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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec zimy zatím v nedohlednu a očekávaný nástup jara jaksi nepřichází, a tak
zůstává ještě trocha času na „doladění“ přípravy naplánovaných a schválených investic
v letošním roce. Ve vysokém stupni rozestavěnosti je již celková rekonstrukce sociálního zázemí na Mydláku. To bylo vybudováno
začátkem sedmdesátých let a kvalitativně
již nemohlo vyhovovat požadavkům současné doby. Jakmile to počasí dovolí, bude
zahájena rekonstrukce starých chodníků
v ul. Čapkova a ul. Česká. V domě s pečovatelskou službou pak rekonstrukce páteřních
rozvodů vody. Další akce budou následovat

v průběhu roku. Jejich výčet jsem již uvedl
v předcházejícím čísle Zlivanu a dále jsou
uvedeny i na webových stránkách našeho
města. Všechny akce jsou samozřejmě zahrnuty v rozpočtu města.
V letošním roce očekáváme přísun peněz z různých dotačních titulů za ukončené
akce v minulém roce, které jsme museli prvotně zafinancovat z vlastních prostředků.
A těch není skutečně málo. Již tak značný
přebytkový rozpočet bude dále posílen
o tyto zdroje. Pro informovanost uvádím,
že finanční zdraví měst a obcí lze vysledovat
na webu www.informaceoobcich.cz. Zde si
každý může najít naše město. Podotýkám, že

je to příjemné čtení. Právě s vědomím toho,
že disponujeme tímto značným přebytkem,
můžeme uskutečnit tak významnou věc,
jako je vytvoření centrálního městského
parku s dominantním prvkem ve středu –
kostelem. Osobně tomu říkám akce „Kulový
blesk“. Nejdříve musíme koupit objekt bývalé pošty. Před následnou demolicí poskytnout stávajícímu nájemci rovnocennou bytovou náhradu koupí jiného bytu. Přemístit
stávající telefonní uzel včetně přeložky veškerých kabelů do jiných prostor. Následně
provést demolici, prodloužit park a vybudovat kruhový objezd. Odhad investičních
nákladů je cca 22 mil. Kč.
S přáním prosluněného jara a spoustou
aktivně strávených dnů v přírodě.
Ing. Jiří Štabrňák
starosta města Zliv

Události ve Zlivi
Narodili se

Adriana Marhounová
Jan Bušek
Tereza Lenomarová
Veronika Dvořáková
Jiří Trávníček
Valentýna Soukupová
Viktor Jíša
Marek Virág
Jonáš Micso
Ema Pfefferová
Eliška Peroutková
Natálie Ambrožová

Životní jubileum

Marie Ludačková
Štefan Diviš
Karel Švec
Josef Zima
Marie Turková
Štefan Morong
Jan Dolejší
Jaroslav Mašek
Marie Houdková
Marta Štěpková

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
85 let
90 let
90 let

Zlatou svatbu oslavili

Manželé Jan a Růžena Hrdinovi
Manželé František a Anna Bunešovi
Manželé Václav a Helena Bartošovi

Diamantovou svatbu oslavili
Manželé Zdeněk a Anna Kebrlovi

Bohuslava Plecerová matrika
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Nové knihy v knihovně
VONDRUŠKA, Vlastimil:
Dračí náhrdelník = Hříšní lidé Království českého. V průběhu okázalé slavnosti, kterou na svém hradě
uspořádá Jaroslav ze Šternberka, zmizí jeho krásná
neteř Eliška, manželka veverského purkrabího Drslava. Mezi hosty
to vyvolá posměch, protože nemá pověst
ctnostné manželky, jenže její manžel vyhledá Oldřicha z Chlumu a prosí ho o pomoc.Vše by vypadalo jako banální příběh
msty podváděného manžela, pokud by
nenašel Oldřich z Chlumu důkaz, že jde
o záležitost nanejvýše tajemnou.
DÉCZI, Laco, Laco Déczi: totálně vytroubený
mozek: životní rozhovor.
„Životní rozhovor s legendárním jazzovým trumpetistou“. Laco Déczi je sprosťák, hulvát a křikloun, říká
novinář Tomáš Poláček,
autor knižního rozhovoru. Slavný trumpetista pozval Poláčka do amerického Connecticutu, kde posledních třicet let žije.
Lovili mušle v oceánu, vysedávali u ohně,
poslouchali jazz, a během jejich rozhovoru se Laco Déczi otevřel. „Odhodil masku
burana“, říká Poláček, „a já poznal svobodnou, něžnou a hravou duši“. A taková
je i kniha – sprostá, politicky nekorektní,
hravá a něžná.
BROWN, Daniel: Počátek.
Fantasticky vynalézavý román – nejbrilantnější a nejzábavnější, jaký Dan Brown
dosud napsal. Harvardský
profesor symbologie Robert Langdon přijede do ultramoderního Guggenheimova muzea v Bilbau, aby se zde zúčastnil
významného oznámení – odhalení objevu,
který „navždy změní tvář vědy“.
DELANEY, J.P.: Ta přede mnou. Psychologický thriller jako dělaný pro všechny
fanoušky Dívky ve vlaku
či Zmizelé, který byl ještě před vydáním prodán
do více než 30 zemí po celém světě a jehož autorem
je úspěšný spisovatel, vystupujícího pod pseudonymem J. P. Delaney.
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HAŠKOVÁ COOLIDGE,
Eliška: Pět amerických
prezidentů, česká babička a já. Eliška Hašková-Coolidge sedmadvacet let
pracovala pro americkou
vládu, z toho osmnáct let
v týmu Bílého domu, kde
byl jejím prvním prezidentským šéfem J. F.
Kennedy. Narodila se v Praze, jako osmiletá s rodiči emigrovala. V knížce vzpomíná
na své české kořeny, lidi, kteří ji formovali,
americká studia i roky ve službách Lyndona Johnsona, Richarda Nixona, Geralda
Forda a Jimmyho Cartera. Vypráví o světě
vysoké washingtonské společnosti, v němž
se díky svému původu, práci i sňatku pohybovala, i vztahu své rodiny k zemi, ze
které vzešla.
KOVÁŘ, Karel /Kovy/:
Ovšem. Ve sbírce osobních
příběhů, básní a fotek sdílí Karel Kovy Kovář cestu
obyčejného kluka z malého
města, jehož život se během
pár let otočil doslova vzhůru nohama.
ESCHBACH, Constanze
von: Vývary z kostí: léčebný zázrak. Autorce
jde především o léčebné
a preventivní zdravotní
efekty vývarů z kostí, jež
byly uctívány a známy už
v době kamenné. Také starověký Egypt je považoval
za obecnou prevenci před nemocemi, Hippokrates je doporučoval jako prostředek
dosažení krásy a štíhlosti a spolehlivého
pomocníka při uzdravování, Galén je považoval za prostředek k podpoře hybnosti,
Paracelsus je předepisoval při nachlazení,
zánětech i bolestech kloubů. Dnešní lékaři
doporučují vývary také k růstu a lesku vlasů, k hebké kůži a omlazení pleti, ke zpevnění kostí při osteoporóze, jako prostředek
odkyselení a vyčistění organismu.
MALÝ, Radek: Franz Kafka: člověk své i naší doby.
Výpravná kniha o nejslavnějším pražském rodákovi
Franzi Kafkovi přibližuje
jeho život a dílo. Ožívá v ní
svět pražské německy psané literatury, svět Kafkových zájmů, rodiny a přátel

a také svět prazvláštních příběhů, nad kterými si dodnes lámou hlavu čtenáři i odborníci na slovo vzatí.
NÁHLOVSKÝ, Josef Alois:
Vykutálený pohádky
Kniha obsahuje 6 krásných
pohádek s nádhernými ilustracemi Jany Holé.

Výstava fotografií
v Městské knihovně Zliv – březen 2018
Poděkování autora fotografií pana Karla
Švece:
„Chtěl bych poděkovat všem návštěvníkům mé skromné výstavy za jejich krásná
slova, která mi napsali. Vůbec jsem nedoufal, že se mé fotky setkají s takovým příznivým ohlasem. Vnímám to jako výzvu
do budoucnosti k tomu, aby moje další
výstava se setkala s podobným úspěchem.“
Karel Švec
Městská knihovna Zliv Vás zve
na přednášku
Nejstarší osídlení Zlivi a okolí v pravěku
a raném středověku.
Přednáší: PhDr. Petr Zavřel, vedoucí archeologického oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a specialista
na období mladšího pravěku a prehistorickou archeologii, doc. Mgr. Ondřej Chvojka, PhD. Archeolog Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích, specialista pro
období staršího pravěku
Přednáška se koná v úterý, 3. dubna 2018
v 17,00 hod. v Městské knihovně Zliv
Městská knihovna Zliv Vás zve
na přednášku
Archeologické výzkumy na trase dálnice
D3 na Českobudějovicku.
Přednáší: doc. Mgr. Ondřej Chvojka, PhD.
Archeolog Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích, specialista pro období staršího pravěku
Přednáška se koná v úterý, 24. dubna 2018
v 17,00 hod. v Městské knihovně Zliv
Městská knihovna Zliv Vás zve na
přednášku
Jak vypadalo středověké město na základě
archeologických nálezů ve městě České
Budějovice.
Přednáší: Mgr. Zuzana Thomová
Archeolog Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích, specialista na období raného středověku
Přednáška se koná v úterý, 22. května 2018
v 17,00 hod. v Městské knihovně Zliv
Marie Matoušková
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Virtuální univerzita třetího věku
Letní
semestr
školního
roku
2017/2018 začal 31. 1. 2018 přednáškou
na téma „Blíží se 1. světová krize“. Touto přednáškou se pro nás otevřel kurz
s názvem „Dějiny oděvní kultury III“.
Do tohoto semestru se přihlásilo 20 studentek.
Momentálně máme za sebou již polovinu přednášek a na časové ose jsme se posunuli od jedné světové války ke druhé. Velmi
zajímavá byla přednáška o módních salonech. Kdo by neznal jména jako Coco Chanel, Podolská nebo Rosenbaum či Dior.
Doprovodnou aktivitou pro tento semestr byl „Minikurz keramiky“, který byl
zaměřen na Velikonoce. Kurz keramiky
se uskutečnil ve výtvarném ateliéru pana
učitele Zdeňka Ptáka v Základní umělecké
škole. Na začátku nás pan učitel seznámil
s ateliérem a jeho vybavením. Pak nás celým
kurzem provázela paní učitelka Naděžda
Kubartová. Pod jejím trpělivým vedením
vznikla malá dílka pro velikonoční výzdobu.
Všem se dílo podařilo, a tak všichni účastníci kurzu byli nadšeni. Pro velký úspěch
jsme si již naplánovali, že kurz zopakujeme
na podzim a zaměříme ho na Vánoce.
Před velikonočními svátky se uskuteční
workshop, na kterém stejně jako vloni vy-

Přišla opět doba zápisů do mateřinek.
Podle novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí přijímací řízení na všech
mateřských školách proběhnout v období od
2. do 16. května příslušného roku pro školní
rok následující. Ten náš zlivský se koná ve
dnech 7. až 11. května 2018. V tomto týdnu
se dostaví do mateřské školy osobně zákonní zástupci dětí, které mají být vzdělávány
od následujícího školního roku 2018 - 2019.
Zápis se koná denně, vždy od 9,00 hod. do
10,00 hod. V tuto dobu si také u nás mohou
noví klienti pohrát a seznámit se s prostře-

dím školky. Maminky se mohou dotazovat
učitelek na různé provozní a vzdělávací
problémy a rovněž zapíší své děti u ředitelky školky. To obnáší vyplnění přihlášky,
kontrolu očkovacího průkazu, zda mají děti
všechna potřebná očkování a tudíž splňují
zdravotní kritéria pro přijetí a dále obdrží
evidenční list pro dítě a soubor organizačních informací.
Po dobu zápisu budou také k nahlédnutí
kritéria, která mohou nějak ovlivnit přijetí
dětí. To, jaké dítě bylo přijato, se zákonní zástupci dozví do 30 dnů na seznamu

v prostorách mateřské školy. Děti jsou po
celou dobu přijímacího řízení evidovány
pod kódy, které budou mít vyznačené již na
přihlášce. Jestliže některý z uchazečů bude
odmítnut, bude s ním podle příslušných zákonů zahájeno správní řízení. Vlastní rozhodnutí o přijetí bude ředitelka MŠ vydávat
osobně v kanceláři po uplynutí této doby.
Vše se zájemci dozví přesně v organizačních
pokynech, které obdrží u zápisu.
T. Hačková – ředitelka MŠ Zliv

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018
ného času, bavit se s kamarády a především
mít po ruce člověka, který vyslechne a pomůže, pokud někoho něco trápí jako např.
problémy s kamarády, první láskou, školou,
rodinou a mnohé další, s čím se dnešní děti
robíme malé dárečky pro budoucí školáčky,
kteří se dostaví na začátku dubna k zápisu.
Do konce semestru ještě plánujeme
v dubnu výlet do Prachatic. Navštívíme
Muzeum české loutky a cirkusu. Tento výlet jsme naplánovali i proto, že v prostorách
muzea je výstava „RETRO. Krása, která
nestárne“. Tato výstava nám vhodně doplní probírané téma oděvní kultury. Jedná se
o výstavu šatů a módních doplňků ze sbírek

Národního muzea z 50. let 20. století.
A samozřejmě nás ještě čeká volba tématu na zimní semestr nového školního
roku. To je vždy trochu napětí, které téma
vyhraje. Vítězné téma i s termíny přednášek
bude zveřejněno během dubna na webových
stránkách školy (www.zszliv.eu) v sekci Virtuální univerzita třetího věku.
Bc. Naděžda Vlčková, DiS. – tutor KS Zliv

Město Zliv v rámci
partnerství
se Skupinou ČEZ v projektu
Oranžový rok 2018
ve Zlivi uspořádá následující
akce.
Dne 22. 4. 2018 se bude konat Zlivská
stovka, 8. 5. 2018 proběhne Zlivský
štafetový maraton a 18. 8. 2018 se
budou konat Slavnosti mrkve.
Výše uvedené akce se již v minulých
letech setkaly s kladným ohlasem
obyvatel města Zliv a tímto děkujeme Skupině ČEZ za její finanční
podporu, díky které můžeme tyto
akce uspořádat i v roce 2018.
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a mládež často potýkají. Služba je bezplatná, důvěrná a anonymní. Budeme se těšit na
každého, kdo se za námi přijde podívat.
Za Charitu Zliv
Bc. Jitka Hošková

Prvních 14 dní v lednu proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Na území města
Zliv, obcí Pištín, Česká Lhota a Zbudova
jsme letos vybrali krásných 55.270,-Kč,
což je o 19.000,-Kč více než v loňském
roce. Získané finanční prostředky využije Charita Zliv jako v minulých letech
na financování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No. 10 a část sbírky
bude použita na humanitární pomoc
do zahraničí.
Tímto chceme moc a moc poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří se ve svém volném čase na sbírce podíleli a zároveň všem,
kteří koledníky přijali a podpořili je finančním darem.
Jak již bylo zmíněno, část vybraných
peněz bude použita na financování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No. 10
ve Zlivi, což je sociální služba, která je určena dětem a mládeži od 6 do 26 let. Naším cílem je vytvářet přátelské podmínky a pocit
bezpečí, nabídnout smysluplné trávení vol-

www.zliv.cz
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Ukázka „Osvobození Zlivi 1945“
Akce Osvobození Zlivi 1945 bude konána v prostoru před kostelem (Dolní
náměstí) a to na pozemcích města Zliv.
Jedná se o vojensko-historickou ukázku pro diváky, kterou budou představovat kluby vojenské historie z celé ČR.
Prostor pro diváky bude jasně vymezen
a oddělen od místa konání akce.
Harmonogram akce
10.00 – 14.00 prohlídka dobových táborů zbraní a techniky
14.00 – 15.00 bojová ukázka ,,Osvobození Zlivi 1945“.

lekých obcích jako jsou Bernartice či šumavské Zhůří či jinde tyto boje proběhly, takže
ukázka má reálný podklad. V prostoru před
kostelem a za ním bude zbudována provizorní obrana pomocí přenosných zátarasů,
strážních postů atd, o které pak budou zúčastněné strany bojovat. V závěru se do bojů
zapojí i sovětské obrněné vozy, které budou
tlačit na vojáky německé branné moci bránící v okolí kostela. Do bojů zasáhnou také

originální dobová vozidla a to jak civilní tak
vojenská. Ke střelbě budou použity zbraně,
ze kterých bude střílena expanzní cvičná
munice.
Přibližný scénář. (podrobně bychom ho
doladili s velitelem sovětů před akcí a proto
je pouze orientační).
1) Vojáci polního četnictva spolu s protektorátním četnictvem hlídkují u postaveného zátarasu strážnice u budovy muzea.

Bojová ukázka.
Bojová ukázka bude probíhat v prostoru
před kostelem a okolí. Ukázky se zúčastní
členové klubů vojenské historie, kteří budou
představovat boje, které se udály na různých
místech naší vlasti mezi ustupujícími vojsky
německého Wehrmachtu, členy revolučních
gard a vítězné sovětské armády. Ve Zlivi jako
takové se tyto boje sice nekonaly, ale v neda-
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2) Náhle jsou přepadeni povstaleckými
jednotkami z řad českobudějovického odboje, odzbrojeni a zajati.
3) Po té na scénu přijíždějí jednotky WH
a SS, které chtějí projet přes České Budějovice směrem k liniím Američanů. Velitel
kolony vyjednává o volném průjezdu, ale je
odmítnut.
4) Německá vojska zaútočí na povstalce ve snaze probojovat si cestu přes město
a povstalce likvidují.
5) Střelba z boje upozornila sovětskou
armádu, která se nachází nedaleko – ti
na Němce zahájí útok. Za podpory obrněných vozů, dobíjí německé pozice v okolí
kostela a zajímají přeživší vojáky WH.
6) Dobově oblečení občané se vítají
s osvoboditeli a ničí symboly okupantů. Tím
ukázka končí.
Za klub vojenské historie Kleist
Václav Škopek, tel.: 776820990
email: vaclav.skopek@seznam.cz

zlivan@zliv.cz
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Svíčkový ples
Město Zliv pořádalo 16.2.2018
Svíčkový ples. Po úvodu starostou
Ing. Jiřím Štabrňákem, jsme shlédli
taneční vystoupení SALSA. Tanec nám
předvedi Javier Jesús Escobar Castillo
a Adéla Janušová. Salsa je latinskoamerický tanec, který má své kořeny
na Kubě, ale dále se rozvíjel ve Spojených státech. Jesús a Adéla společně
před pěti lety založili v Českých Budějovicích taneční školu Salsa Escuela,
která se věnuje výuce salsy, bachaty
a kizomby. Tímto vystoupením navodili taneční náladu a na parketu se
začalo hojně tancovat. Před otevřením
rautu jsme shlédli vystoupení Bystřiny – Světelnou show a otevřel se raut,
který svou různorodostí chutí, nabídl
hojnost všem, kteří podle velkého zájmu ochutnali.
Celým večerem nás perfektně provázela skupina TopBand z Prachatic a všichni, kteří se dobře bavili, využili fotokoutek
pana Uhrinka a odnesli si památeční foto
ze Svíčkového plesu 2018.
Jako půlnoční překvapení jsme shlédli
POLE DANCE v provedení Lucie Kubíkové z Tábora, kde své zkušenosti předává
juniorkám a ženám. Sama se věnuje POLE
DANCE 4 roky. Děkuji všem, kteří přišli
a dobře se bavili. Srdečně Vás všechny zvu
na Svíčkový ples 15.2.2019. Budeme se
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Karnevalové veselí pod křídly Racka
V sobotu 24. března se uskutečnil
již třetí karneval ve Zlivi, který každoročně pořádá spolek Racek. Zábavné
odpoledne odstartoval již tradiční průvod masek městem. Na bezpečnost masek dohlíželi zlivští hasiči, kterým za to
patří velký dík. Průvod vedl vůz s kapelou, která zahrála každému pro radost.
Cestu maskám zpříjemnili zdejší hospodští, dík patří baru Divoká růže, Rybářské baště a Myslivecké chatě za občerstvovací stanice. Průvod se po své
obvyklé trase vrátil zpět před kulturní
dům, kde už mezitím odstartovalo dětské odpoledne plné her a soutěží.
Večer vypukl maškarní bál pro dospělé.
Letos celým večerem provázela kapela
Limit, která zahrála spoustu známých
světových hitů. V sále člověk mohl
potkat roztodivné masky, Krtečka a jeho
kamarády, motýli, Krakonoše, zájezd
asijských turistů, arabské šejky, mistra
Beana a mnoho dalších. V průběhu večera
porota vybírala nejlepší masky, které
pak před půlnocí obdarovala dárkovými
balíčky. Doufám, že se všichni dobře bavili

a už se těšíme na příští rok, a jsme zvědaví,
jaké zajímavé kostýmy lidé vymyslí.

Kristýna Vantrubová

A máme tu zase jaro :•6
snažit Vám připravit stejně příjemný večer, jako byl Svíčkový ples 2018.

Dana Vranovská

zlivan@zliv.cz

Je začátek března, ve vzduchu je cítit
jaro, ale zima se ještě nevzdává. Při procházce s dětmi pozoruji hejna divokých
hus, které se k nám vrací ze zimních zimovišť. Ve vlaku, cestou z práce, sleduji pár
labutí a přemýšlím, jestli tyhle labutě už
také přiletěly, anebo přezimovaly u nás.
Na přílet labutí, zdá se mi, je ještě brzy…
A přece je jaro tady :-6 Všichni s radostí
vítáme teplejší a slunečnější dny a táhne nás
to ven. Abychom hravě zvládli jarní únavu,
je vhodné zařadit do jídelníčku lehká jídla se
spoustou bylinek. Co třeba jarní bylinková
polévka? Připravte si:
z 1 hrst jarních bylinek (listy mladé kopřivy, lístky pampelišky…)
z 1,5 l vývaru z kostí (můžete i z masoxu)
z 120 ml smetany
z 2 žloutky
z 1 houska
z 30 g másla
z petrželka, pažitka
z sůl
z muškátový květ

www.zliv.cz

Mladé listy bylinek přebereme a očistíme. Dobře omyjeme. Petrželku s pažitkou si
dáme stranou, ostatní bylinky zalijeme vývarem z kostí, vaříme a scedíme. Vychladlé
bylinky nakrájíme nadrobno a vložíme zpět
do vývaru. Polévku necháme přejít varem,
dochutíme solí a špetkou muškátového květu. Ve smetaně si rozšleháme žloutky a vlijeme je do polévky. Již nevaříme, aby se žloutky nesrazily. Housku nakrájíme na malé
kostičky a na másle osmažíme. Před podáváním ji vložíme do polévky a ozdobíme
posekanou petrželkou a pažitkou. Nakonec
zjemníme smetanou.
Nu, a protože za pár týdnů přijde sezona
medvědího česneku, dovoluji si napsat pár
slov k této bylince. V květnu se sbírá nať,
v této době medvědí česnek začíná kvést.
Jako koření se osvědčil medvědí česnek
do polévek, omáček i k masu, protože má
jemnější a mírnější chuť než klasický česnek. Miluji italskou kuchyni, a tak nabídnu
recept na pesto z medvědího česneku. Lze
jej smíchat s těstovinami, anebo jen tak na-

mazat na opečený toust či chléb… :-6
Potřebujeme:
z velký svazek medvědího česneku
z hrst kešu nebo piniových oříšků
z 3-4 lžíce olivového oleje
z 30 gramů parmazánu
z sůl
Medvědí česnek rozmixujeme s hrstí
kešu nebo piniovými oříšky, při mixování
přiléváme cca 3-4 lžíce kvalitního olivového
oleje, poté přidáme cca 30 g nastrouhaného
parmezánu, a nakonec dle chuti dosolíme.
U výroby pesta můžeme zapojit i svoji
fantazii. Například rukolu, mladé pampeliškové listy nebo roketu smíchejme s oblíbenými ořechy (vlašáky, mandle, kešu), parmezánem a česnekem a olivovým olejem. Pesto
je hotové během chvilky a v lednici zalité
olejem vydrží několik dnů.
Přeji nádherné jarní dny plné slunce
a tepla :-6
Štěpánka Tresslová, tel. 725 920 577

Zlivan d 9

Kulturní a spolková činnost

Sport

Sportovní ples ve Zlivi
K měsíci březnu již neodmyslitelně
v kalendáři akcí patří Sportovní ples.
Ten letošní se uskutečnil 2.3.2018
v KD Zliv a organizace se jako obvykle
ujaly TK, SK a MÚ Zliv.
A protože jde o akci tradiční,
jeho návštěvníky rozhodně nepřekvapil program plesu. Již po několikáté
si mohli zatančit na skvělou hudbu
kapely CB City Band Pavla Maršíka, uchovat památku na letošní bál
ve formě fotografie pořízené ve fotokoutku Agentury Duhovka ap.
Tím nejslavnostnějším momentem celého plesu bylo zajisté vyhlášení sportovců města Zlivi za rok 2017. Nominováni
byli za TK Jan Mojka, SK Jiří Remta, HbC
Václav Domín a za Sokol Lucie Brožová.
Všichni ocenění převzali z rukou
pana starosty Štabrňáka pamětní plakety
a květiny.
Tímto městu děkujeme za finanční
příspěvek věnovaný na ceny pro jednotlivé sportovce, kteří si je jistě za svou práci
ve svých mateřských oddílech zaslouží.
Přestože v den plesu venku vládly tuhé
mrazy, úsměv na rtech nikomu nezamrzl
a všichni se skvěle bavili až do pozdních
nočních hodin.

Fotbal ve Zlivi – SK Zliv, z.s.
S příchodem jara se přesouváme do druhé části soutěží ročníku
2017/2018. Muži vyběhnou na hřiště
ke svému prvnímu zápasu v sobotu 24. 3.
2018 v 10:15 hod. Pokud budou všichni
hráči zdraví, tak bychom se mohli posunout v tabulce směrem nahoru.
Končí nám zimní příprava, která vesměs
u mládežnických týmů probíhala v tělocvičnách. Starší kombinovali tréninky v tělocvičně s tréninky venku. Týmy se zúčastnily zimních halových turnajů s různými
výsledky. Velkého úspěchu dosáhli mladší
žáci na kvalitně obsazeném turnaji v Kaplici pod vedením Václava Fürsta. Byli druzí.
Míra Pechek byl vyhlášený nejlepším hráčem turnaje. Druhé místo obsadili i starší
žáci na turnaji v Hrdějovicích, pod vedením
Martina Lafaty.
Jako první z mládežnických týmů se
utkají naši nejmladší, mladší přípravka, a to
už ve středu 28. 3. 2018. Pro letošní sou-

Mladší žáci se svým trenérem Václavem Fürstem, uprostřed s brýlemi Míra Pechek
– nejlepší hráč turnaje, Kaplice, 3. 12. 2017.

Ing. Štěpánka Hornová.
Soustředění – srpen 2017, naši nejmenší.
těžní rok jsme uzavřeli společenství s oddílem Čtyři Dvory pro kategorii starších
a mladších žáků. Chtěli jsme, aby naši kluci
poznali i jinou úroveň soutěží vedle té své.
Hráči těchto týmů odehrají týdně 2 utkání,
nastupují v soutěžích okresního přeboru
a krajského přeboru. Spolu se Čtyrákem se
snažíme pracovat se zápasy tak, aby se nekryly. Ale ne vždy to jde, v tom případě má
přednost domácí tým. To vše vyžaduje velkou spolupráci rodičů a za to jim touto cestou děkujeme. Spolupráce s rodiči si vážíme
i u ostatních kategorií. Plán zápasů někdy
zasáhne do rodinných plánů a ty se pak přesouvají. Celkem nás během tří a půl měsíce
čeká 82 zápasů.
Bohužel nás mrzí, že šikovnější hráči,
kteří by mohli táhnout své týmy, odcházejí
jinam, ale o tom sport je. Bez motivace být
lepší a neustále se zlepšovat nelze nic dělat.
Na letní prázdniny plánujeme soustředění v termínu 13. – 17. srpna formou pří-
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městského tábora. Soustředění není určeno
pouze pro fotbalisty, ale i pro ty, co by chtěli s fotbalem začít, dívky i chlapce. Bližší
informace budou na stránkách SK Zliv –
www.skzliv.cz nebo na FB v událostech SK
Zliv.
Práce s mládeží je velice náročná a je
základem každého klubu. V každém případě se vyplatí, což dokazují naši dorostenci, kteří dnes nastupují i v mužské kategorii. Pokud by nám chtěl někdo s mládeží
pomoci, ať z řad rodičů či veřejnosti, má

k nám dveře otevřené. Proškolení zajistíme.
Na druhé straně, pokud máte doma šikovné temperamentní dítko, jste u nás také
vítáni. Nehrajeme jen fotbal, ale také se bavíme při různých příležitostech, např. pálení čarodějnic, halloweenská stezka odvahy,
spaní na hřišti a dokopná.
Další informace jsou dostupné na našich webových stránkách či na facebooku.
Brigita Jindrlová
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Inzerce

Velikonoce s Bystřinou
V neděli 1. 4. soubor Bystřina uspořádal už druhou Velikonoční dílnu v KD
Zliv. Členové souboru připravili pro příchozí různé techniky zdobení vajíček,
pletení pomlázek, ochutnávku tradičních Jidášů, zdobení perníčků, drátování vajec, plstění, vyřezávání ze dřeva,
šití zajíčků a další. Připraven byl i dětský koutek pro nejmenší dětičky. K dílně
byl připraven i rukodělný trh. K zakoupení byly zdobená vajíčka paní Blahoudkové a Bardové, háčkované čepičky
paní Luňačkové nebo ručně šité výrobky
paní Vackové.
Už třetím rokem se soubor Bystřina
na Velikonoční pondělí oblekl do kroje a vyrazil koledovat do ulic Zlivi. Naším hlavním
cílem byl dům s pečovatelskou službou,
kde nás každý rok velmi rádi vidí a rádi si
s námi zazpívají. Cestou jsme navštívili několik našich přátel, kteří byli skvěle připraveni. Kromě vajíček a dobrůtek pro naše děti
jsme dostali po cestě i jednohubky, mazanec

a pánové samozřejmě po kalíšku. Zazpívali
jsme i u náhodných dveří a vždy jsme se setkali s velmi milým přijetím.
Ale „Hody hody doprovody...“ od nás
nečekejte. Cestou si vždy zazpíváme nějakou tu českou lidovou a u dveří koledujeme:
„Bukú bukú bukú, otevřete ruku. Panímá-

mo zlatá, vyjděte před vrata. Koledu nám
dejte, nic se nám nesmějte“.
Doufáme, že se tradice Velikonoc ve Zlivi „zabydlí“, vždyt naše tradice je to nejkrásnější, co máme.
Tereza Kadlecová
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