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zlivský sportovní den

blatská „jedenáctka″ - jeden tým...

budova bývalé pošty

co se chystá ve škole

přehled kulturních akcí

Alois Moravec - malíř
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slovo starosty, volby

Vážení spoluobčané,
je po jarní rovnodennosti, a jakkoliv se
mohou rozmary počasí v následné době
projevovat pestře, je zřejmé, že loď jménem Jaro se pomalu, ale jistě blíží k našim břehům s nákladem tepla a světla.
A vy již víte, co se bude po jeho vyložení
v přístavu zvaném Příroda dít.

Jaro je tu...

Podobně jako mnozí z vás, kteří budou
trávit v následujícím období více času
různými činnostmi kolem domů a chalup, zahrádkařením apod., tak i Město
započne po zimních přípravách postupnou realizaci vytýčených projektů. Z veřejných zakázek vzešlí dodavatelé tak budou v průběhu následujících měsíců pro
Město vykonávat různé stavební práce,
plnit své dodávky a poskytovat služby.
Z těch významnějších bych jmenoval opravu barokního mostu s kompletní
rekonstrukcí sochy sv. Jana Nepomuckého, výměnu sloupů a svítidel veřejného
osvětlení včetně obměny povrchu chodníkové zádlažby ve vybraných lokalitách,
napojení a vystrojení vrtu S-5 s pitnou
vodou na vodovodní síť nebo zbudování nového dětského hřiště na Mydláku.
Vedle těchto se průběžně připravují další investice a opravy jako např. stavební
úprava a nové technologické vystrojení
automatické tlakové stanice na vodovodním řadu.

Vytrvalé úsilí získat dotaci na pořízení zahradních kompostérů, které by
mohly být nabídnuty občanům k užívání,
přineslo své ovoce. Je to především zásluha předchozí radnice, která s projektem
zajištění kompostérů v minulosti přišla.
Žádost a zásady poskytování kompostérů
budou pro zájemce v dohledné době zveřejněny na městských webových stránkách.
Městská rada v březnu schválila
prostředky na neinvestiční dotace sportovním klubům, neziskovým organiza-

cím a dalším žadatelům na jejich činnost
s mládeží, sociální péči, sportovní a další
zájmové aktivity.

V rámci projektu Oranžový rok
2019 byly Skupinou ČEZ z navržených
městských akcí vybrány čtyři, jejichž realizace bude finančně podpořena významnou částkou. Za to se sluší poděkovat!

V nedávně době proběhlo v Písku projednání návrhů jízdních řádů
pro období 2019/2020. Z nástinu projednávaného mj. vyplývá, že přibydou
vlakové spoje. Dojde k zavedení vlaků
tzv. „městské linky“ Borovany - Dívčice
a na rychlíkové lince R 26 Praha - Písek
- České Budějovice bude nový dopravce
Arriva vlaky. Jízdní řády zůstanou zhruba
ve stejné časové poloze. Více informací
k tématu bude rovněž uvedeno na webu
www.zliv.cz.
A konečně, rád bych touto cestou
poděkoval členům jednotek SDH Zliv,
kteří si při březnových vichrech a požárech „užili“ četné, mnohdy noční, výjezdy
a zásahy. Jejich činnost si zaslouží úctu
a respekt.

V pátek 8. 3. 2019 byla do restauratérské dílny
převezena socha Jana Nepomuckého.

Všem občanům přeji krásné jarní období a klidné Velikonoce. Těším se na viděnou, v případě, že se rozhodnete využít
kulturní nabídky a jít 25. dubna na koncert Antikvartetu a zlivského Skřivánka.
MgA. Bc. Petr Ferebauer, starosta

Volby do Evropského parlamentu 2019
Kdy se uskuteční? V pátek 24. 5. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. 5. od 8.00 do
14.00 hodin. Přijít volit můžete do obvyklých volebních místností ve městě.
∎∎ Právo volit má občan ČR, který v druhý
den voleb dosáhne věku 18 let nebo občan
jiného členského státu EU, který rovněž
dovrší plnoletosti a je nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
∎∎ Volič může hlasovat pouze jednou
a musí prokázat svou totožnost a státní
občanství, a to buď platným občanským
průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo
cestovním průkazem.

∎∎ Občan jiného státu EU tak učiní například průkazem povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem. Neprokáže-li volič ve volební místnosti svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
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∎∎ Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise neumožní hlasování. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo
pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropské parlamentu v souvislosti
se změnou trvalého pobytu a prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku.
∎∎ Občan, který nemůže nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, ve kterém je veden
v seznamu voličů, může zažádat o voličský
průkaz na obecním úřadě.

∎∎ Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu, buď v listinné
podobě s úředně ověřeným podpisem vo-

liče, či v elektronické podobě zaslané datovou schránkou, je 17. května 2019. Konec
lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je 22. května 2019.

∎∎ Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Volič obdrží od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání
mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič
udělit nanejvýš dvěma kandidátům preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.

∎∎ Pro podrobnější informace a vzory žádostí navštivte stránky Ministerstva vnitra www.mvcr.cz nebo kontaktujte
obecní úřad či krajský úřad.

Ing. Ilona Řimnáčová, tajemnice

Budova bývalé „staré pošty” na Dolním náměstí sloužila do roku 1957 jako obecní škola.

Blatská
jedenáctka
tvoří jeden tým
Svazek obcí Blata vznikl v prosinci 1999,
postupně se rozrostl a v současné době
sdružuje 11 obcí a měst. Dali byste je bez
dlouhého přemýšlení dohromady?
Nebudeme vás napínat. Jsou to Čejkovice, Dívčice, Dříteň, Hlavatce, Hluboká
nad Vltavou, Mydlovary, Olešník, Pištín,
Sedlec, Zahájí a Zliv i se všemi jejich
místními částmi. Sídlo svazku se od jeho
založení nachází v Pištíně.
Svazek obcí Blata má na svém území velké množství drobných i větších stavebních
památek ať už sakrálních, či připomínajících nějakou významnou událost, která se
v jejich okolí udála.

Nejvýznamnější památkou pro velkou
část našeho mikroregionu (pokud si odmyslíme státní zámek Hluboká) je pomník
rychtáře Jakuba Kubaty, který stojí nedaleko Zbudova již 115 let. Právě proto svazek
pravidelně podporuje setkání obyvatel mikroregionu u pomníku a v blízkém Zbudově. Postupně bychom vám chtěli přiblížit
alespoň několik míst na území svazku, která
stojí za to navštívit.
Již při založení svazku byly určeny priority, mezi něž patří rozšíření nabídky aktivního odpočinku, rozvoj služeb pro cestovní
ruch, zajištění propagace regionu a rozvoj
kulturních, společenských a sportovních
akcí. Svazek finančně a materiálově podporuje akce pořádané na jeho území.

Pomník rychtáře Jakuba Kubaty stojí nedaleko Zbudova již 115 let.

„Ve spolupráci s destinačním managementem Podkletí a Místní akční skupinou
Rozkvět podporujeme informovanost obyvatel i návštěvníků o historii blat. Z různých
dotačních titulů jsme pořídili vybavení pro
pořádání kulturních a společenských akcí
a to je zapůjčováno členským obcím na podporu jejich tradičních i nových akcí. Projektem „Selské baroko“ a „Dědictví regionu:
po stopách předků“ jsme zmapovali část
historie našeho území a v podobných projektech bychom rádi pokračovali,“ okomentoval předseda svazku Jaroslav Havel.
Závěrem dodal, že „je ještě mnoho témat,
kde by spolupráce obcí mikroregionu mohla
přinést pro obyvatele i návštěvníky hodně
dobrého.“

Jaroslav Havel, předseda svazku obcí Blata

Záchrana budovy
staré pošty ve Zlivi
Vážení spoluobčané,
v minulých měsících jste mohli z naší strany zaregistrovat zvýšený zájem o budovu
bývalé školy a pošty na Dolním náměstí.
Jsme občané města Zliv, kteří sdílejí odmítavý postoj k možné demolici „staré pošty“.
Abychom si ověřili, jestli tento postoj zastáváme sami či nikoliv, spustili jsme sběr
petičních podpisů pod výzvou k zachování
dotyčné budovy.
Hlavním smyslem naší petice byl apel
na všechny zastupitele města Zliv, aby
od záměru demolice upustili a aby se zároveň město pokusilo aktivně hledat řešení,
jak by bylo možné budovu pošty zachovat

a smysluplně využívat. Podařilo se shromáždit ke třem stovkám podpisů, což je asi
10 % oprávněných voličů. Výsledky petice
jsme představili na prosincovém zasedání zastupitelstva a samotné podpisové archy jsme odevzdali v únoru letošního roku
na podatelnu města. Doufáme, že tato aktivita bude impulsem k zahájení důstojné
diskuse o budoucnosti „staré pošty“, která
je nově ve vlastnictví města.

Zároveň se obracíme na všechny z vás,
kteří máte jakékoliv materiály dokumentující historii budovy bývalé školy a pošty
na Dolním náměstí jako místa veřejného
života. Zajímáme se především o fotografie a osobní vzpomínky na budovu, o které
byste byli ochotni se podělit.
Shromážděné materiály zpracujeme
a s ohledem na jejich množství se pokusíme najít ideální cestu, jak je zpřístupnit co
největšímu okruhu dalších osob.

Cílem této naší aktivity je probudit jak
u pamětníků, tak u mladší generace povědomí o tom, že dotyčná budova má bohatou historii v souvislosti s veřejným životem ve Zlivi, a naznačit tak, že případné
zachování budovy a navrácení veřejného
života do jejích útrob by bylo důstojným
pokračováním tohoto objektu.
Pokud jste ochotni sdílet jakékoliv materiály či vzpomínky na budovu bývalé
školy a pošty, neváhejte se ozvat.
e-mail: stara.posta.zliv@gmail.com anebo
na telefon: 776 130 346.
Radka Štorkánová, Tomáš Edl a Jan Mojka
Občanská iniciativa za záchranu budovy
staré pošty ve Zlivi
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Hokejbalové hřiště má moderní plastový povrch Speedo III.

Hokejbalové hřiště
má nový kabát

Koncem loňského roku byl na hokejbalové hřiště nainstalován k radosti všech
uživatelů moderní plastový povrch Speedo III.
Díky této instalaci se hřiště zařadilo k ostatním sportovním areálům, kde je
tento povrch již nainstalován, a můžeme
konstatovat, že tímto krokem hokejbal
vstupuje i ve Zlivi do nové éry.

Doby, kdy se po hřištích proháněli hráči
po asfaltu či betonu za tenisákem naplněným vodou nebo mlékem, jsou nenávratně
pryč, a tak jako ostatní sporty se i hokejbal vyvíjí. Dá se říci, že za posledních deset
let se tento sport zcela proměnil. Začaly se
stavět moderní haly, jako je třeba ta v Plzni
či Dobřanech, areály procházejí díky investicím z dotačních titulů rekonstrukcemi,
které jsou k vidění například na hřištích
SK Pedagog či Prachatice. S těmito proměnami se samozřejmě mění výstroj a výzbroj. Velkým milníkem pak jsou moderní plastové povrchy. Hráči již nenosí těžké,
mohutné chrániče, jak tomu bývalo kdysi,
ale naopak se čím dál více výstroj odlehčuje. Díky těmto změnám se sport zrychluje
a mění svou podobu.

Zlivští hokejbalisté dlouho čekali
na nový povrch, a to se díky podpoře ze
strany Města podařilo. Město se rozhodlo
areál po 20 letech používání zrekonstruovat. Prvním krokem byla úspěšná instalace
nového povrchu. V rámci rekonstrukce je
dále plánováno rozšíření nedostačujících
kabin, oprava sociálního zázemí a výstav-
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Mladí hasiči musí absolvovat též teoretickou přípravu - Žleby, únor 2019

ba oplocení hřiště. Jsme velice rádi, že se
nám podařilo s Městem domluvit na již tak
potřebné rekonstrukci areálu.

Osobně myslím, že hokejbal za 20 let
působení prokázal, že je sportem, který má
budoucnost. Za ta léta prošlo oddílem veliké množství jak mladých, tak dospělých
hráčů a hokejbal si ve Zlivi vybudoval své
místo a svou tradici.

Když naslouchám bývalým hráčům, kteří stáli jako absolutní nadšenci u zrodu tohoto sportu ve Zlivi, jsem vděčný, že mohu
být součástí této hokejbalové rodiny. Věřím, že nový povrch a celková rekonstrukce přiláká novou generaci hráčů a hokejbal
tak ve Zlivi bude i nadále patřit mezi hlavní
Ing. Jaroslav Masař, předseda HbC Zliv
sporty.

Příprava

mladých hasičů
… se nesla v aktivním duchu. Každou
zimu čeká nejen mladé hasiče, ale i jejich
vedoucí nelehký úkol - přežít období chladu, deště, sněhu a tmy.
Jelikož je pro hasiče důležitá nejen fyzická, ale i mentální průprava, absolvují děti
během zimy mnoho aktivit, které je mají
připravit na sezónu, rozvinout jejich vědomosti či je přiblížit trochu více povinnostem všedního života.
Od října do března navštěvují všichni
žáci ve věku od 7 do 18 let tělocvičnu místní základní školy, ve které každou neděli
trénují atletickou abecedu, předávky a fyzičku. Kromě toho jsou na programu i hry
a soutěže, které nesmějí chybět. Nejraději

hrají hry vedoucí a soutěž mezi dětmi a vedoucími se často zvrtne v bitvu na život
a na smrt. Za možnost navštěvovat tělocvičnu ZŠ Zliv mockrát děkujeme. Vážíme
si toho.

Kolektiv musí v rámci celoroční činnosti splnit taktéž brigádnické hodiny. A tak
dostal dorost za úkol uklidit okolí hasičárny a starší žáci pomohli zvelebit zlivskou
památku - most se sochou sv. Jana Nepomuckého. Tento úklid naprosto předčil
naše představy o brigádách. Z rybníčku
pod mostem se nám podařilo vylovit dvě
kola, dopravní značku, pytle plné odpadků
a mnoho dalších „pokladů“. V příštím roce
bychom se rádi zapojili do některé z celostátních úklidových akcí.

Ve dnech 1. - 3. 2. 2019 proběhlo historicky první soustředění starších žáků a dorostu. Vyrazili jsme společně do Českých
Žlebů, kde jsme sportovali, utužovali kolektiv a stavěli sněhuláky. Věříme, že nám

Poděkování

Děkuji všem, co se přišli rozloučit
na poslední cestě s mým manželem Jirkou Čiperou.
Za vzpomínku k jeho práci v zastupitelstvu města a hlavně o jeho zásluhy
k rozvoji hokejbalu ve Zlivi (kluci, měl
vás všechny moc rád).
Jirka bojoval do poslední chvíle, ale
bohužel osud rozhodl jinak. A z celého srdce děkuji své rodině, svým přátelům za obrovskou podporu v nejtěžších
chvílích mého života.
Majda Čiperová

členové Tenisového klubu Zliv. Pro akčněji naladěné nadšence chystají příslušníci
SDH Zliv program se svými sportovními
disciplínami.

Tato vesměs klasická sportovní odvětví
jsou ve Zlivi běžně zastoupena, ale pořadatelé připravují i něco navíc, takovou malou
ochutnávku méně častých sportovních disciplín. Na stanovišti lukostřelby bude možnost vyzkoušet nejstarší lovecké i vojenské umění. Další oblíbenou atrakcí se zcela
jistě stane téměř 8 metrů vysoká mobilní
horolezecká stěna. Vedle ukázky dovednosti freestyle skoků na kole profesionálů
bude možnost si kola zapůjčit a vyzkoušet
zvlněnou a klopenou „pumptrack“ dráhu.
Hlubocké Princezny vybojovaly ve dvou kategoriích druhé a třetí místo.

tři společné dny bez internetu, techniky
a se spoustou sněhu pomohli opět najít
společnou řeč, přátelství a chuť vyrazit
do další sezóny.

Největší část zimy trávíme teoretickou
přípravou a plněním odznaků odborností
a specializací. Jedná se o celkem 19 odznaků, při kterých se děti zdokonalují v jednotlivých oborech nejen hasičských, ale
i všeobecných. Plníme tak například odznak kutila, zdravotníka, ekologa, „ajťáka“
či střelce. Z těch hasičských jsou to potom
preventista, strojník nebo například kronikář.

Konečně je před námi jaro a my budeme moci vyrazit na hřiště a začít opětovně
s intenzivní přípravou na letní sezónu. Naším prvním závodem bude domácí závod
s názvem ZLIVSKÁ STOVKA, jež proběhne v neděli 28. 4. 2019 od 8.00 na městském sportovišti ve Zlivi. Všichni jste srdečně zváni.
Markéta Tischlerová, SDH Zliv

Zlivský
sportovní den

Pro nejmenší účastníky nebude chybět
skákací hrad ani skluzavka. Sportovní den
uzavře tradiční Zlivský štafetový maraton,
letos již poosmé, kterému bude předcházet
povzbuzení v podobě vystoupení týmu roztleskávaček z Ledenic. Co si vzít s sebou?
Oblečení dle počasí, dobrou náladu a chuť se
bavit.
Brigita Jindrlová, kulturní a sportovní komise

Pro velké i malé připravilo město
Zliv den plný soutěžního klání a zábavy.
Ve spolupráci s místními sportovními kluby a za přispění Skupiny ČEZ se 8. května 2019 uskuteční Zlivský sportovní den.
Od 9.30 hod. se areály zlivských sportovišť zpřístupní všem zájemcům, kteří mají
chuť si zasoutěžit a ještě se u toho pobavit.

Hlubocké Princezny

Tak například fotbalisté z SK Zliv připravují hry s míčem, na kterých se ukáže
šikovnost a schopnost ovládání míče. Ti
nejšikovnější si můžou zahrát fotbálek 3:3
nebo 4:4. Kdo zavítá o kus dál na hokejbalové hřiště, zjistí, jak je na tom se svou
zručností a obratností s hokejkou a míčkem. Rychlost, postřeh a koordinaci těla
návštěvníků zas prověří na svém hřišti

První přišly na řadu naše sólistky Terezka a Páťa. Stálo proti nim dalších jedenáct mažoretek. I když děvčata předvedla bezchybný výkon, na medaili to bohužel nestačilo. I tak jsem na ně velmi pyšná, protože choreografii si postavily samy,
hlavně přípravu nepodcenily a velmi pilně
se připravovaly.

SDH Zliv pořádá soutěž jednotlivců
v běhu na 100 m s překážkami

Zlivská stovka
28. 4. 2019 / 8.00 / SK Zliv
další informace:
fb: Zlivská stovka 2019 / email: hasicizliv@email.cz
registrace do 10. 4. 2019 / startovné: 50 Kč

sbíraly medaile

Naši letošní sezónu jsme zahájili soutěží „O Šumněnskou medaili“ ve Znojmě
v sobotu 9. 3. 2019. Byl to velmi náročný
a dlouhý den. Na soutěž jsme připravili
hned čtyři choreografie.

V kategorii Miniformace Junior jsme
soutěžili proti dalším sedmi skupinám.
Naše děvčata svou choreografii zatančila opravdu velmi energicky, s nadšením
a těžké prvky, které jsme do choreografie
zapojili, okouzlily porotu natolik, že jsme
nakonec získali stříbrnou medaili.
Velká formace měla den nejnáročnější, protože nastupovala až na samý závěr
dne. Naše velká formace získala nakonec
bronzovou medaili. Děti měly velkou radost, že jejich práce byla odměněna vysněným kovem na krku. Další soutěž nás
čeká 6. 4. 2019 v Českých Budějovicích
a 18. 5. 2019 v Jemnici. Držte nám palce, ať
se nám i zde zadaří a nějaké ty medaile si
Tereza Kadlecová
opět přivezeme.
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lidé kolem nás...

Podbořany, 1946

Věrni jsou si už sedmdesát let
Věčně dobrá nálada, nikdy nemizející úsměv na tváři a nepřeberné množství různých
vtípků. Takový je Eduard Zíka ze Zlivi, který 19. února oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Přinášíme krátký rozhovor z jeho pestrého života.
„Nejdřív tady byl pan starosta s paní
matrikářkou a pak kamarádi a známí,“ přibližuje průběh oslav Eduard Zíka, jehož životní příběh se začal psát v obci Lidmovice
u Vodňan, kde vyrůstal jako jedno ze sedmi
dětí.

Tu největší oslavu si pro něj coby oslavence ale připravila jeho rodina. Uskutečnila se v hotelu Budweis v Českých Budějovicích. „Děti nám nic neřekly, všude
na zdi tam visely fotky; dědy jako dítěte,
jako vojáka a dokonce i naše svatební fotka,“ vypráví Eduardova žena Emilie Zíková.
Důvod k oslavám měla totiž rodina hned
dvojí, nejen životní jubileum dědy a taťky,
oslavit se musela i platinová svatba. Právě
letos totiž uplyne zároveň 70 let ode dne,
kdy si Eduard s Emilií vyměnili manželské
sliby. „To pořád rodina vyhrožuje se stovkou, co vše pak budeme slavit. Tak jsme
s dětmi domluvení, že vydržím do stovky
a pak se na to vykašlu,“ říká Eduard Zíka
s humorem sobě vlastním.

Poprvé se tahle dvojice setkala před
koncem války na jedné z vesnických tancovaček. „Láska na první pohled to asi nebyla, ale líbila se mi moc,“ vzpomíná ještě
dnes s úsměvem Eduard Zíka, který do Zlivi přišel i s rodinou v roce 1961 jako vyu6 | Zlivan

čený instalatér kvůli stavbě Mape. „Vzpomínám si, že jsme se potkali na Prvního
máje ve Křtěticích u Vodňan. Šel jsem tehdy tancovat a koukám, že mezi dveřmi stojí
dvě holky. Jedna taková mlaďounká, druhá
starší. Povídám svému kamarádovi, že je to
hezká holka, on mi na to odpověděl, že je
moc mladá. To mi ale nevadilo, přesto jsem
pro ni došel, aby šla tancovat, a od té doby
jsme spolu kamarádili, až jsme se nakonec
vzali,“ vypráví nám 95letý oslavenec.

žet jednoho chlapa, jak by je začala střídat,
tak by stárla rychleji. A pak - pravidelnou
souloží, život se prodlouží. Tomu věřte,
to je pravda,“ směje se Eduard Zíka a pokračuje v udílení rad. „Musí se žít střídmě.
Člověk se nesmí oddávat alkoholu, musí
se žít, pracovat. Člověk se musí také dobře
vyspat a nejlépe se spí s mladou ženskou,“
dodává s napůl vážnou tváří Eduard Zíka,
který si po těch letech ráno prozpěvuje své
oblíbené lidovky.

Na otázku, jestli někdy v průběhu 70 let
přišla krize, shodně odpověděli, že nepřišla. „Náš syn to říkal při oslavě, když ji svou
řečí zahajoval, že u nás nějaké rozepře neexistovaly, že jsme se nikdy nehádali. Když
se mi totiž něco nelíbilo, mlčela jsem,“
prozrazuje Emilie Zíková možný recept
na dlouholeté manželství. „A jaký recept
byste nám předepsal vy, abychom měli
také takové šťastné manželství jako vy,“
snažíme se získat nějaká moudra z pana
Zíky. „To je jednoduché. Žena se musí dr-

Za co je v životě nejvíc vděčný? „Za naše
děti. Ty se povedly,“ shodují se s Emilií.
„Máme dvě děti, čtyři vnoučata a čtyři
pravnoučata. Čtyři z nich mají v rodném
listě jméno Eduard. „Máme dědu, Edu,
Edouše a Edíka, abychom to nepletli,“ říká
Emilie Zíková s tím, že nejstaršímu je 95
redakce
let, nejmladšímu pak osm let.

„A kam jste ji vzal na první rande?“
ptáme se. „On šel hned ten večer se mnou
domů,“ odpovídá jeho žena, která letos
v říjnu oslaví 89. narozeniny. „Já blbec
jsem jí na Prvního máje nedal ani pusu,“
směje se Eduard Zíka.

„Také dělám každé ráno snídani. Pak mi
manželka přinese noviny nebo si pro ně
dojdu sám a luštím, dokud vše nevyluštím,
jinak totiž se mnou není řeč,“ prozrazuje
milovník křížovek. Tou další zálibou jsou
i vozidla, kterých měli za život jedenáct,
a dodnes dokonce autem jezdí, další vášní
jsou pak nože. „V posteli mám kudlu, v šupleti mám zase dýku ze Španělska,“ přibližuje nám jen některé ze svých skvostů.

Velikonoce

radostná naděje na vzkříšení
Zdravím vás, vážení Zlivané, touto
formou poprvé.
Každoročně, letos od 6. března, se vydáváme vstříc velikému dobrodružství. Židovské Velikonoce jsou připomínkou slavného osvobození z otroctví v Egyptě, kdy
ve 13. století, pod vedením Mojžíše, v noci
odcházejí do svobody...
Ježíš Kristus, Velikán tohoto národa, nám
také letos nabízí osvobození, ale daleko
větší než tehdy v Egyptě. Půstem a radikálním odmítnutím Pokušitele, Ďábla, nám
dokazuje svou absolutní vnitřní svobodu,
na které nám nabízí účast.
I v tomto roce máme možnost zažít zkušenost předanou nám předky: „Modlitbou

nezmeškáš, půstem nezhubneš, dobrými
skutky nezchudneš.“ Takto se můžeme přidat k programu křesťanů a prožít radost
z Kristova zmrtvýchvstání, které slavíme
o Veliké noci, kdy smrt se stává branou
do nové dimenze lidského života, věčného
u Boha.
Letos, o VELIKÉ NOCI na 21. dubna, se začneme modlit: „Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše
Krista jsi naplnil celý svět RADOSTNOU NADĚJÍ NA VZKŘÍŠENÍ.“ Bože, naplň touto radostí i nás.... V tomto smyslu na vás denně pamatuji v modlitbě.
P. Mgr. Bohuslav Richter, administrátor farnosti

Májové pobožnosti
V měsíci květnu se konají každé úterý
od 18 hodin májové pobožnosti ve zlivském kostele sv. Václava.

Vokální soubor Antikvartet

… bude k vidění, a především ke slyšení v našem městě. Pokud vám jméno tohoto hudebního uskupení nic neříká, určitě vám budou přinejmenším povědomé skladby z jeho
repertoáru.
Soubor byl založen v roce 1962 Dušanem Vančurou v pražském Vysokoškolském uměleckém souboru. Činnost skupiny byla brzy přerušena, neboť část členů
přešla do Spirituál kvintetu, kam se později vnutil i sám zakladatel. Po padesáti letech nečinnosti bylo toto uskupení na podzim roku 2013 obnoveno svým zakladatelem, a to pod původním názvem.

Antikvartet je seskupení, jehož hudba
zasahuje širokou oblast, od renesance až
po současnost. V pořadu uslyšíte jak klasiku, tak lidové písně, balady, spirituály
až po skladby Beatles, to vše ve vlastních

Vážení oslavenci, urazili jste již dlouhou
cestu životem a my bychom vám chtěli
popřát, aby nadcházející roky byly pro vás
stejně pokojné a příjemné jako váš dosavadní život.
Životní jubileum oslavili
Eva Ukašíková - 80 let
Josef Štrunc - 80 let
Josef Vlášek - 80 let
Anna Bezpalcová - 80 let
Antonie Rysová - 80 let
Marie Šperlová - 80 let
Anna Kebrlová - 85 let
Marie Ulrichová - 85 let
Dagmar Zavadilová - 85 let
Růžena Formánková - 85 let
Marie Drázdová - 90 let
Eduard Zíka - 95 let
Zlatou svatbu oslavili (50 let)
Karel a Helena Jindrlovi
Jaromír a Dana Hradeckých
Diamantovou svatbu oslavili (60 let)
Manželé Karel a Libuše Hradeckých
Manželé Jindřich a Marie Vlčkovi
Platinovou svatbu oslavili (70 let)
Manželé Eduard a Emilie Zíkovi

Dušan Vančura, dlouholetý člen Spirituál kvintetu, zpěvák, textař, aranžér a doprovázející klavírista je autorem řady známých textů nejen pro Antikvartet, ale i pro
Spirituál kvintet, bratry Nedvědy (album
Balady), Františka Nedvěda, Hradišťan,
pro Marii Rottrovou atd.

Skupina vytvořila společně s několika
významnými osobnostmi tematická představení. S otcem a synem Šmoldasovými
úspěšně odehráli již několik představení
pořadu „Šmoldasův drzý jazzyk“. S botanikem Dr. Václavem Větvičkou společně komponují pořad „Muzika s bylinkovou vůní“.
S kytaristou a zpěvákem Jiřím Holoubkem
a s hercem Petrem Nárožným uvádějí pořad „Antikvartet a holub na rožni“. Koncert
„Jsme si souzeni“ pravidelně hrají s písničkářem a právníkem JUDr. Ivo Jahelkou.

Společenská
kronika

Antikvartet

25. 4. 2019 / sál ZŠ a ZUŠ Zliv

úpravách a s vlastními texty. Kromě Vančury zpívá v souboru i jeho žena Zuzana a dva
spřátelení hudebníci, zpěváci a sbormistři
Magda Jungwirthová a Štěpán Štrupl.

Antikvartet společně s pěveckým
sborem Skřivánek vystoupí ve čtvrtek
25. dubna od 19 hodin v hudebním sále
ZŠ a ZUŠ Zliv za podpory Oranžového
roku 2019 Skupiny ČEZ.
zdroj: www.antikvartet.cz

Narodili se
Agáta Grillová
Michael Houdek
Petr Müller
David Vávra
Ella Štabrňáková
Sabina Vojčová
Vanesa Prenerová
Miroslav Kohout
Elena Mazancová
Antonín Bezděka
Matilda Mezerová
Adam Ježek
Štěpánka Berdychová
Ondřej Svoboda
Veronika Šenkýřová
Vážení rodiče, přejeme vám hodně radosti
z vašeho děťátka, celé rodině pevné zdraví
a nádherné chvíle při společném objevování
okolního světa a zdolávání prvních krůčků
a kroků vstříc životu.
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Krajská

klavírní přehlídka 2019
V pátek 5. dubna 2019 se v prostorách
ZUŠ ve Zlivi poprvé uskuteční Krajská klavírní přehlídka. Jejím cílem je umožnit
setkání mladých klavíristů a poměřit interpretační umění.
Podmínkou účasti je zahrát alespoň
dvě skladby odlišného stylu a charakteru,
jednu skladbu z období baroka nebo klasicismu, druhou z období romantismu nebo
20. a 21. století. V letošním ročníku nebudou zařazeny povinné skladby. Přehlídka
obsahuje 8 kategorií, od 0. kategorie po 6.
kategorii a ještě speciální kategorii pro dospělé začátečníky, případně žáky ze soukromé výuky. Jsme velmi rádi, že se letošní
klavírní přehlídka uskuteční v ZUŠ ve Zlivi,
a můžeme tak využít náš nový repasovaný
klavír YAMAHA v hudebním sále. Srdečně
zveme širokou veřejnost.
MgA. Jana Zavičáková, zástupce ředitele ZUŠ Zliv

Zlivská kytara
V pátek 3. května 2019 se uskuteční
již XXII. ročník krajské přehlídky kytarové
hry Zlivská kytara 2019. Přehlídka se stále
těší velké popularitě a je místem setkávání, inspirace a příjemných zážitků.
Již tradičně soutěžní část přehlídky proběhne v prostorách ZŠ a ZUŠ Zliv, slavnostní závěr přehlídky pak díky podpoře města Zliv v kulturním domě. Závěrečný raut
bude v prostorách školní jídelny. Vzhledem

Začarovaný kruh
Od školního roku 2016 / 2017 jsme
v základní škole potřebovali přijmout
nového učitele matematiky.
V září 2016 nastoupila nadějná a šikovná začínající paní učitelka. Učila výborně a měla hezký vztah k dětem. Po dvou
měsících odešla na mateřskou dovolenou.
Od ledna 2017 jsme přijali staršího
pana učitele. Ukázalo se, že neumí učit. Po
dvou měsících zemřel. Zachránila nás naše
bývalá paní učitelka, t.č. v důchodu.

Od září 2017 nastoupil nový nadějný
začínající pan učitel. Ukázalo se, že neumí
učit, nerozumí si s žáky a má i odborné nedostatky. Po velmi problematickém roce
jsme ukončili spolupráci. (Nyní pan učitel
pracuje mimo školství a je spokojený.)
Od září 2018 nastoupila mladá, naděj-
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k velkému počtu účastníků jsme začátek
přehlídky posunuli, slavnostní zahájení
v koncertním sále ZUŠ bude již v 10.45
hod. a vlastní soutěžní přehlídka pak začne
v 11.00 hod.

V letošním roce jsme na závěrečný koncert pozvali KYSK - kytarový soubor konzervatoře v Českých Budějovicích, který
diriguje MgA. František Lukáš.
MgA. Jana Zavičáková, zástupce ředitele ZUŠ Zliv

Prvňáčci,

těšíme se na vás!
Když se z dítěte „školkového“ stane
„dítě školou povinné“, je to pro něj i celou rodinu přelomový okamžik. Jak probíhá zápis do první třídy, nám přiblížil ředitel místní základní školy Mgr. Jan Režný.
Ředitel ZŠ a ZUŠ, Zliv, okr. České Budějovice vyhlašuje na základě §46 zákona
561/2004 ve znění pozdějších úprav zápis
do 1. ročníku základní školy v pátek 5. 4.
2019 od 13.00 do 17.00 hod. a v sobotu
6. 4. 2019 od 10.00 do 11.00 hod. v budově I. stupně ZŠ ve Zlivi (vchod ze Školní
ulice).
K zápisu se dle zákona dostaví děti, které
do 31. 8. 2019 dosáhnou 6 let věku, se svým
rodičem (zákonným zástupcem). Dostaví se
také děti, kterým byla školní docházka odložena. Dostavit se mohou také děti, jejichž
rodiče žádají předčasný nástup školní docházky. Při zápisu rodiče předloží občanský
průkaz a rodný list dítěte. Rodiče žádající

ná paní učitelka. Po dvou týdnech se psychicky zhroutila a ukončila pracovní poměr ve zkušební době. Zachránila nás paní
učitelka důchodkyně.
V listopadu 2018 jsme přijali pana
učitele bez pedagogické kvalifikace. Nikdy
neučil, snažil se, ale bylo to vysilující. Po
týdnu jsme spolupráci ukončili. Zachránila
nás paní učitelka důchodkyně.

V únoru 2019 jsme přijali starší, zkušenou paní učitelku, která se po 18 letech
vrátila k učitelské profesi. Učila dobře, ale
překvapilo ji, jak je učení náročné. Po měsíci ukončila pracovní poměr ve zkušební
době. (Se slovy „Tohle já nemám zapotřebí.“ pokračuje v praxi mimo školství.) Zachránila nás opět paní učitelka důchodkyně, ale jen do konce školního roku.

A učitelé matematiky nejsou! Kdo nás
zachrání teď?

odklad školní docházky předloží v den zápisu doporučení školského poradenského
zařízení a odborného lékaře. Ve výjimečných případech lze žádost o odklad podat
nejpozději do 30. 4. 2019.

Slavnostní den
Tolik strohý text vyhlášení zápisu, kterým se naplňuje zákonná povinnost rodičů
přihlásit dítě k povinné školní docházce.
Ale teď z trochu jiné stránky. Jaký je vůbec smysl zápisu?
Zápis do 1. třídy je pro dítě určitě velice významný den. Blíží se totiž okamžik,
kdy se stane školákem a už bude „velký“,
narozdíl od kamarádů, kteří ještě zůstali
ve školce. Je to malý krůček k dospělosti.
Proto by tento den měl být velmi slavnostní. Je hezké, když se dítě připraví, pěkně se
obleče a celý den prožije jako velký svátek.
Zápis není přijímací zkouškou. Nemá tu
místo žádný strach ani stres.

Také my se snažíme, aby první setkání
budoucího prvňáčka s neznámým prostředím bylo vlídné, příjemné a podnětné.
Dobře namotivovaný žáček se do školy těší
a jeho výsledky jsou pak mnohem lepší.
Paní učitelka si u zápisu s dítětem popovídá a vyzve je, aby předvedlo, co umí. A většina dětí to předvede ráda. A pokud se mu
to zrovna nepovede, nic to neznamená.
Pro posouzení školní zralosti je důležitější rozhovor s rodiči nebo informace
z mateřské školy. Rodič nejlépe zná své
dítě, a pokud je na pochybách a zvažuje
odklad školní docházky, pomůže dětský lé-

ZŠ a ZUŠ Zliv přijme

učitele matematiky
- který umí učit
- chce učit
- nezhroutí se po prvním týdnu
Nejlépe v kombinaci s fyzikou na
plný nebo částečný úvazek.
Nástup: září 2019
Bližší informace:
tel.: 387 993 323
e-mail: zszliv@seznam.cz

kař a pedagogicko-psychologická poradna.
Jejich doporučení je pak pro vyřízení odkladu nezbytné. Odklad totiž může pomoci, ale také uškodit.

Co jste možná nevěděli

Pokud ale rodiče zážitek ze zápisu svému
dítěti dopřát nemohou nebo nechtějí, tak
nemusí. Zákon stanovuje, že zákonný zástupce musí zapsat dítě v době od 1. do 30.
dubna. Osobní přítomnost dítěte u zápisu
zákon nevyžaduje.
Mgr. Jan Režný, ředitel ZŠ a ZUŠ Zliv

Hola, hola,
školka volá

Podobně jako každý rok i letos v květnu mohou rodiče zapsat své děti do zlivské
mateřské školy. S průběhem zápisu a podmínkami přijetí nás seznámila její ředitelka, paní Hačková.
V letošním roce se zápis do naší mateřské školy koná v týdnu od 6. do 10. května (vyjma 8. 5. - státní svátek). Všechny
děti budou přijaty k 1. září, avšak skutečný
nástup může být i pozdější (podle věku
dítěte, zdravotní problémy aj.). Vše záleží
na domluvě zákonného zástupce s ředitelkou MŠ. Od tohoto data však nastává povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání. A jak vlastní zápis probíhá?

V době zápisu mohou rodiče s dětmi
ve školce pobýt v některých z přijímacích
dnů v čase od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
Děti si mohou ve zvolené třídě pohrát, seznámit se s prostředím, s hračkami a jejich
rodiče je zatím zapíší. Obdrží potřebné
tiskopisy a důležité informace pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od nového
školního roku 2019 / 2020. Poslední rok
předškolního vzdělávání je nyní povinným, tzn., že děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku pěti let, musí být bezpodmínečně do nějaké MŠ zařazeny.

Pokud tedy takové dítě ještě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo v jiné MŠ.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče
o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní
vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce podá žádost k rukám
ředitelky školy nejpozději do 10. 5. a ještě doloží nejdéle do 17. 5. evidenční list
pro dítě, který je nedílnou součástí školní
matriky. Oba dokumenty vydává v době
zápisu ředitelka mateřské školy. Rodiče
také budou u zápisu dokládat, zda jsou je-

jich děti řádně očkované. Předloží za tímto
účelem očkovací průkaz. Tato povinnost se
nevztahuje na děti, které mají předškolní
vzdělávání povinné. O přijetí dítěte následně rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení nejpozději do 30 dnů, ve složitějších
případech do 60 dnů. Rozhodnutí o přijetí
se nezasílá žadatelům na adresu, ředitelka
je povinna seznam přijatých dětí zveřejnit
na místě obvyklém, tj. na informační tabuli
v MŠ.

U povinného předškolního vzdělávání
se rodič může rozhodnout, jakou formu
vzdělávání dítěte zvolí. Lze volit i formu
individuálního vzdělávání, což znamená,
že dítě je vzděláváno doma rodičem, jinou
osobou nebo může navštěvovat jiné zařízení, než je mateřská škola. V tomto případě rodič podá do konce května žádost
a předškolní vzdělávání se uskutečňuje
bez docházky dítěte do MŠ. Rodič je pak
povinen dostavit se dle pokynů ředitelky
s dítětem k přezkoumání zralosti a ověření
úrovně osvojených očekávaných výstupů
takto vzdělávaného dítěte. Ostatní informace obdrží každý zájemce u zápisu.
Povinné předškolní vzdělávání trvá
případně i ve školním roce, pro který byl
dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění
této povinné školní docházky.
Taťána Hačková, ředitelka MŠ Zliv

„Desítka“
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež má stále otevřené dveře. Pro všechny
od 6 do 26 let.
Pro všechny, kteří neví co s volným časem, cítí se osamělí, mají nějaké problémy,
chtějí navázat nové přátelství nebo si jen
tak popovídat, potřebují s něčím pomoci
a poradit. Otevřeno je každý všední den
od 12 do 18 hodin. Přijďte se podívat,
nacházíme se na adrese nám. Míru 10,
v budově bývalé Policie ČR. S nastávajícím
jarem chystáme různorodý program. Naučíme se např. plést velikonoční pomlázky,
nabarvíme si vajíčka a budeme si povídat
o velikonočních tradicích. Rádi bychom se
také zaměřili na zdravý životní styl a pohyb, proto dle počasí začneme chodit ven,
kde strávíme čas hraním her a aktivním
pohybem. Aktuální program akcí na daný
měsíc bude vždy vyvěšen na vchodových
dveřích do našeho zařízení.
Chtěli bychom poděkovat za Tříkrálovou sbírku, která se konala začátkem roku.
Koledovali jsme ve Zlivi, Pištíně, Zbudově,
České Lhotě a také v Dívčicích a Nákří.

Ve zlivské knihovně
se stále něco děje
14. května 2019 - 17.00

Jednadevadesátníci

skutečný příběh vojáků 91. regimentu
Setkání se spisovatelem Janem Ciglbauerem na téma - jaké byly skutečné
osudy našich dědů z jižních Čech, kteří
bojovali v letech 1914 - 1918 v řadách
91. pluku. Na přednášce se dozvíte, kde
prolévali krev a kde jsou pohřbeni. Součástí přednášky bude ukázka dobové
výstroje a výzbroje.
28. května 2019 - 17.00

Jak zpracovat historii

svého rodu (nejen) ze Zlivi a okolí
Přednáška genealoga Mgr. Aloise Sassmanna. V průběhu přednášky budou
promítány zajímavé dokumenty z oblasti genealogie.

V pondělí 18. března navštívil Městskou knihovnu zlivský rodák Lukáš
Csicsely.
Vystudoval estetiku a filmovou vědu
na FF UK a scenáristiku na FAMU. Učí
scenáristiku, píše scénáře pro televizi
a film - nyní například o evropské avantgardní elektronické hudbě, o pražské
klubové scéně divokých devadesátých
let či Bohuslavu Martinů.

Pro rozhlas psal večerníčky či nedělní
pohádky. Knižně debutoval v roce 2016
novelou Svátek. O rok později mu vyšla
novela Předvečer svatého Mikuláše.
Lukáš Csicsely přijel vyprávět mladým čtenářům o své práci spisovatele
a co všechno musí zvládnout začínající
autor, než se jeho kniha dostane ke čtenáři. Vyprávění to bylo poučné, děti udivila skutečnost, že i člověk, který neměl
velký zájem o povinnou četbu, se může
naplno věnovat literární tvorbě.
Marie Matoušková, knihovnice
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zprávy, články, informace

Sice nás provázelo chladné počasí, ale
přesto naši milí koledníci vyrazili do ulic
s dobrou náladou. Díky nim a všem lidem,
kteří přispěli, jsme letos vykoledovali
celkem 49 234 Kč. Mnohokrát děkujeme
všem králům, kteří ve svém volném čase
přispěli k dobré věci, a hlavně všem darujícím, kteří myslí i na druhé.

Poděkování patří i Nadaci ČEZ a Nadaci
Agrofert. Díky nim můžeme lépe zajišťovat
provoz našeho nízkoprahu, dovybavovat
a zútulňovat naše zařízení. Kupovat potřebný materiál k aktivizačním činnostem,
nové hry, kulečník, apod.
Jitka Hošková, NZDM No. 10

Kam s nimi ?
Odpady nejsou žádná legrace, a proto
na ně máme zákon. Je to Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb. a jeho následné novelizace). Tento zákon stanovuje pravidla
mimo jiné pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování
ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje.
Takže návod, jak na to, máme.
Proč tedy problém, respektive odpady,
nemizí, dokonce se ani nezdá, že by byl
menší?
Lenost? Neochota? Chybějící technologie? Peníze? Asi od každého něco.
Víme, že nejlepší je ten odpad, který
vůbec nevznikne, a přesto produkce odpadu neustále roste. Na jednoho obyvatele
produkujeme zhruba o jednu třetinu více
než třeba v sousedním Německu či Rakousku.

Od konce devadesátých let probíhá v České republice rozsáhlá kampaň
na třídění odpadů. V roce 2017 vytřídil
každý Čech průměrně 47 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony), 73 %
obyvatel ČR aktivně třídilo odpady, 74 %
obalů bylo vytříděno a předáno k využití
nebo recyklaci, 99 % obyvatel ČR má možnost třídit. (zdroj: www.ekokom.cz).
Tak proč to nefunguje? Proč neustále
rostou nároky na skládkování nevyužitého
odpadu, když čistě teoreticky je znovu využitelných až 90 % komunálních odpadů?

Přemýšleli jste někdy, co se děje s tím,
co nandáte do barevných kontejnerů? Ne,
nesesypou to do jednoho auta a nevyvezou na skládku. Alespoň ne všechno a ne
hned. Odpad je odvezen na dotřiďovací linku a ručně se přebere. Navštívila jsem toto
zařízení několikrát a není to žádná ňamka.
Při jedné návštěvě putovalo po pásu spolu
10 | Zlivan

s plastovým odpadem i balíčkované maso,
jablka a mrtvý zajíc. Vše po pár dnech
v kontejneru a na hromadě před linkou
pěkně odleželé. Nic moc nejsou ani zbytky jogurtů či nápojů. Vytříděný materiál
je podle druhu slisován do balíků a čeká
na zájemce z oblasti recyklace. Spousta
směsného plastu ale vyžaduje ještě dotřídění. Co zbyde, jde na skládku.
Jenže! Kolik vytříděného odpadu bylo
skutečně recyklováno? „Žalostně málo.
34 %. Samo Ministerstvo životního prostředí přiznává, že „zpracovatelský průmysl bezpochyby chybí.“ To je ostudné a je
to důkazem bezkoncepčnosti, s jakou se
k této problematice přistupovalo.“ (www.
trideniodpadu.cz). I přesto má třídění
smysl. Musí však být pečlivé.

Nejhorší, co s odpadem můžete udělat, je spálit ho doma v kamnech. O tom,
proč nepálit odpad doma, jsme ve Zlivanu
už psali.
V poslední době jsou v módě spalovny, které se maskují za energetické využití
odpadů a kterým nahrává fakt, že po roce
2024 bude silně omezeno skládkování využitelného odpadu. Je to jednoduché řešení složitého problému. Do spalovny vejde
určité množství odpadu a vyjde jen desetina objemu. Zbytek odpadu změnil chemickou podobu a toxicitu. Vznikl nový,
většinou nebezpečnější odpad, který rozptylujeme na skládky (s přísnějšími podmínkami a dražším provozem), do vody
a do vzduchu. Zhodnotí se jen 17 - 22 %
energie uložené v odpadech (účinnost moderních elektráren je 40 - 70 %). Trochu
málo ve srovnání s náklady.
A ještě jedna otázka se nabízí k zamyšlení: Co z našeho komunálního odpadu hoří? Není to náhodou to, co se dá
recyklovat? Pokud drahá spalovna stojí,
musí vydělávat, tedy spalovat. Bude stačit
ten nerecyklovatelný odpad? A bude stačit
odpad z okolí nebo budeme muset spalovnu krmit odpadem odjinud? Vždyť přece
budeme dovážet energetickou surovinu.
A jsme opět u peněz. Kolik to bude stát?
Kdo zaplatí? Kdo vydělá?
Jedna odpověď je jistá - zaplatíme
všichni, penězi i zdravím.
Úplně poslední otázka na závěr: Napadlo vás někdy, jak je možné, že máme
zásoby uhlí, ropy, plynu? Naše odpady se
na ně nejspíš v brzké době nepromění, ale
co když za pár let objevíme nové technologie na jejich rozumné využití?
K tématu odpadů se vrátíme v dalších
číslech. Dočtete se např. o kompostování
a o tom, jak produkovat co nejméně odpadu, zmíníme čísla za minulé roky.
RNDr. Yveta Smíšková

Novinky z knihovny
V městské knihovně opět najdete
nové knižní tituly pro čtenáře různých zájmů i věkových kategorií.
Jan CIGLBAUER
Jednadevadesátníci - skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu
Českobudějovický 91. pěší pluk patřil mezi nejznámější útvary bývalé
rakousko-uherské armády, a to díky
Jaroslavu Haškovi, který do kulis pluku zasadil příběh o dobrém vojáku
Švejkovi.
Kniha jihočeského badatele Jana Ciglbauera přináší neuvěřitelný příběh
jednadevadesátníků - zelených ďáblů
italské fronty. Na 5000 z nich se nevrátilo ke svým rodinám. Díky této
publikaci poznáváme mnohé osudy dosud ukrývané jen za jmény na
pomnících padlých. Kniha obsahuje
archivní materiály, mapy, fotografie.
Lukáš CSICSELY
Předvečer svatého Mikuláše

Autor zavádí malého čtenáře do míst
zdánlivého bezpečí, vánoční pohádky,
dětského dobrodružství, aby znovu
strašil pravými čerty přestrojenými
za čerty falešné a naopak. Je to zpráva
o mikulášské noci z pohledu chlapce
Petra.
▼ inzerce

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu - typ Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell - typ Araukana.
Stáří slepiček 14 - 19 týdnů.
Cena 159 - 209 Kč / ks.

16. 4. / 29. 5. / 27. 6. 2019
ve 14.40 hod.
Zliv (u vlakového nádraží)
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky.
Bližší informace:
po - pá: 9 - 16.00
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Alois Moravec

foto: Jan Šplíchal

Malíř nejen jihočeských motivů
V lednu tomu bylo 120 let, co se Alois Moravec narodil 5. ledna 1899 v Chyškách u Milevska. Pojďme si společně připomenout, jak výjimečný umělec působil v našem okolí.
Cesta k jeho umělecké tvorbě byla nastavena dobře hned již od mládí. Jeho otec
byl vesnickým učitelem a dobrým portrétistou, což mu umožnilo již od raného dětství přijímat pozitivní impulzy jak na poli
uměleckém, tak i při upevňování jeho vztahu k přírodě a historii vlasti.

Ve čtrnácti letech vstoupil na umělecko-průmyslovou školu, kde pod vedením
profesorů A. Hofbauera, E. Dítěte a F. Kysely postupně získal základy v oblasti užité
grafiky a ilustrace. Dalším důležitým mezníkem v jeho životě byl rok 1916, kdy nastoupil bez zkoušky do grafické speciálky
na Akademii výtvarných umění v Praze.
Zde jej silně ovlivnila osobnost významného českého umělce Maxe Švabinského
(1873 - 1962), znamenitého portrétisty,
krajináře, kreslíře a grafika.

Na studiích potkal i několik budoucích
přátel, jako například rodáka z Českých
Budějovic Vlastimila Radu, budoucího
známého malíře venkova a ilustrátora, či
Vojtěcha Sedláčka. S druhým jmenovaným dokonce díky své píli na doporučení
Maxe Švabinského obeslali ještě za studií
výstavu grafiky spolku Hollar, což i dle
jeho vzpomínek mělo pro něj do budoucna velký význam. Lepty, litografie a dřevoryty, které vznikly kolem roku 1920, již
ukazovaly na uměleckou zralost a spolu
s ilustrátorskou tvorbou byly jedním z důvodů, že se Moravcovo jméno začalo stále
častěji objevovat na stránkách odborného

tisku a v uměleckých síních. Kromě zmíněného Sdružení českých umělců grafiků
Hollar se také stal členem Umělecké besedy a od roku 1936 Sdružení jihočeských
výtvarníků.
Krajinář tělem i duší

Jako umělec se věnoval především krajině, ale se silným sociálním kontextem.
Nezobrazoval přímo divoké pošumavské
hvozdy, ale spíše krajinu kultivovanou lidskou prací a ve většině případů je v ní zastoupen figurální motiv, lidé často zachycení při práci nebo při prožívání všedního
života. Autor si přinášel inspirace z nejrůznějších cest, ale jeho srdce bylo svázáno
nejvíce s jihočeskou a šumavskou krajinou.

Tvořil díla spojená s řadou více či méně
známých lokalit: se Šumavou (Kašperské
Hory, Srní, hrad Rábí), Prácheňskem, Strakonickem (řeka Otava), Českobudějovickem a dalšími. Pro nás může být navýsost
zajímavé že, zavítal i do Zlivi - jak dokazuje grafika znázorňující zlivský mostek se
sochou svatého Jana Nepomuckého, nebo
olejomalba Bezdrev z Králičího ostrova
u Zlivi (1941). Spojení s krajinou se projevuje i ilustrováním knih autorů, jako byl
např. K. Klostermann, J. Š. Baar, L. Stehlík,
a dalších. Ilustroval mimo jiné i časopisy
pro mládež: Mateřídouška, Ohníček a ABC
mladých techniků a přírodovědců.

V Moravcově malbě vidíme určitou
uvolněnost a zručnost vedení štětce. Též
i co se týká stylu jeho kresby, jak hezky

vyjádřil malíř, grafik a spisovatel F. V. Mokrý ve svém textu z roku 1944, kdy dává
do souvislosti autorovu tvorbu s dílem Mikoláše Alše, který byl „rodem z protějšího
břehu řeky Vltavy“:

„Synthetické zjednodušování, vedoucí
Moravce k osobitému stylu, vyznačuje již
syna moderní nervosní doby. Je příkřejší
ve zkratce, dovede ve svých kresbách náhle zalomiti nebo i vynechati linii z čisté
radosti pro půvabný kresební útvar, nebojí
se zdůrazniti jakousi sukovitost a drsnost
formy, což nám někdy připomene staré lidové dřevoryty, aniž to byla nějaká, třebas
úmyslná neohrabanost. Naopak - Moravec
je kreslíř velmi pohotový a přesný.“
V malbě je místy vrstva barvy hutnější,
pastózní, jinde jemná v lehkých přechodech jednotlivých valérů. Jeho barevná
paleta je tu výraznější, tu zase tlumenější,
často za použití odstínů hnědé barvy. Pracuje též specificky s účinky světla a meteorologických jevů. A to nejen v barvě, ale
i kresbě a různých grafických technikách.
Dobrým příkladem může být známé vyobrazení kohoutího kříže v Úbyslavi, kde
schoulené postavy dvou žen, nesoucích
nůše plné klestí, jako by kromě jejich nákladu tížila temná, ponurá mračna valící se
nízko po obloze.

Závěrem lze charakterizovat Moravcovo dílo citátem Mikoláše Alše, jehož dílo
(mimo jiné autory) uvedl do souvislostí s umělcem výše citovaný F. V. Mokrý:
„Umění, jež není výrazem vlasti, jež nemá
styků s ní, není ničím.“
Alois Moravec zemřel 6. března 1987
v Praze.

Mgr. Hynek Rulíšek - historik umění
Jihočeské muzeum, Č. Budějovice
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Buďte tam, kde se něco děje

Přijďte se bavit, tančit, fandit, dozvědět se něco nového anebo jen tak mezi lidi.

duben 2019
2. 4. / 18.00
Žákovský koncert, sál ZUŠ Zliv

5. 4.
Krajská klavírní přehlídka, představení
mladých klavíristů, ZUŠ Zliv

5. 4. / 19.00
Hospodský kvíz, vědom. soutěž, KD Zliv

5. 4. / 17.00
Zliv - Jankov, fotbal. utkání - OP starší žáci,
hřiště SK Zliv
6. 4. / 16.30
Zliv - Olešník „B“, fotbal. utkání - OP muži,
hřiště SK Zliv
6. 4. / 18 - 21.00
II. Teen Disco pro mládež 10 - 15 let,
zábava pro náctileté, KD Zliv

7. 4. / 10.00
Zliv - Větřní, Loučovice, fotbal. utkání dorost 1. A skupina A, hřiště SK Zliv

9. 4. / 17.00
Zliv - Temelín, fotbal. utkání - OP starší
přípravka skupina C, hřiště SK Zliv
14. 4. / 10.00
Zliv - Hrdějovice, fotbal. utkání
dorost 1. A skupina A, hřiště SK Zliv

16. 4. / 17.00
Zliv - Jankov, fotbal. utkání - mladší přípravka OP skupina B, hřiště SK Zliv

17. 4. / 17.00
Zliv - Hluboká, fotbal. utkání - ml. žáci OP
skupina B, hřiště SK Zliv
18. 4. / 13 - 18.00
Den otevřených dveří - Avízo s. r. o.,
prohlídka provozu na výrobu bublinkové
fólie. Bude připraveno i občerstvení.

19. 4. / 17.00
Zliv - Černý Dub, fotbal. utkání - OP starší
žáci, hřiště SK Zliv
19. 4. / 19.00
Hospodský kvíz, vědom. soutěž, KD Zliv

20. 4. / 17.00
Zliv - Borovany, fotbal. utkání - OP muži,
hřiště SK Zliv

23. 4. / 17.00
Zliv - Týn nad Vltavou, fotbal. utkání - OP
starší přípravka skupina C, hřiště SK Zliv

21. 4. / 13 - 17.00
III. Velikonoční dílna, velikonoční tvoření
pro děti i dospělé, KD Zliv
25. 4. / 19.00
Jarní koncert - skupina Antikvartet a pěvecký sbor Skřivánek, sál ZUŠ Zliv

26. 4. / 9.00 - 11.30
Sportovní dopoledne s fotbalem - pro děti
od 5 do10 let, hřiště SK Zliv
27. 4. / 10.00
Zliv - Trhové Sviny, fotbal. utkání - dorost
1. A skupina A, hřiště SK Zliv
27. 4. / 17.00
Zliv - Jankov „B“, fotbal. utkání - OP muži,
hřiště SK Zliv
28. 4. / 8.00
Zlivská stovka, soutěž v běhu na 100 m
s překážkami, SK Zliv

29. 4. / 19.00
7 žen na krku, divadelní představení souboru J. K. Tyl ČB, KD Zliv
30. 4. / 18.00
Žákovský koncert, sál ZUŠ Zliv

Celý duben
Velikonoční dílna, tvoření pro rodiče i prarodiče s dětmi, Dětské centrum „10“

květen 2019

3. 5. / 10.45
Zlivská kytara - XXII. ročník Krajské přehlídky kytarové hry, sál ZUŠ Zliv

3. 5. / 17.00
Zliv - Nové hrady, fotbal. utkání - OP starší
žáci, hřiště SK Zliv

Oranžový rok 2019
ve Zlivi
25. 4.
8. 5.
17. 8.
2. 12.

Vokální skupina Antikvartet
Zlivský sportovní den
Slavnosti mrkve
Vánoční koncert Musica Bohemica

Děkujeme Skupině ČEZ za její finanční
podporu, díky které můžeme tyto akce
uspořádat i v tomto roce.

6. 5. / 17.00
Zliv - SKP ČB „B“, fotbal. utkání - mladší
žáci OP skupina B, hřiště SK Zliv

6. - 10. 5.
Den matek, výtvarná dílna pro děti ke Dni
matek, Dětské centrum „10“
7. 5.
Zliv - Dubné, fotbal. utkání - mladší přípravka OP skupina B, hřiště SK Zliv

8. 5. / 9.30
Zlivský sportovní den, zlivská sportoviště

9. 5. / 17.00
Zliv - Nemanice, Úsilné, fotbal. utkání - OP
starší přípravka skupina C, hřiště SK Zliv
11. 5. / 10.15
Zliv - Loko „B“, fotbal. utkání - OP muži,
hřiště SK Zliv

12. 5. / 10.00
Zliv - Hluboká, fotbal. utkání - dorost 1.A
skupina A, hřiště SK Zliv
14. 5. / 17.00
Jednadevadesátníci - skutečný příběh
vojáků 91. regimentu, setkání se spisovatelem Janem Ciglbauerem, městská
knihovna Zliv

16. 5. / 17.00
Zliv - Hluboká, fotbal. utkání - OP starší
přípravka skupina C, hřiště SK Zliv

17. 5. / 17.00
Zliv - Mokré, fotbal. utkání - OP starší žáci,
hřiště SK Zliv
21. 5. / 17.00
Zliv - Lipí, fotbal. utkání - mladší přípravka OP skupina B, hřiště SK Zliv
21. 5. / 18.00
Koncert absolventů a učitelů ZUŠ
sál ZUŠ Zliv

22. 5. / 17.00
Zliv - Borek, fotbal. utkání - mladší žáci OP
skupina B, hřiště SK Zliv
25. 5. / 17.00
Zliv - Úsilné, fotbal. utkání - OP muži,
hřiště SK Zliv

26. 5. / 13.00
Zliv - Dobrá voda, Třeboň „B“, fotbal. utkání - dorost 1. A sk. A, hřiště SK Zliv
28. 5. / 17.00
Jak zpracovat historii svého rodu (nejen)
ze Zlivi a okolí - přednáší genealog
Mgr. Alois Sassmann, měst. knihovna Zliv
30. 5. / 17.00
Zliv - Dříteň, fotbal. utkání - OP starší
přípravka skupina C, hřiště SK Zliv

změna programu vyhrazena
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