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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Nacházíme se v druhé polovině roku
na začátku léta a prázdnin. Stejně tak se
nacházíme, co se týče naplánovaných stavebních akcí i ostatních dodávek v polovině dění. Prázdniny nám umožňují provádění rekonstrukce šaten na II. stupni školy
a jazykovou laboratoř spolufinancovanou
z IROP. Vně objektu školy dojde na stavební
úpravy okolních chodníků ze strany jídelny
a provedení asfaltového koberce jako náhrada za stávající panely. Průběžně probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení. S ohledem
na získání dotace byla s ročním odkladem
zahájena rekonstrukce a rozšíření sběrného
dvora. Po dokončení této stavby, kdy stavební práce probíhají za provozu, získá naše
město vysoce nadstandardní zařízení pro
uložení odpadů. Cílem je eliminace a neřízené ukládání zeleně podél venkovní stěny
a dále snazší provoz celého sběrného dvora.
Cílený důraz byl kladen i na celkový architektonický vzhled tohoto objektu.
Z dokončených záměrů letošního roku
jmenuji vyměněné rozvody vody v pečovatelském domě, chodníky v České a Čapko-

vě ulici a rozsáhlou rekonstrukci sociálního zázemí rekreačního zařízení „Mydlák“.
Příprava běží dále na rekonstrukci vodovodního řadu v ul. Tyršova, která je svým
charakterem značně náročná a dále na rekonstrukci Šrámkovy ulice. Realizace těchto
akcí je závislá na dostatku stavebních kapacit. Těch se postupně čím dále více nedostává. Nového dětského hřiště se dočkají děti
v mateřské škole jako náhrada za již původně dosloužilé hřiště. Další dětské hřiště přibude v prostoru mezi bytovými domy v Bezdrevské ulici a Dolního náměstí.
Naplno se pokračuje v projektové přípravě obou akcí na základním technickém
vybavení pro rodinné domy jak u vodojemu,
tak i v prostoru Varty. Obě dvě akce si vyžadují jak časovou tak i věcnou koordinaci především s ohledem na jiné investice v tomto
prostoru. Projektová příprava běží i na další
trase cyklotrasy a cyklostezky, propojující
stávající cyklostezku s Mydlákem a s Hlubokou nad Vltavou. Samostatnou kapitolou je
realizace kruhového objezdu a s tím spojená demolice bývalé pošty. Pokud bychom se
chovali jako stát jako vlastník České pošty,

který ještě nepodepsal kupní smlouvu, tak
by tato akce nebyla realizována snad nikdy.
Nezbývá, než se obrnit trpělivostí a čekat
na převod této nemovitosti. Poté můžeme
činit další kroky.
Mimořádným způsobem se nám daří
získávat dotace na skutečné potřeby města
a v některých případech i za cenu posunutí
termínu realizace. V současné době se jedná o částku 21 mil. Kč, kde nejvýznamnější
částku ve výši 9,5 mil. Kč tvoří schválená
dotace na dokončenou část cyklostezky. Připravuje se dotace na nový zemní vodojem
a demolici stávajícího hydroglobu.
Protože léto je i časem dovolených, přeji
všem občanům bezstarostné využívání volného času a načerpání nových sil do další
práce.
Ing. Jiří Štabrňák
starosta města Zliv

Události ve Zlivi
Narodili se
Lotta Zápotocká
Štěpánka Hrušková
Filip Pospíšil
Jiří Sulzer
Richard Štochl
Vojtěch Rozvoral
Vladimír Voříšek
František Kalina
Veronika Kostolná
Magdaléna Gorcová

Životní jubileum

Jurij Jakima

80 let

Marie Šnévajsová

80 let

František Bronec

80 let

František Brych

80 let

Ludmila Žáková

80 let

Marta Lukoszová

80 let

Ludmila Čermáková

85 let

Ludmila Kricnarová

85 let

Zlatou svatbu oslavili

Manželé Václav a Jaroslava Valentovi

Platinovou svatbu oslavili

Manželé Stanislav a Anna Mothejlovi

Bohuslava Plecerová matrika
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Nové knihy v knihovně
MOYES, Jojo: Zakázané ovoce
Poklidné
městečko
Merham se vzpamatovává
z následků války, když se
do domu na pobřeží nastěhuje skupina bohémských
umělců, pomalu se spouští
lavina událostí, jejíž tragické následky přetrvávají i po letech..
THEILS, Lone: Žena,
po které se slehla zem
Temný kriminální thriller, novinářka Nora pátrá
po ženě slavného íránského básníka, která během
útěku z Íránu zmizela kdesi
v Londýně, na místech, jaká
by si dosud nedokázala ani představit.
KÖRNEROVÁ, Hana
Marie: Co neodvál ani
čas
Laděna, Kamila a Ilona. Jsou každá jiná, jinak
vnímají a prožívají lásku,
manželství, mateřství, ale
i těžkou nemoc, sociální a politické změny nebo
problémy v zaměstnání. Všechny pocházejí z malé vesničky, odkud se v mládí snažily co nejdříve uniknout, aby se tam pak
po zbytek života s pokorou vracely.
FJELL, Jan-Erik: Práskač
Kniha je vítěz ceny
knihkupců. První kniha
série Anton Brekke. Dvojí
děj se odehrává v New Yorku šedesátých let, kdy se
Vincent Giordano dostává
do mafiánské rodiny Locatelliů, aby pro ni vykonával
špinavou práci. Paralelní příběh se odehrává v současnosti ve Fredrikstadu, kde
byl zabit nejbohatší místní muž. Z Kriposu
přijíždí mladý superintendant Anton Brekke, aby vedl vyšetřování.
COLE, Daniel: Loutkář
Od případu Hadrového
panáka uplynulo osmnáct
měsíců. Hrůza z něj se stále
vznáší nad Londýnem, detektiv Wolf zmizel. A jeho
kolegyně seržantka Emily
Baxterová čelí další sérii
nezvyklých vražd.
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MOTYČKA, Vladimír:
To nejzajímavější z české
přírody
Fotografická publikace
zobrazuje přírodní krásy
a zajímavosti české přírody. Přináší vysvětlení některých unikátních jevů,
informace o největších a nejznámějších
ptácích, savcích, rybách a motýlech. Jsou
v ní vyobrazeni nejkrásnější pavouci, nejjedovatější houby, naleziště zlata a stříbra,
krápníkové jeskyně, památné stromy atd.
Najdeme v ní i náměty k vycházkám a výletům i seznam internových adres věnovaných přírodě naší republiky.
KOVAŘÍKOVÁ, Blanka: Příběhy domů slavných: na známé adrese
Jak v Praze bydlely nebo
bydlí některé známé české
osobnosti. Ve výběru převažují herci, ale najdeme
zde i zpěváky, spisovatele,
fotografy, automobilovou
závodnici či vědce Einsteina. Autorka nás
seznamuje se zajímavými detaily domů
a popisuje roli jejich vlastníků v pražském
kulturním dění. Často je popsán umělecký
i životní osud herce či zpěváka.
PALÁN, Aleš: Raději
zešílet v divočině: Setkání se šumavskými samotáři
Někteří si postavili
v lese chýši, jiní žijí v maringotkách,
případně
na horských samotách.
Jeden přespává přímo pod
stromy. K některým se dá dojet autem,
k dalším se musí pěšky. Šumavští poustevníci, samotáři, jejichž názory a životy se
nepodobají vůbec ničemu, co znáte. O setkáních s nimi je tato kniha. Osm rozhovorů s lidmi žijícími dlouhodobě mimo civilizaci přináší pohled do tajuplného světa,
o jehož existenci nic nevíme. Setkáváme se
zde s divokými zvířaty, krutými zimami,
dokonce i s přízraky.
Archeologické přednášky v Městské
knihovně Zliv
V měsíci dubnu a květnu 2018 proběhla v Městské knihovně Zliv série archeologických přednášek. První z nich se
věnovala nejstaršímu osídlení Zlivi a okolí
v pravěku a raném středověku. Zájemci

o dávnou historii vyslechli co zajímavého přinesly výzkumy na trase dálnice D3
a jak vypadalo středověké město na základě archeologických nálezů ve městě
České Budějovice. Přednášky, doplněné
promítáním zajímavých dokumentů vedli
archeologové Jihočeského muzea V Českých Budějovicích: PhDr. Petr Zavřel, doc.
Mgr.Ondřej Chvojka, PhD. a Mgr. Zuzana
Thomová .
Pasování prvňáčků na čtenáře
v Městské knihovně Zliv
29. května 2018 proběhlo v Městské
knihovně Zliv tradiční pasování prvňáč-

ků na čtenáře. Děti ze dvou prvních tříd
předvedly všem přítomným, ale hlavně
Písmenkové královně jak zvládly nástrahy
písmenkové abecedy. Humorné vystoupení loutkového divadélka Bubu sklidilo

smích a zasloužený potlesk. Každé z dětí
bylo pasováno na rytíře řádu čtenářského,
obdrželo průkazku do knihovny, pamětní list, hezkou knihu, sladkosti a tričko.
Na dárky opět přispělo Město Zliv, Schiedel, s.r.o. a Městská knihovna Zliv.
Malým čtenářům všichni přáli hezké
chvíle s knihou a báječné prázdniny.
Městská knihovna Zliv Vás zve
na prodejní výstavu obrazů pana Pavla Švece
KRAJINA DOMOVA
Výstava potrvá do 31. 7.2018
Marie Matoušková
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Virtuální univerzita třetího věku
Studentky z Univerzity třetího věku
již také mají prázdniny jako většina
žáků a studentů. V letním semestru studovalo a semestrální kurz „Dějiny oděvní tvorby III“ dokončilo 20 studentek.
Tento semestr byl pro naše konzultační
středisko i trochu významný, protože 5 studentek již splnilo svůj druhý studijní program „Svět okolo nás“ a měly opět promoci
v Praze.
Většina studentek se zúčastnila slavnostního ukončení letního semestru
ve Vodňanech. Toto setkání slouží k poznání dalších konzultačních středisek a je příjemným zakončením školního roku spojeným s prohlídkou pamětihodností města.
Ve Vodňanech pro nás byl připraven bohatý program. Po příjezdu do Vodňan jsme
nejdříve navštívili ranní trhy na náměstí.
Dopoledne pak byla společná část s předáváním pamětních listů. Poté většina vyrazila na dobrý oběd do známé rybí restaurace.
Po obědě se již každý vypravil po trase, kterou si sám zvolil a výběr byl veliký. Ve Vodňanech jsme mohli navštívit: Informační
centrum, kostel Narození Panny Marie,
poutní kostel Jména Panny Marie na Lomci, Městské muzeum a galerii a rybářské
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muzeum při Střední rybářské škole a Vyšší odborné škole hospodářství a ekologie.
Všechny vyjmenované aktivity byly samozřejmě s podrobným odborným výkladem.
Vodňany nás všechny nadchly svojí historií,
upraveností a vstřícností lidí, s kterými jsme
se setkali.
Sice máme prázdniny, ale ty rychle utečou a proto jsme již připraveni na zimní
semestr. Studentky si vybraly téma „Umění

rané renesance v Itálii“. Průvodcem tímto semestrem nám bude již dobře známý
doc. Mgr. Martin Pavlíček, PhD. Absolvovaly jsme s ním již několik semestrů, a proto
víme, že kvalita přednášek je zaručena.
Za celé konzultační středisko VU3V
přeji všem krásné léto a se zájemci o studium se těším na podzim na viděnou.
Bc. Naděžda Vlčková, DiS. – tutor KS Zliv
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Stravování dětí v mateřské škole
Tentokráte se trochu seznámíme se
stravováním dětí předškolního věku
v místní mateřské škole.
Celá problematika podléhá mnoha právním nařízením a vyhláškám. Ne každá potravina je pro stravování malých dětí vhodná. To nejdůležitější pro stravování ve školce
je to, že je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy. Dalším důležitým aspektem je, že se nesmí do MŠ z hygienických důvodů žádná strava donášet.
Výjimku tvoří pouze dietní strava při onemocnění celiakií, kterou potvrdí dietolog.
Ve školce se podává jídlo třikrát denně
a rodič může dle potřeby určit na každý den
způsob stravování a tím i množství odebrané stravy. Jídlo si odhlašují a přihlašují zákonní zástupci vždy na třídě, kam jeho dítě
dochází.
Na správný technologický postup při
přípravě stravy, na velikost porcí, na kvalitu
potravin a na správnou skladbu jídel dohlíží
vedoucí školní jídelny. Společně s vedoucí
kuchařkou zařazují i nové receptury. Dále
hlídají plnění tzv. spotřebních košů cukrů,
tuků (převážně jednodruhových), luštěnin
(zařazují se mungo, červená , zelená a francouzská čočka, hrách, cizrna), ovoce a zeleniny převážně v syrovém stavu (saláty),
mléka a mléčných výrobků, ryb (mořských
i sladkovodních) a všech druhů mas (bílých,
červených). Ke zpestření jídelníčků se také
zařazují různé druhy rýží (pololoupaná, di-

voká, červená, basmatti) a obilovin (pohanka, jáhly, špalda). Obyčejná pšeničná mouka
byla při přípravě jídel nahrazena kvalitní
špaldovou moukou, která neobsahuje tak
velké množství lepku. Na zahušťování masových šťáv a omáček používáme mouky rýžové a kukuřičné – tudíž bez lepku. Pečivo
na svačinky a přesnídávky máme z klasické
pšeničné mouky.

Aby byla strava co nejpestřejší, zdravá,
ale i chutná, je nutné, aby pracovnice školní
jídelny své vědomosti a dovednosti neustále zdokonalovaly, studovaly nové receptury
a sledovaly vývoj a nové trendy ve stravování. Všichni mají velký zájem na tom, aby
dětem ve školce chutnalo.
Taťána Hačková

Dětské centrum desítka
V dětské centrum Desítka v rámci
projektu Jak se neztratit proběhly zdarma v měsíci květnu 2018 zajímavé semináře a hravá soutěž o ceny na různá
témata např. Bezpečnost na internetu
z pohledu rodiče, Prezentační dovednosti nebo Respektující a nenásilná komunikace ve vztazích.
Přednášely Mgr. Petra Majerová,
Mgr. Ing. Renata Švestková PhD. ze střediska Attavena z Českých Budějovic.
Přednášky byly určené pro rodiče dětí
do 15 let. Rodičům se semináře líbily a přinesly mnoho nového.
Letní měsíce se v Dětském centru ponesou v duchu indiánského léta, s grilováním,
bude připraven bazének pro děti, možnost
práce s hlínou, poznávací hry a adaptace
na MŠ.
Se srdečným pozdravem
Bohdalová J.správce Dětského centra

www.zliv.cz
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Kulturní a spolková činnost
Hlubocké Princezny: slavíme 15 let aneb když to miluješ, není co řešit!
Letošní rok je pro tým Hlubockých
Princezen rokem oslav 15. výročí. 15 let
uběhlo jako voda a můžeme říct: „Pořád
se točí!“. Náš tým má za sebou nespočet
vystoupení, navštívily jsme mnoho měst,
uspořádaly zahraniční cesty, zpestřily
jsme oslavy měst, benefiční akce, průvody, plesy, sportovní akce. Prošlo mi
rukama tolik dětí, že už je nedokážu
spočítat. Strávily jsme tisíce hodin v tělocvičně. Když to jen narychlo spočítám,
strávila jsem s dětmi v tělocvičně přibližně 6000 hodin, nepočítám víkendové akce na soustředěních a soutěžích.
Mám na těch 15 uplynulých let spoustu
krásných vzpomínek, dojemných, vřelých, přátelských. Během našeho mažoretkového života bylo navázáno spousta
krásných a trvalých přátelství a já děkuji všem dětem, které měly chuť užívat si radost z tance. A nejkrásnější je,
že i po 15ti letech se najdou děti, které
mají zájem o náš kroužek. Mají zájem
se pohybově vzdělávat, zažít krásná vystoupení, učit se stále něčemu novému
a hlavně... hýbat se. Ani v náš jubilejní
rok jsme samozřejmě nezahálely, kde
jste nás mohly za první polovinu roku
vidět?
20. 1. 2018 jsme v pavilonu T1 vystupovaly na vyhlášení vítězů T1 maratonu.
16. 2. 2016 jsme předvedly světelnou
show na sportovním plese v hlubockém
Parkhotelu a tentýž večer na plese města
Zliv.
24. 2. 2018 jsme odpoledne vyrazily
na šibřinky do budějovické sokolovny, kde
pravidelně vystupují všechny naše skupiny.
Večer se ukázaly naše nejmladší Pidiprin-

cezničky na plese Rotary Klubu v hlubockém Parkhotelu.
2. 3. 2018 jsme přijaly pozvání na ples
Dárců krve a předvedly jsme naší světelnou
show.
16. 3. 2018 světelná show v Neznašově.
17. 3. 2018 jsme opět zavítaly do T1, tentokrát na dětský maškarní bál.

1. 5. 2018 jsme naše 15. narozeniny již
tradičně oslavily na vystoupení v Rapšachu.
Dokonce si myslím, že to bylo nejkrásnější
vystoupení celé sezony. Díky Štěpánce Tressové jsme dokonce měly i krásný narozeninový dort.

30. 3. 2018 – Dance Děčín. Mažoretková
soutěž, na kterou jsme se pilně připravovaly. Byl to velmi náročný den, jsme již zvyklé,
že soutěžní den, počínaje dlouhou cestou,
je vždy nabitý emocemi. Jely jsme soutěžit
s klasickou skladbou Harold, která měla
zdůraznit klasický mažoretkový sport. Důkladné držení řad, pochod s vysokými koleny, precizní držení těla a v neposlední řadě
synchron a výraz celé skupiny. Děvčata soutěžila v kategorii Junior, která je vždy nejvíce obsazená skvělými skupinami. Děvčata
v tomto věku jsou na vrcholu svých dovedností a pružnosti. Bojovaly jsme s celkem
8mi skupinami. Probojovaly jsme se mezi 5
nejlepších do finálového kola, kde jsme choreografii cvičily podruhé a děvčata ji odtančila opravdu bravurně. Také jsme si zaslouženě odvezly krásnou bronzovou medaili.

8. 5. 2018 jsme si zasoutěžily v KD Vltava v Budějovicích na Mia festivalu – aneb
sportem proti drogám. I zde jsme získaly
medaile pro obě naše skupiny.

21. 4. 2018 se v Mydlovarech světilo
nové hasičské auto, a my jsme byly u toho.

29. 6. 2018 jako tradičně jsme si na konci
června uspořádaly rozlučku před prázdninami, kde jsme si rozdaly vysvědčení a společně si užily zábavné odpoledne.
Když se tak dívám na ten soupis akcí, ani
sama nemůžu uvěřit, kde bereme čas a sílu.
Ve výsledku je to prosté. Když to miluješ,
není co řešit.

28. 4. 2018 jsme si opět užily soutěžní
den v Budějovicích – soutěž Power of Dance v sokolovně přilákala nejen mažoretky,
ale i další taneční žánry. Soutěžily obě naše
věkové skupiny a také solistka Páťa. Všichni
jsme si odvezly zasloužené medaile.
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29. 4. 2018 jsme v KD Zliv uspořádaly
Mezinárodní den tance, na který za námi
přijelo dalších 5 tanečních skupin z jižních
Čech napříč všemi žánry.

24. 5. 2018 se naše Princezničky staly
krásnou ozdobou na zahájení mezinárodního fotbalového turnaje mládeže.
30. 5. 2018 jsme již tradičně vystoupily
na českobudějovickém náměstí na akci pro
podporu lidí s roztroušenou sklerozou.
1. 6. 2018 nás agentura Monika pozvala
na Den Dětí, který se konal na Sokolském
ostrově v ČB. I když trochu sprchlo, nakonec se vystoupení povedlo na výbornou
a diváci i přes déšť vydrželi a odměnili nás
vřelým potleskem.

Tereza Kadlecová

zlivan@zliv.cz
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Vojensko historická ukázka „Osvobození Zlivi 1945“
19.5.2018 se v našem městě konala
vojensko historická ukázka ,, Osvobození Zlivi 1945“. Akci pořádalo město Zliv
společně s klubem vojenské historie Kleist. Cílem akce bylo ukázat a připomenout poslední dny konce 2 světové války, které se udály v mnoha místech naší
vlasti. Celé ukázky se zúčastnili dobově
oblečení vojáci, civilisté, maďarští vojáci, protektorátní četnictvo i členové tzv.
partizánských skupin.
V samotné Zlivi tyto boje ve skutečnosti nikdy neprobíhaly, ale některé podobnosti
se skutečností zde přeci jen jsou. Například
přítomnost maďarských vojáků ve Zlivi, kteří čekali na další cestu domů do Maďarska je
pravdivá. Rovněž partizánská skupina, která
operovala v okolí Zlivi, se zakládá na pravdě.
Na závěr je třeba ještě napsat, že na jihu
Čech byla tato ukázka asi největší vojenskohistorickou akcí letošního roku a zúčastnilo

se jí na 130 členů z klubů vojenské historie
z celé České republiky.
Za klub vojenské historie Kleist
Václav Škopek
Hlavní ústupové cesty německého Wehrmachtu však vedly jinudy, například přes
Vodňany nebo Hlubokou nad Vltavou. Podle vyprávění pamětníků projížděli němečtí vojáci Zliví jen ojediněle. Nejdůležitější
v našem městě bylo nádraží a hlavní trať
na České Budějovice, ta se na konci války
stala mnohokrát cílem tzv. kotlářů, kteří
na projíždějící vlaky nalétávali ve snaze zasáhnout lokomotivu. Při jednom z těchto
náletů došlo i ve Zlivi k poškození k nádraží
přilehlých domků.
Zliv jako takovou osvobodila sovětská armáda, která sem dorazila ze směru
od Českých Budějovic. V nedalekých Municích pak Rudoarmějci vystavěli roubenky,
které jim sloužily jako štáb i ubytování. Co
se týká americké armády, tak ta ve Zlivi nijak nezůstávala, jen tudy projela kolona nákladních automobilů.

www.zliv.cz
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Bystřina vystupuje s pásmem o sedlákovi

Folklorní soubor Bystřina se každý
rok věnuje v tanci i říkadlech jinému
tématu. Chceme divákům přibližovat
stále nová témata, která byla aktuální
v dobách minulých, která se prolínají
v tradicích, ale také přežívají dodnes.
Letos jsme se zaměřili na jaro, na sedláka a práci na poli. Děti připomínají
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svým tancem i říkadly hry dětí na louce a radost z prvního kvítí. Dospělí tanečníci zase tančí a zpívají o sedlákovi
a o jeho rozvernosti.
Ještě před premiérou tohoto pásma jsme
jako tradičně vyrazili na hudebně-taneční festival do Rapšachu, kde nás každý rok
velmi rádi vidí a také pohostí připravenými
dobrotami. Velmi rádi tam jezdíme, už tam
za ty léta máme spoustu přátel.
S dětmi jsme pásmo „Sedlák, jede, jaro
je tu...“ porvé předvedli 18. května v Milevsku na již 22. ročníku festivalu dětských
folklorních souborů, kde se každoročně sejde kolem 7mi souborů, aby předvedly své
programy.
S celým souborem jsme se zúčastnili
festivalu v Sezimově Ústí, kde děti i dospělí
ukázali své umění v sobotu 26.5. spolu s dalšími šesti soubory.
V sobotu 2.6. jsme s dospělou taneční složkou tančili na Folklorním festivalu
v Kovářově, kde se kromě diváků vždy také
na program dívají odborníci z Národního
Ústavu Lidové Kultury ve Strážnici, kteří nám, vedoucím, po programu vždy poví
pár připomínek, které nám pomáhají v další
práci.
V neděli 3.6. jsme již po páté uspořádali
Folklorní odpoledne pod lipami. Byli jsme
velmi potěšeni, že na náš program přišli
naši příznivci a zaplnili připravené lavice
do posledního místa. Předvedli jsme většinu našeho repertoáru a připravili tak pro

diváky skoro hodinu a půl dlouhý program.
Děkujeme městu Zliv za podporu jak zapůjčením lavic, stolů a tanečního parketu, tak
finančním příspěvkem na ozvučení našeho
programu..
V sobotu 23.6. jsme zpestřili program
na oslavách 600let obce Dasný, kde jsme
předvedli výběr z našeho repertoáru za doprovodu kapely i CD. Diváci byli velmi pozorní a odměnili nás vřelým potleskem.
Jelikož děti i dospělí celý rok opravdu
pilně pracují, každoročně na ně na konci
školního roku čeká vysvědčení a nějaké překvapení. V pátek 29.6. jsme si sice uspořádali „rozlučku před prázdninami“, ale neloučili jsme se na dlouho :-)
Hned v sobotu 30.6. jsme se opět zúčatnili Kubatových slavností ve Zbudově, kde
jsme také vystupovali již několikrát a vždy
opět rádi pozvání přijmeme.
V neděli 15.7. vystupujeme na slavnostech v Dřítni a na konci srpna jedou naše
děti vystupovat na Mezinárodní dudácký
festival do Strakonic. Pozvání na tento festival je pro nás velkou poctou a tak se budeme
v srpnu důkladně připavovat.
Od září se opět budeme těšit na nové kamarády, jak děti, tak dospělé. A hlavně bychom velmi rádi mezi nás přivítali chlapce.
Budeme velmi rádi, pokud se k nám budete
chtít přidat.
Za celý soubor Tereza Kadlecová
www.bystrina.cz
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Sportovní dopoledne s fotbalem

Máme za sebou a troufám si říci, že
úspěšnou akci konanou v rámci "Měsíce
náborů FAČR". Akci jsme nazvali „Dopoledne s fotbalem“. Dorazilo celkem
142 dětí, z ZŠ a ZUŠ Zliv 1. a 2. třídy,
MŠ Zliv a děti z MŠ a ZŠ Zahájí.
Pro děti bylo přichystáno 10 stanovišť,
na každém stanovišti bylo 14 dětí. Jednotlivá stanoviště děti střídaly po 12 minut. Věnovalo jsem jim celkem 16 pořadatelů z řad
našich trenérů a dorostenců. Na stanovištích si děti mohly vyzkoušet jednotlivé herní činnosti jednotlivce, vedení míče, střelbu,
běh, skoky a další pohybové dovednosti.

Na dvou stanovištích si pak vyzkoušely fotbal, formou hry 3:3 a 4:4.
Děti aktivně sportovaly přes 2 hodiny,
přerušené jen malou přestávkou na pití.
Na jejich tvářích bylo vidět nadšení. Počasí nám vyšlo. Svítilo sluníčko, a to ještě víc
umocnilo pozitivní náboj celé akce.
Po závěrečném společném focení každý
z účastníků obdržel medaili, malý balíček
s dárečky od FAČRu a něco dobrého na zub.
Byl jim předán kontakt na klub. Doufáme,
jak to napsal jeden dědeček na facebook:
„Snad to bude základ nového období pro
zlivský fotbal“.

Po náboru dorazilo na trénink asi 10 nových dětí, převážně děvčat. Nevynechaly ani
jeden trénink. Doufáme, že po prázdninách
přibudou další.
Děkujeme obci Dříteň za pomoc s dopravou zahajských dětí.
Video z náboru je k vzhlédnutí na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=h2SkoIwTbJM
Mgr. Brigita Jindrlová,
hlavní organizátor akce

Pasování na myslivce ve Zlivi
Dne 24. 3. 2018 proběhla na myslivecké chatě Zliv výroční schůze Mysliveckého spolku Zliv – Blana. Tato
schůze bývá slavnostním zakončením
předešlého mysliveckého roku. Při této
příležitosti se všichni přítomní dozví výsledky mysliveckého hospodaření v dané
honitbě.
Dále pokud jsou v mysliveckém spolku
mladí myslivci čekající na členství v daném
mysliveckém spolku, je tradicí je nejdříve
pasovat na myslivce. Tato tradice je zakořeněná v myslivosti od pradávna a ctí se v myslivosti již stovky let. Pasovacího obřadu
se účastní všichni přítomní v slavnostním
obleku. Přítomen pasování musí být samozřejmě minimálně jeden trubač, ustanovený
myslivec, který všem přítomným představí
pasující myslivce a samozřejmě pasující.
Po zaznění halali z borlic dvou trubačů tak

www.zliv.cz

přivedl i letos myslivecký hospodář Pavel
Šíma před stolici, na které byly připraveny
lovecké zbraně, svícen a tesák, pasované
adepty. Zde pasujícímu a všem přítomným
představil pasované adepty na myslivce.
Jednalo se o Jaroslava Jílka, rodem z obce
Zliv, Petra Novotného, rodem z obce Zliv
a Dominika Pokorného, rodem z obce Zahájí. Poté se ujal slova pasující pan Jaroslav
Ruso, který nechal pasované pokleknout
před pasující stolici na jedlové chvojí a poté
všechny tři dle veškerých tradic a přikázání
pasoval a přijal do cechu mysliveckého. Toto
jsou naše myslivecké tradice, které si všichni, kteří byli pasováni, pamatují do konce
života.
Za myslivecký spolek Zliv – Blana
Šíma Pavel mysl. hospodář
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Sportovní dětský tenisový den

V sobotu 23. 6. 2018 od 9 do 13 hodin
uspořádal náš klub v tenisovém areálu
dětský den na třech kurtech. Teplé dny
bohužel vystřídalo chladné počasí, ale
děti to neodradilo a zahřály se společnou rozcvičkou s tenisovými doplňky a
překážkovým během.

Poté byly děti rozděleny do tří skupin.
Ti nejmenší, 5 – 7 let, procvičovaly dovednostní cviky s míčkem i tenisovou raketou
a údery na terč. Střední skupina, 8 – 11 let,
tedy už pokročilé děti, trénovala základní
údery a ti nejstarší chlapci, 13 – 15 let, hráli
turnaj ve čtyřhře a dvouhře.
Také se soutěžilo v družstvech, kde
panovala skvělá sportovní kolektivní atmosféra.
Na závěr se konalo zhodnocení a předání cen – převážně tenisové medaile, diplomy, potítka, omotávky nebo míčky. Všichni
jsme se na památku vyfotili a následovalo
pozvání na grilované špekáčky.

Celá akce se velmi líbila dětem i rodičům, což je radostné konstatování.
Chtěl bych tímto velmi poděkovat Městskému úřadu Zliv za poskytnutou dotaci, ze
které jsme nakoupili potřebné věci k tomuto
sportovnímu dni. Také děkuji za přípravu a
spolupráci naší paní správcové Hance Edlové, manželům Báře a Jardovi Molhancovým
i Lence Novotné, kteří mi pomáhali.
A na závěr velmi děkuji rodičům za podporu dětí v jejich pohybové a sportovní aktivitě, která je v dnešní uspěchané době velmi
důležitá.				
Za Tenisový klub Zliv
Pavel Kuchař

Republikové finále soutěže ve vybíjené
Ve dnech 12. a 13. června se v městečku
Pecka konalo republikové finále soutěže ve
vybíjené. Družstvo naší školy vedené paní
učitelkou Jiřinou Míkovou se úspěšně probojovalo všemi postupovými koly a ve finálovém souboji suverénně zvítězilo. Je to asi
poprvé v historii školy, kdy se náš tým stal
MISTREM REPUBLIKY. Všichni máme radost a žákům i paní učitelce blahopřejeme!
Mgr. Jan Režný
ředitel ZŠ a ZUŠ Zliv
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7. zlivský štafetový maratón

Letos již posedmé přilákal štafetový
maratón nadšence ze Zlivi a blízkého
okolí s cílem zdolat trať maratónu. Běh
se stal součástí společensko – sportovního dění ve Zlivi. Den osvobození jsme
oslavili sportem.
Kolem půl desáté se přicházeli registrovat první účastníci maratónu. Vyzvedli si
čísla a čekali, až na ně přijde řada. Pět minut
před startem byla rozdána všechna čísla.
Ten kdo přišel později, měl smůlu.
Maratón odstartoval pan starosta
Ing. Jiří Štabrňák. Běžci začali jsme první
metry z délky celého běhu 42 195 m. Cíl byl
zdolán za 3 hod., 25 min. a 16 sekund. Oproti loňskému roku jsme byli o 7 minut rych-

lejší. Štafetový kolík si běžci předali celkem
105 krát.
Nejmladšímu účastníkovi běhu byl rok
a půl a nejstarší účastnici bylo přes sedmdesát let. Dorazily celé rodiny a party. Někdo doběhl se slzičkami, většina s úsměvem
a někdo i s odřenými koleny.

Každý po uběhnutí svého úseku obdržel
účastnický list a poukázky na doplnění tekutin a energie.
Běh se uskutečnil díky podpoře Skupiny
ČEZ.
Mgr. Brigita Jindrlová,
SK Zliv, organizátor akce

2. ročník soutěže zlivská stovka 2018
Dne 22.04.2018 se na městském sportovišti ve Zlivi konal již 2. ročník soutěže ZLIVSKÁ STOVKA. Jedná se o soutěž jednotlivců ve věku od 13 let v běhu
na 100 m s překážkami. Letos se mezi
sebou utkalo 124 závodníků z celkem 35
SDH a 8 různých okresů.
Celá soutěž se nesla v přátelském duchu,
kdy i přes přátelství nemohla chybět zdravá
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míra rivality a soutěživosti. Bohužel jsme se
neobešli ani bez úrazů, ale naštěstí z toho
všichni vyvázli živí, ač trochu odření.
Na závěr celého vydařeného dne jsme
ocenili vítěze a poražené a vylosovali ceny
pro jednoho šťastlivce. Losovanou cenou
byla sada hadic a štafetový kolík, který putuje do SDH Střezimíř. Gratulujeme.
Závěrem bychom rádi poděkovali Sku-

pině ČEZ za sponzorský dar, bez kterého by
značná část organizace a přípravy soutěže
byla velice problematická. Děkujeme.
SDH Zliv
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