DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY

Náš Zlukov
Číslo 5/2013 ● ročník III

Zdarma

Vážení spoluobčané, Zlukováci
- nad obzorem nám zamávala poslední
vlaštovka, pod okny pomalu žloutne tráva
a chladný vítr žene bezútěšně suché listí,
které se již neudrží v korunách stromů. Ano,
je tady opět - je tady podzim.
Zvláštní roční doba, která láme léto jak
pečetě starých úmluv, pro jednoho doba
radostného sběru hub a ovoce, doba
barevných listů a jiskřivých svítání, pro
druhého doba depresí a splínu, věčně šedé
oblohy, nepříjemného mrholení a mrazivého
větru, který nutí se choulit se do svých duší
a obydlí. Jisté je jen jedno, že nás podzim
dovede k zimnímu slunovratu, kde kdesi v hlubinách Země bude zažehnut plamínek slunce Nového roku.
O to nás odvěký cyklus přírody nikdy neošidí.
Na podzim proběhne důležitá věc, která se přímo nebo nepřímo dotkne každého z nás – proběhnou
předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Událost pro všechny vlastenecká,
jelikož zvolíme své zástupce, kteří budou rozhodovat naším jménem o zákonech a dění v naší zemi. Dostaneme
do rukou volební lístky s více jak 20 volebními stranami a uskupeními, v nich jména známá, trochu známá
a úplně neznámá. Stran a volebních uskupení je na výběr, některé jsou orientované doprava, jiné doleva nebo
středově. Věnujte proto trochu času při pročítání jmen v seznamech, určitě objevíte tak jako já, kolik zase
přibylo politických vandráků, kteří se ochotně budou bít každé volební období za jinou stranu. Také mě
zaujaly strany nové – strany „spasitelů národa“, jak jinak je nazvat opravdu nevím – jejich program hlásá,
když nás zvolíte zavedeme okamžitý ráj v naší zemi, vše změníme a víme jak na to. Myslím, že cesta
„spasitelů“, ať už jsou ze Slovenska nebo Japonska není pro naši zemi přínosem ani budoucností.
Potřebujeme jasný, srozumitelný program, který povede zemi vpřed a nebude tápat v nekonečném kruhu
politických žvástů, pomlouvání, korupce a intrik. Proto prosím, při volbách važte své rozhodnutí, jde o nás
a budoucnost našich dětí a vše je v našich rukách.
Přeji Vám všem hodně zdraví, krásné podzimní dny a rozvážnou mysl.

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

REKONSTRUKCE ŠKOLKY
Jak jsem informoval v minulém čísle proběhla
během prázdnin celková rekonstrukce sociálního
zařízení

v místní

školce.

Investiční

stavbu

provedla na základě výběrového řízení firma
Rekobyt

Třeboň

a

předala

do

užívání

ve stanoveném termínu. Rekonstrukce sociálního
zařízení byla I. etapa

celkové revitalizace

budovy obecního úřadu,která bude pokračovat
i příští rok. Celá akce stála necelých 450 000 Kč
a zahrnovala výměnu odpadů, vodovodního
a elektrického vedení, výměnu sprchového koutu, výměnu umyvadel a WC pro děti i učitelky,
výměnu svítidel, snížení profilu stropu, výměnu všech obkladů a dlažby včetně vymalování
a instalace vyhřívaných sušáků na ručníky. Obec získala dotaci od Jihočeského kraje v rámci
Programu obnovy venkova ve výši 200 000 Kč, která výrazně pomohla při financování této akce.
Nové sociální zařízení vypadá opravdu velmi hezky a je nadstandardem okolních školek. Během
roku proběhne v místní školce změna zřizovatele, Město Veselí nad Lužnicí, které bylo
zřizovatelem odloučeného pracoviště školky Meziměstí – Zlukov již dále nebude toto pracoviště
provozovat. Obec Zlukov převezme místní školku jako zřizovatel a bude ji provozovat pro své děti
a děti okolních obcí dále. Také II. etapa rekonstrukce, která proběhne v příštím vyzvedne místní
školku o další stupeň v komfortu a vybavení výše, což jistě ocení samy děti i jejich rodiče.
-ZZ-

Od 1. 10. 2013 bude firma Rumpold svážet komunální odpad v zimním režimu, to znamená
každou středu. První svoz bude 2. 10. 2013
Upozorňujeme občany, že v sobotu 26. 10. 2013 je možné objednat revizi nebo čištění
komína. Objednávkové listy budou umístěny v prodejně a hospodě, možno objednat
i elektronicky na stránkách obce.
V průběhu podzimu proběhne obecní brigáda na úklid obce. Mimo hrabání listí a celkového
úklidu máme v plánu vytrhání všech tůjí a náletových dřevin na návsi, úprava a výměna
keřů v parku.
O termínu budete včas informováni obecním rozhlasem, těšíme se na Vaši účast,
která povede k dalšímu zkrášlení naší obce.

Náš Zlukov
POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCI A OKOLÍ
19.října /sobota/ -Posvícenská zábava- hraje GS - 77, hospoda 20,00 hodin
28.října /pondělí/ -Položení kytice na upomínku 95.výročí vzniku Československé republiky- náves – 14,00 hodin
11.listopadu /pondělí/ -Položení věnce ke Dni válečných veteránů- náves - 16,00 hodin
16.listopadu/sobota/ -Wohryzek- taneční zábava se známou a oblíbenou kapelou
- hospoda 20,00 hodin
1.prosince /neděle/ - Rozsvícení Vánočního stromu- náves 17,00 hodin
Prosince /sobota/ -Tradiční setkání důchodců- program bude upřesněn
14.prosince /sobota/ -Zlukovská advetní setkání- hospoda 17,00 hodin vystoupí Lakomá Barka s pásmem koled
- rozsvícení Zlukovského betlému – vánoční trh,teplá medovina,
Betlémské světlo,hraní a zpívání koled,program upřesníme
24.prosince/úterý/ -Štědrovečerní zpívání koled- kaplička na návsi

SDH Drahov
16.listopadu /sobota/
- zve všechny děti a rodiče na Lampiónový průvod
- od 17 hodin, hospoda Drahov
7.prosince /sobota/ Mikulášská zábava
- hraje Wohryzek Band
- od 20,00 hodin, hospoda Drahov

Náš Zlukov
MALÉ ZAMYŠLENÍ NAD VELKOU UDÁLOSTÍ
V měsíci říjnu oslavíme všichni velice významné výročí, nebál bych se říci, že jedno
z nejvýznamnějších

výročí

v průběhu

celého

roku.

Ode

dne

vzniku

samostatného

Československého státu uplynulo již 95 let. Po celou tuto dobu se vyvíjela a národně uvědomovala
celá společnost našeho státu, která si dala za cíl, žít ve svobodném a samostatném státě. Nechci zde
uvádět historické skutečnosti a události roku 1918, zásluhy T.G. Masaryka a politické směrování
mladé republiky, o kterém bylo napsáno stohy papíru.Chtěl bych se spíše zamyslet na tím,co v nás
všech z toho vlasteneckého nadšení před 95 lety zůstalo. Když se sami podíváme do novin nebo na
televizi,zpravidla najdeme strohou zprávu, že představitelé politických stran a členové vlády
položili věnce k oslavám 28. října, jejich aktivita se úměrně zvyšuje blížícími volbami. Pak možná
v televizi zhlédneme koncert s programem a to je asi tak vše. Zkuste se zadívat
na staré filmové týdeníky – ulice nabyté lidmi, všude výzdoba, nadšení, průvody sokolů, legionářů,
vlastenectví, radost.Stačí se podívat i do zlukovské kroniky – slavnostně ustrojení místní hasiči,
plná náves lidí okolo pomníku, pásma projevů a básní na oslavu republiky. Asi si řeknete,dnes
na to není doba, vládne „blbá nálada“, společnost je odcizena, bez morálky a svědomí, žijící pouze
konzumním životem, společnost bez vize a cesty vpřed. Zdá se, že všechny oslavy jsou už dávno
přežité a jsou už jen pouhou historií. Je mi však trochu podivné, že ve srovnání třeba s Amerikou,
kterou určitě nechci stavět na rovinu s dějinami českého národa, jsou oslavy zcela jiné. Prakticky
země přistěhovalců a emigrantů, oproti tisícileté historii českého národa, nás v národní hrdosti
zcela zahanbuje. Teď nechci mluvit o velikých amerických městech, ale o malých městečkách
a usedlostech, kde v den výročí vzniku unie, je taková výzdoba, že není přes okna vidět, jak jsou
polepena vlajkami a národními barvami. Určitě to nedělají protože, jim někdo udělá čárku
za aktivitu, dělají to protože se cítí být hrdi, že jsou Američany a dávají to všem najevo. My jsme ale
stále pořád také Češi a snad ještě nehrozí doba, kdy budeme Euroevropany v nějakém umělém
státním celku. Proto si myslím, že je také občas projevit svůj vztah k vlasti. Letos připadá svátek
vzniku republiky na pondělí, budou tedy tři dny volna, zkuste v tomto svátečním čase i Vy malou
vzpomínkou si připomenout svou hrdost na to, že můžeme žít v naší krásné vlasti. Je to v nás –
v nás všech.
Naše obec pořádá ku příležitosti 95. let od vzniku Československé republiky vzpomínkové
setkání s položením kytice k pomníku, na návsi 28.října od 14 hodin. Přeji Vám, příjemné prožití
svátku.
-ZZ-

Náš Zlukov
Z HISTORIE ZLUKOVSKÝCH KRONIK
K významnému výročí 95. let od vzniku Československé republiky se ještě vracím
autentickým zápisem z kroniky zlukovské školy ze října roku 1918.
„28. říjen 1918 jest a bude zajisté nejpamátnějším dnem v celém českém národě, v celém českém žití.
Toho dne prohlášena naše samostatnost, toho dne dostalo se nám všem zlaté svobody.
Tento vzácný den dlouho a dlouho toužený a žádaný konečně přišel a národ český stal se národem
svobodným, vstoupil mezi národy kulturní. Slzou radosti zarosilo se každé oko upřímného Čecha nejen
u nás v Čechách, ale i u Čechů, kteří žijí za hranicemi naší drahé vlasti. Ze všech stran ozývá se drahé
slovo „svoboda“.
„Národ dostal svobodu, po které tak dlouhou dobu toužil, za kterou 500 let bojoval a za kterou tolik
a tolik drahé krve české prolito a pro kterou tolik životů bylo obětováno. Jsme svobodni. Když zvěst tato
dostala se z Prahy působila vlivem ohromujícím. Vše co upomínalo na dobu rakouského panství se jalo
ničit, aby zmizely upomínky na dobu poroby,na dobu otroctví pod vládou Habsburků.
Prapory říšské ničeny, obrazy císaře páleny, říšské znaky orlů s budov odstraňovány. Vše to se dělo
s klidem, rozvahou a radostí nad nabytou svobodou. Bože, posiluj nás ať ve svornosti a lásce dílo
osvobození dokonáme. Jednoty a síly třeba nám neb nepřátelé naši ač poraženi obklopují nás kolkolem,
čekají na příležitost, by nás mohli znovu zotročit.“
Zapsal v říjnu 1918 Josef Sedloň, správce školy ve Zlukově

Na závěr ještě jeden výpis z kroniky Zlukova,tentokrát z roku 1931
„V rámci oslav 13. výročí naší samostatnosti, sehrálo se na den 28. října divadelní představení
„Za svobodu“ v hostinci u Hůlků. Začátek o ½ 3 hod. odpoledne a v 8 hod večer, vstupné I. místo 5,.Kč, II.místo 4,-Kč, k stání 2,- Kč. Před divadlem byla věcná přednáška p. J.Čížka. Sehráno výborně,
avšak návštěva vzdor slušnému počasí byla pramizerná ,neboť byla vybráno na odp. představení 195,Kč a večer 153,-Kč, takže se doplácelo 51,60 Kč. Smutný úkaz a zvláště v takové vsi jako jest Zlukov.“

PŘÍPRAVA

ZLUKOVSKÉHO BETLÉMU

Náš Zlukov
Ač se možná zdá, že to bylo před pár dny – čas neúprosně pokročil a pomalu nás směřuje
k podzimu a času adventnímu. Jelikož obec
Zlukov získala

díky panu Wagnerovi

unikátní vyřezávaný Betlém bylo potřeba
přistoupit k jeho

a konzervaci

před instalací na místní náves pro potěchu
nás všech. Byly očištěny všechny sochy,
včetně doplňků
hloubková

a provedena

konzervace.

Betlém

je

tak

připraven na své druhé rozsvícení, které
letos

proběhne

s Adventními
zajímavost

14.

prosince

oslavami
uvádím,

společně

v obci.
že

Pro

výrobce

konzervačního nátěru uvádí životnost nátěru na 200 let, tak jsme se domluvili, že to příště
natřeme zase. Tak se budeme všichni těšit až se světlo z rozzářeného Betlému odrazí v našich
očích a uloží se v naši duši.
-ZZ-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

27. října uplyne rok, kdy nás naposledy potěšil úsměv
Romana Sládka
…..v tiché vzpomínce jsi stále s námi
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