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Informace o městě

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Nacházíme se v polovině horkého
léta a prázdnin. Stejně tak se ocitáme, co
se týče naplánovaných stavebních akcí
i ostatních dodávek, v polovině dění.
Prázdniny nám umožnily provádění rekonstrukce šaten na I. stupni školy a rekonstrukci podlah na chodbách II. stupně školy. V ul. Školní bylo nutné provést
nové odvodnění komunikace, kdy u jedné
původní uliční vpusti hrozilo propadnutí vozovky. V Lidické ulici v úseku mezi
ul. Dvořákova a ul. Školní se provádí rozsáhlá oprava kanalizačního řadu, neboť
původní řad byl už prakticky nefunkční.
Zborcené části původního kanálu do sebe
„nasávaly“ nadložní zeminu a ta byla dále
unášena potrubím s dalším ucpávaním
kanalizace. Škoda jen, že se tato výměna
neprovedla při provádění dřívější rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení
a chodníků. Nyní se musí nové chodníky
opět rozebírat a po provedení kanalizace
opětovně pokládat.
Na volné ploše pozemku mateřské školy
po demolici skladů se provádí úprava této
plochy a následně se položí speciální povrch, který bude sloužit dětem jako multifunkční hřiště. V plném proudu je další etapa výměny veřejného osvětlení. Ukončena je
ul. Bezručova, provádí se výměna v ul. Jirás-
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kova, Čapkova. Následně dojde ještě na ul.
Luční a U Stadionu.
Připravena k realizaci je kompletní rekonstrukce ul. Boženy Němcové s výměnou
kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení
a provedení nových chodníků a povrchu komunikace. Dále je rovněž připravena rekonstrukce komunikace na Zahájí v koordinaci
s obcí Zahájí. Obě dvě akce se zahájí v září.
Realizace parkoviště za ul. Jáchymovská
v prostoru stávajících zahrádek se posouvá
rovněž na září. Vyšlo se tak vstříc aktivním
zahrádkářům, aby jejich úrodu nesklidil
po odstranění oplocení někdo jiný. V polovině rozpracovanosti je cyklostezka Zliv –
Vondrov. Technicky nejsložitější úsek podél
závodu Avízo a úpravny vody je téměř dokončen. Jsou provedeny přeložky kabelů O2
a je provedena přeložka vodovodu. V další
části podél rybníka Bezdrývka se již bude
odtěžovat stejně tak jako po celé trase podloží a bude se nahrazovat vhodným únosným materiálem. Do konce července dojde
k zpětnému napojení vodovodu na vrt. Nezaznamenal jsem žádnou připomínku, týkající se jiné chutě vody. Během prováděné
výměny vodovodu pijeme vodu z římovské
nádrže. Od srpna tak budeme zase používat vodu z našich vrtů. Celá stavba tak bude
dokončena do poloviny listopadu. Aktivním
přístupem města se s největší pravděpodob-

ností podaří na tuto akci získat prostředky
z integrovaného regionálního operačního
programu ve výši cca 10 mil. Kč, což ještě
v loňském roce možné nebylo. K tomu, abychom tyto prostředky získali, musíme provést ještě celou řadu technických opatření,
značnou administrativu nevyjímaje. Po celé
trase od konce cyklostezky nad benzinovou
stanicí až k vlakovému nádraží se na komunikaci musí vyznačit piktogramy pro
cyklisty a dále na jednu boční komunikaci.
Tou je část ul. Petra Bezruče od ul. Nádražní
po křižovatku s ul. Lidická. Další akce jsou
ve fázi projektových příprav. 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

zlivan@zliv.cz
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Oranžový rok 2017 ve Zlivi
Město Zliv v rámci partnerství se SKUPINOU ČEZ v projektu Oranžový rok
2017 ve Zlivi pořádá následující akce. Dne
6. 5. 2017 se konal Zlivský štafetový maraton, 17. 6. 2017 proběhl Dvojboj mladých hasičů a soutěž O putovní pohár starosty měs-

ta v požárním útoku mužů a žen a 19. 8. 2017
se budou konat Slavnosti mrkve.
Všechny 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
2017.

Nové knihy v knihovně

STANISZEWSKA,
Zofia: Netiketa: dobré
mravy na internetu
Kniha Netiketa: dobré mravy na internetu, je
průvodcem dětí a mládeže po internetovém světě.
Zábavnou a srozumitelnou
formou zasvěcuje do tajemství pravidel slušného chování na internetu, učí je, jak kultivovaně blogovat a psát
příspěvky na sociálních sítích, jak používat
smartphony a tablety, ukazuje rizika kyberšikany a způsoby jak ji řešit, aby se internet
stal bezpečnějším místem.
Marie Matoušková

HRACH, Vilém:
Šumava…: hranici přecházejte po půlnoci
Zdálo by se, že o osudech šumavských převaděčů přes hranici tvořenou
železnou oponou i těch,
kteří se sami pokusili
o útěk, bylo již všechno
napsáno. Tato knížka vás ale přesvědčí, že
tomu tak není…
NESBØ JO: Žízeň
11. díl krimi série o detektivu Harrym Holeovi. Jo
Nesbo pokračuje ve stejné
linii, kterou zahájil Sněhulákem a dále ji rozpracoval
v Levhartovi a následujících dílech. Žízeň opět
přináší svižný a dramatický děj plný překvapivých zvratů, Harryho
sarkastických poznámek a svérázného chování. Harry je prostě zpět v plné síle a se vší
parádou.
TŘEŠTÍKOVÁ, Radka:
Osm
Jednu březnovou sobotu je v Ďáblickém háji
nalezena postřelená mladá
dívka Michaela. Zůstává
v bezvědomí a policii se
nedaří vyšetřit, kdo čin
spáchal a proč. Byl to její
snoubenec, nejlepší kamarádka nebo snad
někdo z rodiny, ve které Michaela hlídala
děti? Ona sama si po probuzení z kómatu
osudný den nepamatuje, co víc, nepamatuje
si celý poslední rok svého života. Rok, který
začal tak nevinně jako pohlazení a skončil
pokusem o vraždu.

JURMAN, Oldřich:
Legionářská odyssea:
deník Františka Prudila
František Prudil se narodil v roce 1891, v době
vyhlášení války v roce 1914
mu tedy bylo 23 let. Proto byl hned následujícího
roku odveden do rakousko-uherské armády a brzy poslán na frontu.
Veškeré své zážitky – účast v bitvě u Rovna,
zajetí, práce a život v zajateckých táborech,
dlouhé putování přes celé Rusko do Vladivostoku a nakonec návrat domů si zapisoval.
KAPLAN, Krystyna:
Aféra Eduarda VII.: anglický král a modistka
V době, kdy byly Mariánské Lázně na vrcholu
slávy, jezdil do nich výkvět světové elity a inkognito také anglický král
Eduard VII. Nejen aby
bral kúru na zhubnutí, ale také aby omládl, neb jak známo, tento světácký monarcha měl notorickou zálibu v ženách. Lehce
eroticky laděný román je fascinující pohlednicí ze života v těchto lázních počátkem 20. století.
KRUMLOVSKÁ,
Olga: Jak být dlouho živ
a zdráv
Autorka se v knize zaměřuje na zdravý životní
styl a na metody používané
k posílení odolnosti lidského organismu vůči nemocem všeho druhu. Využívá znalosti jógy, léčebných praktik našich
předků, přináší rady, jak neduhy léčit, ale
také jak nemocem předcházet.

Události ve Zlivi
Narodili se

Oliver Žlůva
David Zeman
Kristýna Sýkorová
Jakub Ladislav Korbela
Radim Mazanec
Viktorie Grillová
Vladimír Frnka
Jan Nedorost
David Blecha
Václav Škopek
Marek Škopek
Lucie Holinková

Životní jubileum

Helena Drexlerová
Karel Hradecký
Helena Hanzlíková
Marie Dominová
Marie Vítová
Václav Hospodářský

80 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let

Zlatou svatbu oslavili
Manželé Jozef a Marie Koprnovi

Bohuslava Plecerová matrika

Městskou knihovnu Zliv v podzimním čase přijede navštívit známý záhadolog pan Ph Dr. Arnošt Vašíček. Bude besedovat o knize
Labyrint záhad – Největší tajemství Čech, Moravy a Slezska

www.zliv.cz
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Naše organizace

Velikonoční koncert
Město Zliv pro své občany připravilo
dne 7. 4. 2017 v kostele sv. Václava Velikonoční koncert, kde jsme přivítali
komorní soubor MUSICA BOHEMICA
Praha. Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, rodák ze Čtyřech Dvorů,
který pozvání přijal velmi rád, protože
se vracel domů a zavzpomínal si na své
dětství.
Vyslechli jsme si večer plný lidových
písní, které jsou pro soubor stěžejní. Mimo
jiné Musica Bohemica interpretuje hudbu
historickou a zpracovává hudbu anonymní. Lidové písně nás rozveselily a tak jsme si
i zazpívali. Celým koncertem nás provázel
slovem pan Jaroslav Krček, který svojí osobností a láskou k hudbě navodil přátelskou,
veselou a humornou atmosféru. Bylo vidět,
že přítomné posluchače hudba oslovila
a po skončení koncertu si šli zakoupit CD
a knihu s věnováním.
Věřím, že se všem účastníkům koncertu
podařilo v srdcích odnést pohodu a radost,
která je lékem na dnešní uspěchaný svět. Jen
si musím smutně povzdechnout nad ma-

lou účastí občanů a proto, pokud máte zájem nechat si zasílat kulturní akce na svojí
emailovou adresu a nebo máte jiné náměty,

prosím pište na mu.zliv.vranovska@zliv.net.
Vždyť to vše připravujeme pro Vás.
Dana Vranovská

Než nastoupí nováčci do školky...
V květnu se konal zápis dětí do mateřské školy. Bylo jich přijato 36. U přijímacího řízení se děti prvně seznámily s vnitřními prostorami školky a také
s hračkami, se kterými si mohly po celou
dobu zápisu pohrát. Maminky obdržely
mimo jiné informace, jak by takové dítě,
které nastupuje ve třech letech do kolektivního zařízení, mělo být už vybaveno
dovednostmi a návyky. Je to velice důležité pro usnadnění adaptace malých
svěřenců v úplně novém prostředí.
V mateřské škole se při výchově a vzdělávání pracuje podle školního vzdělávacího
programu, který se v jednotlivých věkových

skupinách (třídách) ještě podrobněji rozpracovává do třídních vzdělávacích programů.
Tady se již počítá s jistou úrovní nastupujících dětí a vychází se z již dosažených znalostí a osvojených dovedností díky rodinné
výchově. Je pak velkým problémem, když
dítě přijde z rodiny téměř bez osvojených
návyků sebeobslužných (neobléká se, nesvléká se, nenasadí si obuv, nezouvá se – ani
s dopomocí) a hygienických (neumí si umýt
ruce, pomočuje se při denních činnostech,
při odpočinku, neudrží stolici atd.). Co se
týče dalších schopností, znalostí a dovedností, tříleté děti by měly znát základní
barvy, vědět kolik je 1,2,3, poznat některá

zvířata, umět držet tužku, pastelku, umět
držet lžíci a umět se s ní také najíst, umět pít
z hrnečku tak, aby neměly celý obsah na oblečení aj. Již osvojené dovednosti a návyky
umožní učitelce následně úspěšně navázat
s dalším, novým, nepoznaným. Jestliže dítě
nastoupí s úrovní slabého dvouleťáka, není
možné v předepsaných počtech 24-28 dětí
na třídě, zdárně a správně každého jedince
vzdělávat a rozvíjet.
A proto: uvědomme si, že rodinná výchova je prvořadá, věnujme se svým dětem
a učme je. A neříkejme na všechno – ON JE
JEŠTĚ MALÝ!
Taťána Hačková

Charitativní akce „Upleť čtverec“
V letošním školním roce jsme ve školní
družině ukončili charitativní akci „Upleť
nebo uháčkuj čtverec“.
S dětmi jsme je společně mašličkovali,
svazovali po deseti kusech a počítali. Sešlo
se nám celkem 295 čtverců, z čehož jsme
měli velkou radost.
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Zabalili jsme je do pytlů a poslali do Jižní Afriky, kde z nich další dobrovolníci sešijí
deky pro sirotky a poštižené děti.
Vladěna Božovská

zlivan@zliv.cz

Kulturní a spolková činnost

Pestrý program v NZDM № 10
V Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež № 10, které patří pod Charitu
Zliv, se pořád něco děje. S dětmi a mladými lidmi pravidelně vaříme, tvoříme
z papírů a dalších materiálů, malujeme, kreslíme, hrajeme hry a pořádáme
besedy a přednášky na témata, která
jsou cílové skupině našeho zařízení
blízká. Všechny aktivity jsou primárně
určeny k navázání kontaktu s našimi
klienty a posléze k získání důvěry, která
je důležitá pro hlavní náplň našeho zařízení – sociální práci.
Během první poloviny roku 2017 jsme
s dětmi podnikali různé aktivity. Během
oblíbeného vaření jsme si vyzkoušeli palačinky, velikonoční bochánky, linecká srdíčka nebo langoše. V rámci tvoření jsme tiskali pomocí tiskátek vyrobených z houbiček
na nádobí a vyráběli kytičky z krepových
papírů a veselé letní berušky.
Pořádali jsme také několik akcí – Velikonoce, Čarodějnice, Den dětí nebo venkovní
programy, při kterých jsme si zahráli např.
frisbee. Také jsme pořádali turnaj v kulečníku a fotbálku a povídali si na různá témata,
např. drogy, alkohol, škola, intimnosti nebo
strach.
V červnu jsme se pustili do dlouho plánovaného malování. S velkou pomocí našich
klientů jsme oživili naše prostory, proměnili kontaktní místnost na podmořský svět
a na sloupech v zařízení zanechali doslova
otisky našich rukou.
Od března roku 2017 pravidelně vytváříme programy měsíce, které zveřejňuje-
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me nejen na budově Charity Zliv, ale také
na našich webových (www.zliv.charita.cz)
a facebookových (NZDM No. 10) stránkách.
V programu jsou vždy vypsány hlavní aktivity a akce na daný měsíc, i mimo tyto akce
se ale v našem zařízení rozhodně nudit nebudete.
V září, konkrétně v pátek 8. 9. 2017, nás
čeká Den otevřených dveří. Během této akce
se mohou do zařízení podívat i lidé mimo
naší věkovou skupinu. Je to jedinečná příle-

žitost například pro rodiče našich klientů.
Přijďte se na nás podívat, dozvědět se, jak
naše zařízení funguje a jak to u nás vypadá,
těšíme se na vás.
Ještě mi dovolte říci pár slov o našem
zařízení. NZDM № 10 je určeno pro všechny od 6 do 26 let, je poskytováno bezplatně
každý všední den od 13 do 18 hodin. Je vítán
každý bez rozdílu, služba je poskytována
anonymně a důvěrně. Hlavní náplní naší
práce je sociální pomoc těm, kteří to potřebují. Chcete si popovídat o tom, co vás trápí,
s něčím poradit nebo si najít nové kamarády? Zajděte se k nám podívat, nacházíme
se na adrese nám. Míru 10, v budově bývalé
Policie.
Bc. Aneta Hubáčková
pracovnice NZDM No. 10
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Kulturní a spolková činnost

Den zdraví ve Zlivi
Město Zliv připravilo dne 10. 4. 2017
ve venkovní tělocvičně za domem s pečovatelskou službou pro naše seniory DEN
ZDRAVÍ.
Po přivítání nám přišly zazpívat a zarecitovat děti z Mateřské školy Zliv, pod vedením paní učitelky Jílkové a Radouchové.
K dobré náladě každý obdržel osvěžující nápoj BORŮVKOVÉ SMOOTHIE a zacvičili
jsme si ve venkovní posilovně, která umožňuje procvičení celého těla, kloubů, svalů
a slouží i jako rehabilitační cvičení. Pomáhá
udržovat duševní vitalitu a zdraví našich seniorů.

Dlouholetá tradice Klubu seniorů Zliv
Klub seniorů ve Zlivi má dlouholetou tradici, byl založen před více než
třiceti lety. Kronika klubu vypráví, čím
se senioři bavili, co organizovali, co vše
udělali pro město v průběhu let.
Žádná činnost se neobejde bez aktivních lidí a jejich zapálení pro věc. Ve vedení klubu se během let vystřídalo několik
vedoucích. Aby klub pokračoval, musely
na jejich práci navázat „o něco mladší“
členky klubu.
Vzhledem k tomu, že v klubu jsou pouze
ženy, zaměřujeme svou činnost právě na to,
co ženy zajímá. Klub seniorů se pravidelně schází každé pondělí v klubovně Domu
s pečovatelskou službou. Na každé setkání
připravujeme program z různých oblastí

života. Zaměřujeme aktivity k právě probíhajícím výročím, připomínáme si různé
zajímavosti z historie. Organizujeme různé
besedy, například s borovanským botanikem Ing. Chloubou, každoročně přichází
paní Matoušková z knihovny, paní Smíšková se zajímavými zážitky z cest, taktéž
pan Ing. Koudelka. Všem, kteří nás seniory
navštívili, děkujeme, že se s námi podělili
o zajímavé zážitky. Na program setkání též
zařazujeme promítání cestopisů a národopisných ukázek. Městský úřad nám zakoupil
televizor, který používáme k promítání.
Zajímavou akcí bylo v rámci Dne zdraví
setkání s dětmi z mateřské školy na cvičišti
za pečovatelským domem, kterou organizovaly pracovnice Městského úřadu Zliv.

Velmi důležitou oblastí, na kterou klademe velký důraz, je procvičování paměti,
kterou nazýváme „Bystříme si paměť“. Zde
luštíme křížovky, vymýšlíme věty s určenými slovy, malujeme na slepo atd. Procvičujeme si hybnost rukou pomocí míče a jiných
rehabilitačních pomůcek. Spolu s klubem
turistů organizujeme zájezdy. Ve výčtu akcí
bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Je
vidět, že klub „žije“.
Důležitou podstatou je, sejít se, seznámit se s novinkami, popovídat si se svými
vrstevnicemi, ale hlavně uniknout samotě.
Budeme rády, když mezi nás přijdou noví
členové, třeba se jen podívat, okouknout situaci, a po té se rozhodnout o pravidelných
návštěvách. Jste srdečně zváni.

TJ Sokol – 155. výročí od jeho založení
Sokol vznikl jako první tělocvičná
jednota v Rakousko-Uhersku v době
politického uvolnění v šedesátých letech devatenáctého století, z iniciativy
doktora Miroslava Tyrše a Jindřicha
Fügnera.
Z kroniky, kterou psal pan řídící Antonín Vitha:
Sokol byl ve Zlivi založen v roce 1919.
V roce 1922 se obecní zastupitelstvo usneslo o darování pozemku na stavbu sokolovny
tělocvičné jednotě. Sokol se naproti tomu
nabídl, že nově postavenou budovu po-
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skytne zdarma školnímu tělocviku. V roce
1923 se tedy počala stavba místní sokolovny
na pozemku pod Vartou. Většinu prací si
členové vykonali sami a zdarma.
V neděli 12. srpna otvíral Sokol Zliv
slavnostně novou sokolovnu. V předvečer
otevření byla úspěšně sehrána místními
ochotníky divadelní hra „Maryša“. Druhého
dne se konalo první veřejné cvičení jednoty
za účasti 3000 lidí.
18. května 1924 byl ve Zlivi slet V. okrsku župy sokolské, spojené s veřejným cvičením jedenácti sokolských jednot.

Každý rok pořádal Sokol letní slavnosti, které spočívaly především v plaveckých
závodech na Mydláku. Zúčastňovali se také
kulturních akcí, které pořádala obec.
Tyršova ulice – u příležitosti stých narozenin doktora Miroslava Tyrše požádal
zdejší Sokol obecní zastupitelstvo, aby pojmenovala ulici od školy k Zahájí ulicí Tyršovou, což obecní zastupitelstvo učinilo.
Slavnostní odhalení tabulek s názvem ulice
vykonal Sokol 11. září za účasti všech spolků
a obecního zastupitelstva.

zlivan@zliv.cz
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V roce 1950 měl Sokol 230 členů, starostou byl Josef Pražák, náčelník Jaroslav Procházka a náčelnicí Vlasta Peterková. Největší činnost vykazoval v kopané a ledním
hokeji. Dále se konaly například plavecké
závody.
Opis dopisu, který jsem dostala od paní
Vaclíkové – Procházkové: Dne 17. července 1929 obdržel po začátku pracovní doby
vedoucí personálního oddělení JUC Matys
zprávu, že byly u Mydlovarského rybníka nalezeny šaty zaměstnance elektrárny
Ing. Jaroslava Krejčího a že se jedná pravděpodobně o utonutí. Ředitel okamžitě volal
do elektrárny, nemohl této zprávě uvěřit, že
by se něco takového mohlo stát plavci a spor-

tovci. Okamžitě bylo zahájeno hledání těla,
ale akce první den skončila neúspěšně. Proto
byl o pomoc požádán plavčík Podolské plovárny v Praze pan Rousek. Ten po příjezdu
položil několik otázek o plavecké zdatnosti
utonulého a prohlédl místo, kde byly nalezeny šaty. Nechal si přivézt ze Zlivi vrata
od stodoly a nasměroval cestu od místa, kde
ležely šaty až na ostrov. Tělo utonulého leželo asi v polovině cesty, Lékařská zpráva
o příčině utonutí zněla „slabost srdce“.
Na jeho památku Sokol ve Zlivi pořádal
každý rok na Mydlovarském rybníku plavecké závody za účasti plavců z celého kraje.
Plavecké závody byly přerušeny válkou a konaly se opět až v roce 1948.

Po válce Rusové postavili dřevěný most
na ostrov, pak v místě, kterému jsme říkali „Na hlíně“ vybudovali na hladině rybníka taneční parket, dále úžasné skákadlo,
na kterém se vyřádila zdejší omladina. Byly
zde také dvě trétny, vzdálené od sebe asi 25
metrů, které sloužily jako startovací plocha
při závodech. Závodů se účastnila spousta lidí. Maminky některých plavkyň, třeba
paní Chrástková nebo paní Mazancová napekly žloutkové věnečky.
V roce 1999 se zásluhou Ing. Vaňka konal první obnovený ročník, na kterém byla
ukázka vodní záchranné služby.
Ludmila Čermáková

Setkávání s Irenou Kačírkovou, jejími přáteli, nepřáteli a jinými zvířaty
Setkávání s Irenou Kačírkovou, jejími přáteli, nepřáteli a jinými zvířaty, to
je název knihy, kterou přijela představit
30. května 2017 do Městské knihovny Zliv
její autorka a dcera této nezapomenutelné herečky, paní Kristina Novotná.
Vyprávěla o své mamince, o lidech, kteří
prošli jejím životem a výrazně jej ovlivnili.
Vzpomínala na známé osobnosti jako byl
Jiří Šlitr, František Hrubín, Jiří Trnka, Ladi-
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slav Rychman a další umělce z divadelního
a filmového světa.
Paní Kristina Novotná, pracovala jako
úspěšná scénografka, podílela se na řadě
významných inscenacích a filmech, se dnes
věnuje pedagogické činnosti. Čas s ní strávený byl časem příjemným a všem přinesl
nevšední zážitek.
Marie Matoušková
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Jaro plné tance
Letošní sezóna byla pro folklorní soubor Bystřina velmi rozmanitá. Navštívili
jsme spoustu akcí, festivalů a našim dětem jsme připoměli české tradice.
Rok 2017 jsme začali soustředěním
v Česticích. Již třetím rokem se celý náš
soubor vydal na celý víkend do překrásného strakonického kraje, abychom pracovali
na našich pásmech, ale také si užili zábavu.
Letošní rok nám napadla spoustu sněhu,
a tak jsme měli soustředění zpetřené sněhovými radovánkami.
V plesové sezóně jsme roztančili Svíčkový ples města Zliv, každoročně se moc těšíme na toto vystoupení, kde ukážeme něco
nového z našeho repertoáru a také zapojíme
hosty do našeho tance.
Na březen jsem připravovala tři naše
zástupce na přehlídku Jihočeský zpěváček,
která se konala ve Zvíkovském Podhradí.
Každoročně se této přehlídky účastní zástupci jihočeských folklorních souborů.
Naše malé zpěvačky Barunka a Bětuška
Dušků a Lucinka Koudelků vyzpívaly umístění v první třetině zpěváčků, což jsme považovaly za velmi pěkný úspěch.
Na začátku dubna jsme tančili a zpívali v Lipí na odpoledni pro děti. Místní děti
jsme zapojili a naučili je pár našich tanečků.
Bylo to velmi pěkné odpoledne v příjemném
prostředí.
Na velikonoční svátky jsme se letos připravovali obvzvlášť pečlivě. Celý náš soubor
přijal pozvání na Jarní slavnosti v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, kde
jsme předvedli naše Velikonoční koledování celkem 4×. Program plný básniček s pomlázkami, písniček a tanců oslovil spoustu
diváků. Naše děti si ho nejvíce užily opravdu
až počtvrté. To už uměly vše na 100% a vše
předváděly s radostí a bez trémy :-6
Náš soubor připravil také Velikonoční tvoření v KD Zliv na sobotu 16. 4. 2017,
které přilákalo děti na různé techniky zdobení vajíček, perníčků, vyřezávání ze dřeva
a další. Kapela Bystřiny k tomu vyhrávala
pro radost.
Na velikonoční pondělí jsme opět vyrazili koledovat po Zlivi. Obešli jsme opět
naše známé, cestou jsme zazvonili a zazpívali i u náhodných dveří, zastavili jsme se
v domově důchodců a naši chlapi vyšlehali
nejednoho kolemjdoucího. Sice nám nepřálo počasí, ale i tak jsme si koledování užili
a těšíme se na příští rok.
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V letošním roce se opět po dvou letech
konala krajská přehlídka dětských folklorních souborů v KD Metropol. Na přehlídku se sjelo celkem 12 souborů z celých
Jižních Čech. Pokaždé je přehlídka velkým
přínosem. Všechny soubory se snaží ukázat to nejlepší ze své tvorby a také my se
velmi pilně připravujeme. Na letošní přehlídku jsme obnovili pásmo, které vytvořila paní Marie Smetanová (zakladatelka
původního souboru Bystřina) v roce 1987
a které bylo zapsáno do sborníku Vítáme
tě dětátko. Pásmo jsme připravili přesně
tak, jak bylo v knize zapsáno a měli jsme
velkou radost z toho, že můžeme pracovat
s originálním materiálem. V tomto pásmu
spolupracovala obě naše dětská seskupení,
malé děti s velkými, toto spojení přineslo
nejen krásnou podívanou, ale také skvělou
spolupráci dětí, které se tím učili respektu, přátelství a pomoci mladším. Na přehlídce se pásmo velmi líbilo a dokonce
jsme za něj dostali ocenění. Po přehlídce
se mezi soubory rozdalo celkem 7 ocenění, a z toho hned dvě šla do našeho souboru. Jelikož jsme připravili na přehlídku
dvě vystoupení, za obě dvě jsme dostali
diplom. Letos byla porota opravdu přísná,
spoustu souborů si vyslechlo záporné hodnocení. O to více nás těšilo, že my, jakožto relativně mladý soubor, jsme si odnesli
hned dvě pochvaly.
1. máj jsme trávili v Rapšachu, kde místní lidé už deset let pořádají hudebně-taneční festival a zvou sem soubory a kapely různých žánrů i věkových kategorií. Je to vždy
velmi milé setkání, den plný tance a dobré
nálady. Jezdíme do Rapšachu již několik let

spolu s mažoretkami, které zde vystupovaly
již po deváté.
Podobnou dětskou přehlídku jako v Metropolu si děti užily také v Milevsku, kde
taktéž vystupují dětské jihočeské soubory.
Přehlídku pořádá Jihočeské folklorní sdružení každý rok.
Tradicí je pro nás také účast dospělých
tanečníků na folklorním festivalu v Kovářově, kde se nám konečně po letech podařilo
vystupovat na překrásné kovářovské návsi.
V minulých letech jsme měli vždy štěstí
na špatné počasí, a tak jsme vždy vystupovali jen v kulturním domě. Kovářovská náves
a přírodní scéna, která je tam vytvořena, je
kouzelným místem pro setkávání lidí a nám
se zde tančilo opravdu velmi dobře.
Konec školního roku patřil oslavám
v různých obcích a městech v Jižních Čechách. Vystupovali jsme v Pašicích, na festivalu v Sezimově Ústí, na Kubatových slavnostech ve Zbudově.
Uspořádali jsme již 4. Folklorní odpoledne, které kvůli počasí bylo letos v KD Zliv,
místo pod lipami. Ale i tak jsme byli velmi
vděční za spoustu diváků, kteří za námi přišli a užili si program spolu s námi. Pozvání
opět přijali baráčníci z Pištína.
Letošní jaro bylo opravdu protančené,
mám radost, že naše děti tanec baví, že je zajímají české lidové tradice a rády se zapojují
do aktivit, které pro ně připravujeme. Jsem
velmi vděčná za zájem dospělých tanečníků
a za jejich radost z tance a společných akcí.
Od září opět velmi rádi uvítáme nové
tváře jak dětské, tak dospělé.
Za celý soubor
Tereza Kadlecová
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Pohár starosty města Zliv
Pohár starosty si ze Zlivi odvezli
hasiči z Pištína a hasičky z Mydlovar
Celkem 26 družstev Sborů dobrovolných hasičů (SDH), z toho 16 mužských
a 10 ženských, se v sobotu 17. června utkalo v prostorách sportovního areálu ve Zlivi na Českobudějovicku o „Pohár starosty
města Zliv v požárním útoku“. Prvenství
v „královské disciplíně“ požárního sportu
vybojoval ve Zlivi tým mužů SDH Pištín.
Mezi ženami dosáhly, v soutěži pořádané s podporou Jaderné elektrárny Temelín
Skupiny ČEZ, mety nejvyšší hasičky z Mydlovar.
Sedmičlenné týmy absolvovaly soutěž
podle standardních podmínek tradičního
požárního sportu. Muži museli rozvinout
požární hadice na 90 metrů a ženy na 70
metrů. Následně pak proudem vody naplnili dva terče s otvorem o průměru pět centimetrů deseti litry vody. Časomíra byla neúprosná. Měřilo se na setiny sekundy.
„Rozdíl mezi vítězným a druhým časem
v kategorii mužů byl 31 setin sekundy. Zvítězili hasiči z Pištína v čase 20,49 sekundy,
druzí byli Střížovští v čase 20,80 a třetí Chotýčanští, při jejichž útoku se časomíra zastavila na hodnotě 21,89 sekundy,“ konstatoval
ředitel soutěže a velitel Sboru dobrovolných
hasičů ve Zlivi Vladislav Kofl. Domácí tým
mužů skončil na sedmém místě.
Na „bedně“ pak stanuly také ženy, hasičky. Zlato směřovalo do Mydlovar za čas
21,71 sekundy. Stříbrné ženy z Chotýčan,
ale za svými vítěznými soupeřkami zaostaly
o pouhých 11 setin sekundy (21,82). Bronzové hasičky z Rudolfova pak dosáhly času
22,62 sekundy.
Odpoledním soutěžím mužských a ženských týmů předcházely v sobotu ve Zlivi
klání hasičského „potěru“ ve dvojboji smíše-

ných družstev složeném z požárního útoku
a překážkové štafety 4 × 60 metrů.
V konkurenci 25 družstev mladších
žáků obsadily první příčku malí hasiči
z Olešníku před celkem Chrášťan a Lišova
III. Devatenácti týmům starších žáků pak
dominovaly družstva Strážkovic, Chrášťan
a Lišova II.
„Naši hasiči sice stupně vítězů neobsadili, ale perfektně se zhostili organizace celé

soutěže, která znovu měla i díky podpoře
Jaderné elektrárny Temelín velmi vysokou
úroveň. Myslím si, že účast 26 týmů dospělých a 44 žákovských týmů hovoří za vše.
Sportovní areál zaplnili kromě závodníků
i stovky diváků, vyšlo počasí a všichni se
dobře bavili. To je také jedním z hlavních
cílů těchto sportovních akcí,“ zdůraznil starosta Zlivi Jiří Štabrňák.

Pasování prvňáčků na čtenáře
Proběhlo dne 13. června 2017. Již tradičně na konci školního roku jsou prvňáčci ZŠ a ZUŠ Zliv pasováni na čtenáře.
Je to slavnostní a důležitý okamžik pro
každého malého žáčka. Děti byly přivítány svými staršími kamarády, kteří pod
vedením paní učitelky Mojkové pro ně
sehráli zábavné divadelní představení.
Opět přišla navádět děti k nepravostem
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čertice, kuchař chtěl vařit podle nových
receptů z knihovny a také při hudbě zatancovala krásná baletka.
Všechny děti pod dohledem písmenkové královny ukázaly, že se naučily číst a tak
mohly být pasovány na rytíře řádu čtenářského a odměněny malým dárkem. Této
slavnostní chvíle se zúčastnili jejich rodiče,
prarodiče, sourozenci a na prvňáčky se při-

šel podívat i ředitel ZŠ Zliv pan Mgr. Režný. Všichni přítomní pak byli pozváni
do knihovny, protože zde na ně čeká široká
nabídka hezkých knih vhodných nejen pro
začínající čtenáře, ale i pro ty pokročilejší.
Na této akci se sponzorsky podílelo Město Zliv, firma Schiedel, s.r.o. Zliv a Městská
knihovna Zliv.
Marie Matoušková
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Relaxace v každodenním životě
Léto je čas dovolených, tedy odpočinku a čerpání nových sil. Avšak ne
každý má možnost dopřát si kvalitní dostatečně dlouhou dovolenou dle
svých představ… Myslím si, že spousta
lidí vůbec nemá představu o tom, co
to vlastně relaxace neboli odpočinek
opravdu je a co pro nás znamená, jak
je pro nás velmi důležitý, a to hlavně
ze zdravotního hlediska…
Co je to odpočinek, nebo-li
relaxace?
Relaxace je přirozený jev. Dokonce
všechna zvířata dokážou dokonale odpočívat. Stačí, když budete chvíli sledovat jakékoliv zvířátko ve svém okolí. Například
kočka: buď je aktivní, loví nebo si hraje,
anebo je v klidu, odpočívá nebo spí… Je
potřeba si uvědomit, že ve volné přírodě je
odpočinek otázkou přežití. Jakékoliv zvíře
žije naplno – buď loví, shání potravu nebo
utíká, aby nebylo uloveno. Při tom vydá
zvíře všechnu svou energii. Tu pak doplní
pouze důkladným odpočinkem. Pro zvířata je tedy odpočinek životně důležitý.
My, lidé, jsme už na důležitost odpočinku zapomněli… Žijeme v neustálém
napětí a v neustálém stresu. Pokud nemůžeme nebo nechceme odpočívat, pak nám
organismus odpoví sám zdravotními problémy: přichází poruchy spánku, poruchy
zažívání, zvýšený krevní tlak, později pak
kardiovaskulární choroby nebo některé
poruchy imunitního systému. Nezřídka se
dostavují pocity úzkosti, paniky a deprese. A naše výkonnost klesá, bortí se vztahy
s ostatními…

Mnohé vědecké studie dokazují, že
správně prováděná relaxace napomáhá
k lepšímu soustředění, přispívá k lepší výkonnosti jak v práci, tak i při studiu a celkově zlepšuje kvalitu našeho života. Přemírou stresu nezískáme nic, ale správným
odpočinkem můžeme získat mnohé!
Ve své podstatě nejde o nic jiného
než o snahu vydávat co nejméně energie,
když to nepřináší žádný užitek, a zároveň
načerpat síly vydané při jakékoliv aktivní
činnosti, či při stresu. My, lidé, jsme se
v současnosti odnaučili relaxovat, a tím
jsme podstatně snížili schopnost doplňovat ztracené síly. Proto mnozí z nás trpí
dlouhodobou únavou a zpočátku „lehkými“ zdravotními potížemi…
Nyní si vše vysvětlíme z medicínského
hlediska, a to velmi zjednodušeně. Ve vývojově nižší části mozku, v místech prodloužené míchy, máme tzv. autonomní
nervový systém, který umí pouze dvě věci:
zrychlit nebo zpomalit. Jedna jeho část,
v lékařském slovníku označená jako sympatický nervový systém, zrychluje funkci
téměř všech tělesných orgánů. Pokud dostane podnět, zrychlí tlukot našeho srdce,
stáhne svaly, může se dostavit i pocení…
Naproti tomu, druhá jeho část, označená jako parasympatický nervový systém,
funkci téměř všech tělesných orgánů zpomaluje. Při impulsu dokáže zpomalit srdce
nebo uvolnit svaly. Když „pracuje“ sympatický nervový systém, je parasympatický
nečinný, a naopak… nikdy nepracují oba
systémy najednou. Pokud jsme tedy v neustálém stresu, jsme napjatí, úzkostní,
podráždění, pak sympatický systém „pra-

cuje“ neustále a druhý, parasympatický
systém „zahálí“. A protože příroda nemá
ráda jakoukoliv nerovnováhu, objevují se
potíže. Proto je pro nás v současné době
životně důležité naučit se odpočívat. Jak?
Jedním z nejznámějších druhů odpočinků je spánek. Dostatečně dlouhý, dostatečně hluboký, ničím a nikým nepřerušovaný, v dobře větrané místnosti a pokud
možno v úplné tmě. Další metodou, jak
kvalitně odpočívat, je k našemu velkému
překvapení umění ovládat své city. Čím
jsme klidnější, tím lépe zvládáme jakékoliv
situace a tím lépe si poradíme s jakoukoliv
výzvou, kterou nám život přinese. Při tom
je potřeba vnést do každodenního života
nové zvyky a dokonale se je naučit – je to
mnohem snažší, než se odnaučovat starým zvykům, případně zlozvykům, které
nám život komplikují. Již Aristoteles 600
let před Kristem prohlásil, že „zvyky jsou
naše druhá přirozenost“. A proto, kdo je
zvyklý si se vším dělat starosti, bude v tom
pokračovat. A tak se mu i skutečnost, že
není neklidný, bude zdát podivnou a…
zneklidní ho! Je velmi těžké odnaučit se
dělat si starosti. Ale je mnohem lehčí naučit se zachovat klid :6
V příštím povídání se naučíme několik způsobů, jak se kdykoli a kdekoli rychle
uvolnit… už to je rychlá a velmi efektivní
relaxace zejména pro ty, kteří „nemají čas“
:-6
Štěpánka Tresslová,
majitelka Salonu Freya
v Českých Budějovicích, tel. 731 572 513

6. zlivský štafetový maratón a 4. dětský štafetový maratón
6. května 2017, Zliv
I letos se sešli nadšenci ze Zlivi a blízkého okolí
s cílem překonat trať maratónu. Na start
se mnozí z nich postavili již po šesté. Běh
se stal součástí společensko – sportovního dění ve Zlivi. Spousta účastníků se již
dopředu ptala, zda běh opět bude.
Vše propuklo ráno v 8:00 hod., kdy se sešel realizační tým, aby vše připravil. Kolem
půl deváté se přicházeli zaregistrovat účastníci dětského půlmaratónu, děti do dvanácti let. Nafasovaly čísla a čekaly, až na ně
přijde řada. Štafetu odstartoval výstřelem
z pistole radní města Zliv p. Tomáš Kučera.
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Děti kroužily na tartanovém oválu a po 400
metrech si předávaly kolík. Doběhly v čase
1 hod., 47 min a 47 sekund. K zdolání půlmaratónu bylo potřeba oběhnout stadion 52
krát a přidat jednu rovinku.
Velký štafetový běh byl odstartován panem starostou Ing. Jiřím Štabrňákem v pravé poledne. Zatímco někteří zasedli doma
k sobotnímu obědu, my jsme začali ukrajo-

vat první metry z délky maratonského běhu
42 195 m. Cíl byl zdolán za 3 hod., 32 min.
a 42 sekund. Štafetový kolík si běžci předali
celkem 105 krát.
Každý po uběhnutí jednoho kola obdržel
poukázky na doplnění tekutin a energie.
Běh se uskutečnil díky podpoře Skupiny
ČEZ.
Mgr. Brigita Jindrlová, SK Zliv

zlivan@zliv.cz

Sport

Příprava na novou sezonu 2017/2018 se rozjíždí

Soutěžní ročník 2016/2017 skončil
v půlce června a po měsíci odpočinku se
začínají týmy pomalu připravovat na ročník další. Jako první do letní přípravy
vstoupí muži s dorostenci, o týden později starší žáci a mladší žáci, v půlce srpna
starší a mladší přípravka.
Od úterý 18. 7. se připravují dorostenci dohromady s týmem mužů. V nastávající sezoně
budou muži hrát nižší soutěž Okresní přebor
České Budějovice. 1. mistrovský zápas sehrají doma 19. 8. v 10:00 hod.. Muži mají naplánovaná přípravná utkání se soupeři z nižších
ale i z vyšších soutěží.
Dorost bude mít v příští sezoně velmi silný
kádr o 21 členech. Trenérsky je nadále povede Zdeněk Viktora se Zbyňkem Maňhalem.
Budou hrát tu samou soutěž a určitě budou
usilovat o první tři místa. Určitě dorostence
uvidíme i v zápasech mužů.
Starší a mladší žáci budou od příštího
roku hrát současně 2 různé soutěže. Utvořili jsme společenství SK Čtyři Dvory a to
nám umožňuje hrát Krajský přebor Jih. kraje
a současně Okresní přebor Č. Budějovice. Kdo
půjde do jakého týmu rozhodne až letní příprava. Po celou dobu soutěže budou mít kluci
dobrou motivaci ke zlepšování vlastních výkonů. Okresní mistrovská utkání se budou hrát
na hřišti ve Zlivi a krajská na hřišti ve Čtyřech

Mistři OP starších žáků – 2016/2017
Dvorech. Starší kluky povede v další sezoně
Martin Lafata a mladší Václav Fürst.
Starší a mladší přípravka bude v novém
soutěžním ročníku potkávat soupeře, které
poznali již v uplynulém ročníku. Starší bude
mít na starosti Karel Jindrle a mladší Jan
Pešek.
Na srpnový týden od 14. do 18. srpna je
připraveno fotbalové soustředění – ve stylu
příměstského tábora, na hřišti ve Zlivi. Fotbalisté a fotbalistky budou na hřišti denně
od 9.00 do 17.00 hod.. V průběhu dne absolvují 2-3 tréninkové jednotky. Za horkého počasí
se půjdou vykoupat do Mydláku. Spát se bude
doma. Ze čtvrtka na pátek je pro ně naplánovaný oheň, stezka odvahy a společné spaní v šatnách. Pokud máte doma šikovné dítě
a chtělo by zkusit fotbal, je vítáno. Přihláška je
ke stažení na stránkách www.skzliv.cz.
Poslední srpnový víkend pořádáme dva
turnaje „O pohár starosty města Zliv“. Sobotní turnaj je určen pro mladší přípravku
a nedělní pro mladší žáky. Každého turnaje se
zúčastní 4 – 8 týmů, jsou vyhlašovány individuální ceny – nejlepší střelec, nejlepší brankář
a nejlepší hráč turnaje. Díky podpoře Města
Zliv si každý z hráčů od nás odveze drobný
věcný dárek.

• nejlepší střelec Filip Petroušek – 25 branek a nejlepší střelec OP Č. Budějovice
starších žáků MLADŠÍ ŽÁCI – celkové 2. místo OP Č. Budějovice mladších
žáků skup. B
• nejlepší střelec Matěj Hosnedl – 22 branek – 2. nejlepší střelec OP Č. Budějovice mladších žáků skup. B STARŠÍ PŘÍPRAVKA – nejsou vedené tabulky
• nejlepší střelec Dominik Brabec – 31
branek MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – nejsou
vedené tabulky
• nejlepší střelec Jan Pešek – 7 branek
Brigita Jindrlová

Výsledné tabulky – 2016/2017 MUŽI –
13. místo v 1. B tř. Jih. kraje skup. B
• nejlepší střelec Jan Kubeš – 11 branek
DOROST – 4. místo v 1. A třídě dorostu
skup. C
• nejlepší střelec Jakub Slavík – 42 branek
a nejlepší střelec 1. A tř. Jih. kraje dorostu
skup. C STARŠÍ ŽÁCI – 1. místo OP Č.
Budějovice starších žáků

www.zliv.cz
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