lisaberg, kde jsme se svezli na nejstarší, ještě dřevěné
horské dráze na světě, navštívili strašidelný hotel a projeli se na divoké řece.

Náš Zlukov
Další odpočinkový den
byl před námi. Nejprve
nás
autobus
odvezl
na procházku na blata,
které pro nás Jihočechy
nejsou cizí. Byly nám
představeny
typické
rostliny blat. Naše další
cesta
směřovala
do
muzea
sirek
Jönkopingu,
kde
jsme
si zkusili zabalit vlastní
krabičku sirek. Poté jsme se
přemístili
do
města
Huskvarna
do
firmy
Husqarna, kterou všichni
známe jako výrobce jen
zahradní a lesní techniky,
ale není tomu tak. Tato
firma se zabývá i výrobou kuchyňské a domácí techniky. Odpoledne nás už čekaly už jen nákupy
místních specialit domů a koupání v místním bazénu. Poslední den nás při cestě zpět čekala
návštěva měst Lund a Malmö. Ve městě Lund jsme navštívili středověkou katedrálu zasvěcenou
svatému Vavřinci. V suterénu katedrály jsme si prohlédli zkamenělého obra, který je součástí
pověsti
o
stavbě
katedrály.
Pak
následovala jen krátká
zastávka v městečku
Malmö, kde nás čekala
prohlídka
pevnosti
Malmöhus,
která
sousedí s interaktivním
muzeem, kde jsme se
dokonce
prošli
i stísněnými prostory
ponorky, jízdou na kole
jsme rozsvítili dům.
Zpět
ze
Švédska
do Dánska jsme se
nevraceli trajektem, ale
přes Öresundský most,
který celý přejezd měří
16 km a jehož stavba
byla velmi náročná a museli se několikrát řešit veliké technické problémy. Zpět nás už čekala jen
příjemná plavba trajektem a cesta zpět do Čech přes Německo.
Anna Nestávalová

Náš Zlukov
20. let sdružení měst a obcí BUKOVSKÁ VODA
V letošním roce oslaví významné výročí Sdružení měst a obcí Bukovská voda, jejímž členem je
i naše obec. Ustavující zasedání proběhlo 24. 3. 1993 v Žimuticích a zúčastnilo se ho 17 měst a obcí.
Hlavním organizátorem a propagátorem myšlenky sdružit odběratele Bukovské vody, byl tehdejší
starosta Žimutic ing. Michal Liška. Po založení SMO BV bylo v první fázi důležité zaměřit se
na oddělení majetku z Jihočeského vodárenského svazu, to se podařilo 11. 11. 1998, kdy byl
veškerý majetek odkoupen.
Majetek sdružení byl následně pronajat provozovateli Čevak a.s., prostředky získané
z pronájmu pak dovolily další nezbytné investice na rekonstrukci technologie filtrace, náhrady
rozvodů v nerezu, rozšíření akumulace vody a zřízení centrálního dispečinku v nové
administrativní budově.
V současné době je sdružení Bukovská voda s 25 členy, druhým největším výrobcem pitné vody
v kraji.
Obec Zlukov patřila k zakládajícím členům sdružení Bukovská voda a celou dobu až na malé
přestávky vodu ze sítě odebírala, ač v různém poměru ředění s vodou z Římova. Od 1.června 2011
proudí do Zlukova voda pouze z podzemních vrtů Bukovské vody. Připojení naší obce proběhlo
za vydatné pomoci ředitele Bukovské vody pana Nestávala a starosty města Veselí pana Jaromíra
Nováka.
Ještě zmíním pár slov o tom, kde a odkud se voda získává. Vrty, kterými je voda z podzemí
čerpána se nachází v severní a jižní části třeboňské pánve. Geologické podloží v těchto oblastech je
tvořeno pískovci, slepenci a jílem a vytváří krycí artézský strop, který ovlivňuje jak plošnou filtraci
srážek, tak i způsob jímání vody a její ochrany. Při vrtech bylo zjištěno, že pokryvná vrstva nad
vlastní vodou dosahuje mocnosti až 30 metrů, což znamená velkou bezpečnost proti znečisťování,
kterou produkuje lidská činnost, proti extrémním srážkám, válkám nebo teroristickým zásahům.
Rozhodně se zde musím ještě zmínit o kvalitě a velmi přijatelné ceně vody z SMO Bukovská
voda. V současné době dodává sdružení pitnou vodu v ceně 10 Kč/m.
V rámci oslav 20. výročí bude i v naší obci propagačně - informační akce sdružení Bukovská
voda o které budete včas informováni.
Na závěr bych za všechny občany Zlukova poděkoval vedení SMO Bukovská voda, řediteli
Františku Nestávalovi a popřál všem hodně úspěchů do další činnosti a také hodně dobré
a kvalitní vody pro nás – odběratele.
/použity materiály SMO Bukovská voda/
-ZZ-

Náš Zlukov
POMOC POTŘEBNÝM
Jak asi sami dobře víte, jsme neustále bombardováni nejrůznějšími žádostmi o finanční příspěvek
na tu, či onu sbírku. Některé zcela minou svůj účinek, některé skončí v kapsách svých výběrců
a jen pouhá část se dostává tam kde bychom všichni chtěli, aby pomohly.
Naše obec byla oslovena propagátorem a „otcem” Babyboxů v České republice panem Ludvíkem
Hessem, který požádal obec o příspěvek na zřízení Babyboxu v Táboře.
Tento příspěvek je naprosto přesně směřován a je vidět na vlastní oči. Takže až pojedete
do táborské nemocnice, tak napravo u parkoviště na budově G - centra se zajděte podívat, že obec
Zlukov jako jeden z dalších sponzorů přispěla na pořízení již 54. Babyboxu, tentokrát v Táboře.
Tyto, česky „schránky na nechtěné děti“ za sedm let své existence zachránily již 81 dětí po celé
naší republice a pomohly jim žít a neskončit v popelnici nebo pohozené někde v křoví bez naděje
na další přežití.

Život každého z nás je jako vratká bárka na rozbouřeném moři, tažená na
niti osudu. Některé proplují do přístavu spokojeného stáří, jiné svou cestu
nedokončí. Ale cesta, po které pluli zůstává po nich stále, protože nikdy
nebyli na své cestě sami.
17. dubna si připomeneme nedožité 22. narozeniny

Romana Sládka
… jsi stále v našich myšlenkách a srdcích
Rodina a kamarádi
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