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slovo starosty, aktuálně…

Vážení spoluobčané,
konečně tu máme léto a prázdniny. Většina z nás se již těší na dovolenou a je jedno, zda to bude v Čechách nebo v zahraničí.
Důležité je si užít krásného počasí, koupání, rybaření, houbaření nebo nějaké sportovní aktivity, ke kterým se při zaměstnání
jen těžko dostanete. To mě přivádí k otázce. Víte, že když vede cyklostezka podél
komunikace, musíte ji jako cyklisté využít? A co pohyb na stezce? Víte, po které
straně jezdí cyklisté a po které straně se
pohybují chodci? Ano, máte pravdu! Je to
jako na jakékoli jiné komunikaci. Cyklisté
se pohybují vpravo ve směru jízdy, do středu či levé části by měli vjíždět pouze při
objíždění překážky nebo jiného účastníka
provozu. Chodci by se měli držet u levého okraje hlavně proto, aby byla zajištěna
dobrá vzájemná viditelnost protijedoucích
cyklistů s chodci. Nestane se pak, že by se
chodec zbytečně lekl stejným směrem jedoucího cyklisty, který jej bude předjíždět
z těsné vzdálenosti.
Pěší i cyklisté by pak měli dodržovat
ještě jedno důležité pravidlo: neměli by
vytvářet větší skupiny účastníků, kteří by
se pohybovali vedle sebe, zabírali tak celou šíři stezky a blokovali pohyb ostatních.
Na společné stezce pro chodce a cyklisty
nesmí jezdec na kole ohrozit chodce a stejně tak chodec nesmí ohrozit cyklistu, který

po stezce projíždí. Obě skupiny účastníků provozu jsou tedy zcela rovnoprávné
a musí se vzájemně respektovat!
Přeji všem mnoho šťastně ujetých kilometrů bez stresu z přeplněných stezek
a hlavně všechny výlety bez nehody. Rybářům přeji mnoho úlovků, houbařům plné
koše a ostatním, ať se vydaří vše, do čeho
se pustí.

Průběh větších investičních akcí

Zde bych se chtěl zmínit o výstavbě
vodojemu, která probíhá v souladu se
smlouvou a podmínkami výběrového řízení. Další akcí, která nás čeká přes léto,
je výměna povrchu tenisových kurtů.
Zde se jedná o kompletní výměnu povrchu
včetně voděpropustného asfaltového krytu, výměny osvětlení a nátěrů dřevěných
konstrukcí.
Bohužel, ne vše vždy běží dle plánu.
Nastal problém u části zakázky, týkající se
rozšíření a oplocení hokejbalového hřiště.
Na tuto část zakázky se přihlásil pouze jeden zájemce, který po výzvě k podepsání
smlouvy o dílo ohlásil, že z důvodu nedostatečné kapacity neposkytne další součinnost. Co to znamená? Z výběrového
řízení tedy odstoupil a město musí vypsat
veřejnou zakázku opakovaně. To by nebyl problém, pokud by se jednalo o akci
bez dotace. Tato akce však byla schválena

Strážníci městské policie Hluboká
mají na starost i Zliv
Od dubna letošního roku můžete v ulicích našeho města potkávat hlubocké policejní
strážníky. Jak v rozhovoru zmiňuje vrchní strážník, pan Saitz, jejich úkolem je především
zajistit ve Zlivi veřejný pořádek a řešit případné dopravní prohřešky.

Zjistili jsme, že počet městských policistů na hlubocké strážnici opět vzrostl.
Kolik je vás nyní celkem, kdo všechno je
ve stavu mužstva a kdo je nový?
Dovolil bych si trošku oponovat vaší
otázce, že počet strážníků v Hluboké nad
Vltavou opět vzrostl. Spíše se dá říci, že poprvé od založení MP Hluboká nad Vltavou
v roce 2007 tento počet vzrostl o dva strážníky na sedm. Předešlé dva příchody byly
jen doplněním stavu na původní počet pěti
strážníků. Nyní je nás tedy sedm. Jedná se
o tyto strážníky: vrchní strážník Bc. Michal
Saitz, zástupce vrch. strážníka Bc. Patrik
Brožek, koordinátor směny ve městě Zliv
Mgr. Karel Hubinger, strážník Radim Vida,
strážník Martin Hradil, strážník Daniel Pokorný, strážník Denis Bäuml. Poslední dva
jmenovaní jsou nově příchozími strážníky,
kteří budou sloužit převážně ve Zlivi.
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Proč jsou tedy ve stavu na Hluboké?
Na otázku, proč je máme ve stavu v Hluboké nad Vltavou, vám mohu říci toliko, že
Město Zliv má několikaletou platnou veřejnoprávní smlouvu s městem Hluboká nad
Vltavou dle zákona o obecní policii číslo
553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva se vztahovala původně
jen k měření rychlosti ve Zlivi.
Nyní se jedná o rozšíření této veřejnoprávní smlouvy o další plnění různých
činností MP, které jsou stanoveny ve výše
jmenovaném zákonu. Jedná se o tyto činnosti:
§ 2, zák. 553/1991 Sb., o obecní policii
ve znění pozdějších předpisů
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

k financování z MMR. To znamená, že má
vše jasně daný harmonogram a doklady se
musí do určitého data doložit na ministerstvo. Zažádali jsme o posunutí termínu pro
doložení dokladů, avšak i toto prodloužení
je na hranici všech termínů vyplývajících
z výběrového řízení. Nicméně doufám,
že se nám přihlásí vážný zájemce o tuto
zakázku a vše stihneme administrativně
zpracovat, abychom o dotaci nepřišli.

Kanalizace není skládka

V červnu jsem byl přítomen čištění
ucpané kanalizace v ulici Jiráskova. Nikdy
by mě nenapadlo, že v kanalizaci uvidím
velké kusy pěnového polystyrenu. A jak
je možné, že se tam dostala? Není to žádná záhada. Tak velké kusy se do kanalizace nedostanou žádnou dešťovou vpustí,
cíleně je někdo vhodil do svého septiku
a odtud se tento materiál dostal přepadem
do kanalizace.
Apeluji na všechny, ať si uvědomí, co
všechno se tímto nezodpovědným jednáním může stát. Můžete zapříčinit vyplavení své nemovitosti nebo i několika svých
sousedů. Kanalizace funguje jako spojené
nádoby a pokud se někde ucpe, voda (nejen voda) se pak vyplaví někde jinde! Jistě
by to bylo velice nepříjemné, pokud by to
bylo u někoho z nás doma.
Radek Rothschedl, starosta města

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných
vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto
nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stano-

Městská policie

Dolní náměstí 585, Zliv

pracovní doba:
denně / 7.00 – 19.00
úřední hodiny:
denně / 8.30 – 18.00
telefon: 725 161 016 – hlídka
792 800 685 – koord. směn
e‑mail: mestska.policie@hluboka.cz

Odložením např. papírových krabic mimo kontejner
dochází k založení černé skládky!

vených tímto nebo zvláštním zákonem činí
opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen
„ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.
Čím se strážníci ve Zlivi budou zabývat, řeší tam město podobné prohřešky
jako naše Hluboké?
Před několika lety Ministerstvo vnitra
zrušilo obvodní oddělení PČR ve městě
Zliv oproti zájmu většiny jeho obyvatel
a přesunulo jej do Hluboké nad Vltavou.
Město Zliv od té doby nedisponovalo žádnou, tedy ani městskou policií. Tento stav
se zdál neudržitelný, proto Město Zliv prostřednictvím svých zastupitelů a starosty,
pana Rothschedla požádalo Město Hluboká nad Vltavou, kde městská policie již
15 let bezproblémově funguje, o pomoc při
zajišťování místních záležitostí veřejného
pořádku. Na základě této žádosti, které
bylo Městem Hluboká nad Vltavou vyhověno, přijala MP Hluboká nad Vltavou tyto
dva nové strážníky, z nichž jeden má značné místní znalosti (Zliv), které jsou vždy
velkou výhodou při předcházení různých
problémových situací.
Na otázku financování strážníků a dalších nákladů spojených se službou ve Zlivi
mohu odpovědět, že veškeré náklady bude
hradit Město Zliv jako objednavatel těchto
služeb na základě veřejnoprávní smlouvy,
kterou navíc ještě schvaluje Krajský úřad
Jihočeského kraje dle zákona o MP.
Strážníci ve Zlivi budou plnit různé činnosti, které jsou uvedené výše s přihlédnutím k místním specifikům, které má každé
město a které jim budou osvětleny starostou města Zliv. Dá se však předpokládat, že

z velké míry půjde o dopravní záležitosti,
jako je parkování před vjezdem, parkování na zeleni, vysoká rychlost a parkování
v zákazu zastavení, případně neprůjezdnost.
Stále ještě máme dobu covidovou –
jak ovlivňuje práci strážníků na Hluboké? Co máte na starosti, čemu se věnujete?
Takzvaná doba covidová samozřejmě
ovlivnila i činnost strážníků. Mimo například rozvozu balíčků s vitamíny starším
občanům města v počáteční fázi pandemie
musela MP Hluboká nad Vltavou na druhou stranu omezit kontakty na základě
doporučení Ministerstva vnitra, zejména omezila měření rychlosti, při kterém
dochází ke styku s řidiči z celé republiky,
a šíření coronaviru by tak bylo mnohem
snadnější. S ohledem na místní občany, na
strážníky samotné a jejich rodiny bylo měření rychlosti dočasně pozastaveno.

Nějaké úspěchy poslední doby?
O nějakých úspěších v této covidové
době bych ani nehovořil, snad jen, že se
nám podařilo na dopravním inspektorátu
PČR aktualizovat a přidat nová místa k měření rychlosti na základě podnětů a žádostí
místních občanů, kdy v minulosti jsme byli
u PČR víceméně neúspěšní a změnit tento
stav nebylo vůbec jednoduché.
Ještě bych rád zmínil sympatickou skutečnost, že většina strážníků si dobrovolně
udělala kurz na odchyt toulavých a opuštěných zvířat. Jsem rád, že strážníci si sami
doplňují další potřebnou kvalifikaci, kterou sice zákon o městské policii přímo nevyžaduje, ale která je potřebná k zajištění
plnohodnotné činnosti strážníků.
Do budoucna snad bude lépe a covid by
již mohl být na ústupu, aby se nám všem
doslova lépe dýchalo. Přeji vám všem hlavně zdraví a v tomto ohledu pevnou naději.

K zamyšlení…
Stále častěji si spoluobčané stěžují na nepořádek u nádob na tříděný
odpad. Někteří se dokonce ptají, proč
se zde odpad mimo kontejnery častěji
neuklízí. Je to jednoduché! Podle zákona
tam žádný odpad být nemá! Co se nevejde do kontejneru, musí být odvezeno
na sběrný dvůr, popřípadě do sběrných
surovin.
Odložením například papírových
krabic mimo kontejner dochází k založení černé skládky! Jedná o přestupek. Za ten hrozí fyzické osobě, která
neoprávněně založí skládku nebo odloží
odpad mimo vyhrazená místa pokuta až
do výše 50 000 Kč.
Ukládání odpadu bude vždy o zodpovědném chování lidí. I tady platí, že
dokud se nebudeme k veřejnému prostranství všichni chovat, jako se chováme
ke svému majetku, budou veškerá opatření jen napravovat lehkomyslnost a nezodpovědnost některých spoluobčanů.
A když už jsme u nezodpovědného
chování, apeluji na „pejskaře“, kteří se
ještě nenaučili po svých mazlíčcích uklízet výkaly, aby si uvědomili, že po chodnících a trávnících se pohybují i malé
děti a nejen pejsci. Vězte, že chovatelé,
kteří se uklízet po svém psu ještě nenaučili, se dopouštějí přestupku proti veřejnému pořádku a hrozí jim pokuta až
20 000 Kč! Radek Rothschedl, starosta města

Vrchní strážník Bc. Michal Saitz
Hlubocký zpravodaj 2021/05
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Honba za pirátským pokladem

Zlivské hasiče
covid nezastavil ani nezpomalil
Období, ve kterém nás všechny zavřel koronavirus doma, trvalo už příliš
dlouho. Hasiči se tudíž rozhodli na danou situaci reagovat. V průběhu ledna
až června jsme se zaměřili na on‑line
(internetové) aktivity a snažili se zvednout lidi ze židlí.
První akcí se stala „Hasičská desetitýdenní výzva“, během které soutěžící
(nejen ze Zlivi, ale z celé republiky) měli
možnost soutěžit během deseti týdnů
v deseti různých dovednostech (skok přes
švihadlo, dřepy, kliky, výdrž, apod.). Celá
výzva měla velmi pozitivní ohlas. Výzvy
se zúčastnilo celkem 103 lidí a podobnou
akci určitě plánujeme i příští zimu.
Druhou a z našeho pohledu mnohem
kulturnější akcí byly „Velikonoce ve Zlivi“. U hasičárny během Velikonoc „vyrostla“ velikonoční bříza, kterou mohli občané
Zlivi týden před Velikonocemi zdobit. Měli
jsme radost, kolik lidí navzdory nemožnosti se aktivně scházet dorazilo. První
ročník se velice zdařil. Na Velikonoční
pondělí viselo na naší břízce 227 vajíček.
To považujeme za solidní základ pro další
roky a doufáme, že se z velikonoční břízy
stane třeba naše městská tradice.
Pohádková dobrodružství
(nejen) pro děti
Aby si na své přišly i děti, připravili
jsme pro ně „Honbu za pirátským pokladem“. Děti si u hasičárny vyzvedly pirátskou mapu, s jejíž pomocí po Zlivi a jejím
okolí nalezly celkem 14 stanovišť. Pokud
správně vyřešily všechny úkoly, dozvěděly
se, kde najdou na konci víkendu poklad.
U hasičárny pak na všechny děti čekala pirátská truhla s odměnou. Akce se zúčastnilo celkem 124 dětí.
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Děti se již těšily do mateřské školy / květen 2021

Další akcí, opět celorepublikovou, bylo
naše putování pod názvem „Bob a Bobek,
cesta kolem ČR za 7 dní“. Během této
akce jsme celý týden od účastníků sbírali
data z jejich sportovních aplikací a virtuálně jsme se snažili za jejich pomoci a díky
jejich sportovním výkonům obejít s králíky z klobouku Českou republiku po jejích
státních hranicích. Nakonec jsme z celkové
vzdálenosti 2327 km (obvod ČR po jejích
hranicích) ušli neskutečných 3263 km,
čímž jsme republiku obešli skoro 1,5x.
Akci považujeme za velmi zdařilou
a jsme rádi, že i navzdory špatnému počasí
v průběhu celé výzvy byli všichni účastníci
ochotní jít ven a hýbat se. Největší poděkování patří MŠ Zliv, kde se na putování s Bobem a Bobkem vypravily dokonce tři celé
třídy dětiček. Právě díky nim Bob a Bobek
došli po týdnu úspěšně do cíle své cesty.
Příští rok, pokud to situace dovolí, chceme udělat pro menší děti „Hledání velikonočního zajíčka“ a pro dospělé a větší děti
by byla připravena akce s názvem „Hon na
čarodějnice“, zakončená pálením čarodějnic. Pokud by se akce osvědčily, následovala by venkovní „únikovka“ – „Po Stopách
Leonarda Da Vinciho“.
Abychom nezapomněli, celý červen se
nesl v duchu projektu „Hasičský online
veletrh“, jehož cílem bylo prodat vlastnoruční výrobky našich dětí, maminek,
vedoucích, tetiček, babiček a známých.
Prodejem jsme se snažili podpořit nadační fond Pink Bubble, který pečuje o děti
a mladé lidi s rakovinou. Projekt bude
snad na podzim pokračovat i mimo on‑line
prostředí. Rádi vás budeme na podzim informovat o výsledku celé této dobročinné
akce. Jak výše uvedené řádky ukazují, ani
koronavirem jsme se nenechali zastavit
a plánujeme se nadále aktivně účastnit na
kulturním a sportovním životě.

Máme zde pro vás nabídku. Pokud
máte pocit, že chcete k této dle mého názoru skvělé partě lidí patřit (ať už jako sportovec, člen, vedoucí nebo třeba člen výjezdové jednotky), nebojte se přijít mezi nás.
Nekoušeme a držíme se pravidla, že
každý člověk ochotný pečovat nějakým
způsobem o druhé a pomáhat svému městu má mezi námi místo připravené.
Markéta Tischlerová, SDH Zliv

Opět všichni
v mateřské škole
Konečně přešla nejtěžší koronavirová krize a my v mateřské škole jsme
mohli přivítat opět naše svěřence.
Nejprve nastoupily děti nejstarší –
předškoláci. A s nimi také děti rodičů ze záchranných složek, děti učitelů a ostatních
vymezených profesí. Skupiny ve třídách
mohly být pouze do 15 dětí, a tak jsme otevřeli tři třídy. Po dalších čtrnácti dnech konečně vláda svým rozhodnutím umožnila
úplné obnovení provozu mateřských škol.
A to bez testování a bez ochrany úst a nosu
dětí. Účast byla enormní! Všichni se těšili –
učitelky, že se opět setkají se svými dětmi
a režim dostane obvyklý ráz, děti, že se setkají se svými kamarády a budou si moci
zase hrát, a rodiče, že si konečně trochu
oddychnou a mohou nastoupit do zaměstnání. Takže přišly i ty děti, které ještě letos
vůbec nenastoupily.
Nezahálelo se…
Než se školka po dvou měsících opět
otevřela, všichni zaměstnanci pracovali na
opravách a údržbě prostor školní kuchyně a tříd. Byla provedena výmalba varny
a přilehlých prostor, upravily se a přestavěly některé třídy, vydezinfikovaly se důkladně všechny prostory, nábytek, hračky
a pomůcky.
Taťána Hačková, ředitelka MŠ

Bystřina na českobudějovickém náměstí / srpen 2020

KDéčko

změnilo název
Není tomu tak dávno, kdy se nad
hlavním vchodem do kulturního domu
objevila nová vývěsní cedule s nápisem
„ROCK TIME“. Nedalo nám to a pídili jsme se po tom, co se za ním skrývá.
Pojďte společně s námi nahlédnout za
zdi „kulturáku“ a zjistit, co nového se ve
Zlivi chystá.
Nemuseli jsme si hrát na detektivy
dlouho, brzy jsme vypátrali, že kulturní
dům získal nového nájemce, pana Richarda Maláta. Trochu jsme ho vyzpovídali
a dozvěděli jsme se, jaké má s naším kulturním domem záměry.
Sympatický rocker tělem i duší nás
ochotně zasvětil do svých plánů: „Chtěl
bych do Zlivi doslova „přivézt“ více kultury – a to pro všechny.“ Profesně toho má
tento podnikatel z Českého Krumlova za
sebou hodně a v našem městě by své zkušenosti rád zúročil. Pokud to situace dovolí, plánuje již od září tohoto roku několik
koncertů, divadelní představení i stand
‑upy. V KD je již připravena aparatura, kterou používala při svých koncertech například i známá kapela Lucie.

Vstup do KD Zliv má nové označení

Na co se tedy můžeme těšit?
V sobotu 18. 12. 2021 se můžete přijít
podívat na vánoční koncert Petry Janů,
které by měly „předskakovat“ děti z místního pěveckého sboru pod vedením pana
Zaplatílka. Kromě českých kapel zde vystoupí i němečtí rockový veteráni Bonfire
nebo v prosinci Destruction + speciální
host ze Švýcarska Burning Witches.
„Mým dalším neskromným přáním je
znovu otevřít restauraci a nabízet v ní
především speciality z grilu. Chtěl bych,
aby v „mé“ restauraci našli Zliváci místo,
kam si budou moci zajít na dobrou večeři,“ doplňuje pan Malát, který není v oboru
gastronomie žádný nováček. Pohybuje se
v něm zhruba osm let a úspěšně provozuje krčmu Markéta v areálu státního hradu
a zámku v Českém Krumlově.
Na své si ve zlivském kulturáku přijdou
také všichni, kteří si rádi zahrají šipky, kulečník nebo stolní fotbálek – i s nimi nový
provozovatel počítá. Tradiční akce, které
si už neumíme představit nikde jinde než
v kulturním domě, se zde samozřejmě budou konat i nadále, ať už jde např. o Svíčkový ples, oblíbená setkání seniorů nebo
Hospodský kvíz. Více informací o plánovaných akcích najdete na facebooku: KD‑Zliv.
Co říci závěrem? „Těším se na spolupráci a přeji si, aby lidé v budoucnu chodili do
„Rock Timu“ rádi, ať už za jídlem nebo za
kulturou,“ loučí se s námi pan Malát. A my
se už těšíme na kulturní zážitky!
 pro znalce rockové hudby
Richard Malát se v předchozích letech aktivně podílel např. na turné Alice Coopera,
Scorpions, Blackmore’s Night (evropské
turné – 30 koncertů, Doro Pesch, Primal
Fear. S kapelou U.D.O. sjel turné po celé severní Evropě.

Těšíme se
na dobu postcovidovou
Folklorní soubor Bystřina působí ve
Zlivi od roku 2010 pod vedením Terezy Kadlecové. V loňském roce oslavil
10. výročí a díky příznivé pandemické
situaci v září mohl oslavu uspořádat
i pro přátele a příznivce.
Soubor v současné době čítá cca 35 členů. Tančí a zpívají celé rodiny a díky našemu kroužku tráví společně aktivně svůj
volný čas.
Když zabrousíme trochu do historie,
původní soubor Bystřina vznikl roku 1972
a působil v Hluboké nad Vltavou. Bystřina
postupem času nesměla chybět na žádné
akci. Na vítání občánků ani na oslavách
města. Bystřina nechyběla ani při návštěvě
kosmonauta Vladimíra Remka v roce 1978
nebo při otevření pavilonu Z na budějovickém Výstavišti. Bystřina byla také vybrána
jako zástupce České Republiky na Mezinárodní tábor Míru, který se konal Pod
Sitnom na Slovensku. Tohoto tábora se zúčastnily soubory ze sedmi zemí světa. Konec působení je datován kolem roku 1984.
„V současné době je naše aktivita utlumena. Čekáme, až se situace zlepší a budeme se moci zase společně potkávat. Běžně
jsme velmi aktivní a během roku vystoupíme až na 30 akcích,“ říká Tereza Kadlecová a dodává: „Pravidelně se setkáváme
při nácviku a také společně vyrážíme na
soustředění, pořádáme různé výtvarné dílny a snažíme se našim členům i veřejnosti
přibližovat české zvyklosti.
V loňském roce jsme museli oželet dva
krásné velké festivaly, Strážnici a Mezinárodní festival v Písku. Pozvání na tyto akce
je pro nás velkou ctí a tak doufáme, že se
budeme moci zúčastnit v dalších ročnících.“
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lidé a tradice…

Vítání občánků / červen 2021

Léto pro nás bylo celkem příznivé, stihli
jsme vystoupit například na Kubatových
slavnostech, v Třeboni na vinném koštu,
v Hoslovickém mlýně, na dožínkách v ZOO
Safari u Borovan nebo na marketingovém
setkání na Vondrově. „Těsně před zpřísněním opatření jsem ještě vyrazila zahrát
dudácké písničky do Alzheimer centra
v Budějovicích.
Některé akce se uskutečnily online, například dětská pěvecká soutěž Jihočeský
Zpěváček. Do akce se zapojili dva naši malí
zpěváčci. Online proběhla i výtvarná soutěž, kam jsme také vyslali jeden krásný obrázek od naší šikovné tanečnice z dětské
sekce,“ zavzpomínala na uplynulé měsíce
paní Kadlecová.
„Naposled se náš soubor setkal při tanci
na konci září, a už je pro nás odloučení velmi dlouhé. Proto jsem požádala naše členy
a děti, aby mi napsali, co mají na Bystřině
nejraději a co jim v současné době nejvíce
chybí.“ A tady jsou odpovědi:
„Na Bystřině se mi nejvíce líbí, že se pořád můžu učit něco nového i po téměř jedenácti letech a že mohu trávit čas s lidmi,
které to baví také.“ Kačka
„Chybí mi kamarádi a písničky. Mrzí mě,
že nemůžeme dodržet zvyky, které už jsme
si zvykli dělat. Koledování, velikonoční dílny.
Bavilo mě dělat zajíčky z ponožek. Tak snad
za rok.“ Mája
„Mně chybí pohyb, tanec, písničky, vystoupení, kroj, lidi a hlavně vy všichni.“ Petra
„Tancování, legrace, vystoupení.“ sestry
Mája a Žanda, „Kolektiv a legrace.“ Zuzka
„Chybí mi prostě všechno. Děti, tancování
a že jsme všichni spolu.“ Honza
Pořadatelé stále doufají, že se v létě budou moci lidé na kulturních akcích scházet
a tak jsme již nyní pozvaní na Kubatovy
slavnosti a také Přehlídku folklorních souborů v Sezimově Ústí.
6 | Zlivan

Pasování čtenářů / červen 2021

Lidová písnička spojuje lidi různých
profesí a věku. A nejen v našem souboru, ale v celém regionu. Máme spoustu
skvělých přátel mezi ostatními folkloristy a jsme za tato přátelství moc rádi. Například každý rok pořádáme Jihočeský
folklorcamp, vzdělávací akci pro jihočeské
folkloristy. Akce je jedinou svého druhu na
jihu Čech a každoročně ji navštíví kolem 70
účastníků. Odborníci na jihočeský folklor
nabídnou vždy spoustu zajímavých témat
a inspirace. Loňský ročník jsme uskutečnit
nemohli, a tak netrpělivě čekáme, zdali se
to podaří letos. Těšíme se na setkání s přáteli jihočeské písničky a tance.

Vítání občánků

Ve dnech 19. a 20. 6. 2021 se na Městském úřadě uskutečnilo dlouho očekávané vítání občánků. Díky opatřením,
která od loňského jara tuto akci znemožňovala, mohli být noví občánci přítomni po bezmála dvou letech.
Proto se tohoto slavnostního aktu zúčastnily i dětičky starší. Ukázalo se, že obava z umístění batolat do kolébky, byla lichá.
Všem se to nakonec moc líbilo. Celkem
bylo přivítáno 43 dětí, které musely být
rozděleny do sedmi skupin. Každé děťátko
mohli doprovázet pouze rodiče a dva prarodiče. Malí občánci byli také obdarováni.
Miminka si domů odnesla dečku, lahvičku
a zvířátkové leporelo. Jelikož batolátka by
tyto dárečky většinou již neocenila, dostala novinku - dětskou keramickou jídelní
sadu s motivy pohádek. Tuto sadu získaly členky APOZu od pana RNDr. Dočkala
z chráněné dílny VEA – Štenberk.
Členky APOZu by tímto chtěly poděkovat všem rodičům, že se slavnostního vítání zúčastnili navzdory parnému počasí
v takovém počtu!

Pasování čtenářů
Po dlouhé době se vrátily děti do
škol, a tak mohlo 16. června 2021 proběhnout i tradiční pasování prvňáčků
na čtenáře.
V letošním roce se slavnostní událost
týkala žáčků dvou prvních tříd zlivské základní školy pod vedením paní učitelky
Matašovské a paní učitelky Vlčkové. Je třeba zmínit, že většinu času se učily děti číst
doma se svými rodiči či prarodiči. A proto
je skvělé, že Písmenková královna (v podání Evy Jílkové) mohla svým mečem pasovat
každého na rytíře řádu čtenářského, protože děti četly opravdu skvěle. Na svěřence
„své“ školy mohl být po právu pyšný i pan
ředitel Režný. Paní Matoušková odměnila
všechny děti milým dárkem a čtenářským
průkazem do Městské knihovny.
Ani letos nebyla nouze o doprovodný
program – starší děti z divadelního spolku BUBU zahrály milé a vtipné divadelní
představení. Radost všech zúčastněných
kalila pouze jedna věc, a to, že rodiče a prarodiče si v letošním roce bohužel tuto slavnostní chvíli museli nechat ujít.
Co je však nejdůležitější – děti byly spokojené a určitě budou na tuto slavnostní
chvíli rády vzpomínat.

poplatek – komunální odpad
Upozorňujeme občany, kteří nemají
uhrazený poplatek za komunální odpad, že splatnost vyprší 30. 9. 2021.

provoz sběrného dvora
úterý – pátek:
13 – 17.00
sobota:
9 – 12.00 a 13 – 17.00
telefon: 731 508 810

Freestyle pro děti – akce která se vydařila / červen 2021

Freestyle pro děti
Když kola a koloběžky létají
vzduchem…
V sobotu 26. 6. na školním hřišti proběhlo freestylové odpoledne BMX a scootering, které pořádalo město Zliv.
Agentura JF show, kterou založil mistr
světa a ČR ve Freestyle BMX Jan Jílek, přivezla minirampu a na ní předvedli špičkoví
sportovci skvělou akrobatickou show. Během celého odpoledne se konal workshop
pro všechny odvážné freestylové nadšence. Na svých kolech nebo koloběžkách
se mohli zúčastnit workshopů a soutěží
a „v cíli“ se dočkali i zasloužené odměny.
Bylo možné si také zdarma zapůjčit
sportovní vybavení včetně ochranných pomůcek. Celou akci završila autogramiáda
účinkujících sportovců. Děti, které se zúčastnily, byly rády za tuto zkušenost. Podle
nadšených reakcí by v našem městě přivítaly svůj skate park s velkou radostí!

Distanční výuka
jednou větou…

Tak jsme se konečně a opět dočkali.
Děti se nám vrátily do školy. Všechny.
Mohli bychom tu teď rozepisovat všechna pravidla nařízená vládou a do konce
vydání zpravodaje je neustále aktualizovat. Ale my jsme se rozhodli (respektive pan ředitel), že se na to vykašleme
a uděláme to jinak. Děti i učitelé byli
dotázáni, co jim návrat do školy přináší.
Přečtěte si nejčastější odpovědi a sami
si můžete udělat obrázek.
Co k návratu do školy řekli žáci:
◖ Víc mi vyhovovaly on‑line hodiny, ale
jsem rád, že jsme zase pohromadě…

◖ Při distanční výuce jsme mohli déle spát…
◖ Byl to nezvyk opustit on‑line školu, ale je
to mnohem lepší…

◖ Ve škole je to lepší, nejvíc mi vadí roušky…
◖ Vyzkoušela jsem si on‑line výuku a jsem
o něco hloupější…
◖ Jsem rád, že jsem to zažil, ale už to nepotřebuju zažít…

◖ Jsem rád, že jsem zase ve škole… Doma
mě to už nebavilo…
◖ Teď lépe chápu učivo, ale vadí mi roušky
a testy…

◖ Mohu učitele kdykoliv požádat o pomoc,
ale vadí mi brzké vstávání a že nemůžu
kdykoliv jíst…
◖ Z návratu mne bolí hlava… Při on‑line výuce toho víc stihnu…
◖ Doma jsme nemuseli nosit roušky…

◖ Těšil jsem se na kamarády, paní učitelku
a na přestávky…
◖ Ve škole se naučím víc než doma…

◖ Dnes vydává můj nejoblíbenější interpret novou písničku a já tvrdnu ve škole…

◖ Bál jsem se testů a zkoušení, ale je to
v pohodě…
◖ Velmi jsem se těšil do školy, ale teď se těším spíše domů…

◖ On‑line výuka je zážitek, který už nechci
zažít.
Co k návratu do školy řekli učitelé:

◖ Distanční výuka ze mě vysávala optimismus a energii. Uvažovala jsem, že odejdu
ze školství. Po návratu „do normálu“ jsem
šťastná, že se konečně můžu ve škole set
kávat s kolegyněmi, kolegy a žáky živě.
◖ Aleluja… jen škoda, že tak pozdě.

◖ Jsem ráda, že distanční výuka skončila,
pro mne byla mnohdy náročná, těšila jsem
se na návrat dětí do škol, ale práce s nimi je
nyní komplikovanější, protože ztratily své
pracovní návyky.

◖ Těšila jsem se na děti, ale teď už se těším
na prázdniny.
◖ Hurááááááá… Konečně jsou zpátky.

◖ Výhoda prezenční výuky pro mne je
v tom, že si žáci nemůžou vypnout kameru
a mikrofon. Nevýhoda je, že jim ten mikrofon nemohu vypnout já.
◖ Distanční výuka odhalila studijní schopnosti a odpovědnost žáků. Někteří dokonce pracovali poctivě.

◖ Konečně zpátky! Ještě sundat roušky
a přestat testovat.
◖ Dětem nejvíce chyběl sociální kontakt.

◖ U distanční výuky byla sranda, i ve škole
je sranda…

◖ Vůbec to není tak hrozné, jak jsem se obával, rok verneovských prázdnin tuto generaci dětí navždy neodepsal, jak píší média.
Je vidět, že velká většina dětí se opravdu
doma učila a jednou bude pro ně koronakrize jen příjemnou vzpomínkou, tak jako
my vzpomínáme na uhelné prázdniny.

◖ Přijde mi, že on‑line výuka nás „otupila“… Jsem ráda, že jsme se vrátili do školy,
protože on‑line výuka je na nic…

◖ Některým žákům distanční výuka vyhovovala lépe než prezenční a dokonce dosahovali lepších výsledků.

◖ Doma se mi zasekával počítač a pořád
někdo rušil…
◖ Do školy jsem se těšil, protože paní učitelka se mi neseká…
◖ On‑line výuka mi vyhovovala, ale návrat
do školy je příjemná změna…

◖ Mám radost z toho, že mám znovu přímý
kontakt se svými žáky. Moc mi to chybělo.
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rozhovor, aktuálně…

31 let práce ve zlivské škole…
Základní a umělecká škola Zliv, to je pojem, který v našem městě zná každý. K její historii
již plných třicet jedna let patří také pan ředitel, Jan Režný. A právě s ním jsme při příleži‑
tosti jeho odchodu do důchodu hovořili o škole, jejím chodu i studentech a jejich promě‑
nách v průběhu třech desetiletí.

S koncem tohoto školního roku končí
také Vaše celoživotní aktivní pedagogická kariéra. Ačkoliv se to zdá být neuvěřitelné, míříte do důchodu. Mohl byste
se tedy, prosím, ohlédnout za uplynulými roky? Bylo Vaše „učitelování“ spojeno jen se zlivskou základní školou?
Před nástupem do Zlivi jsem učil na jiné
škole sedm let. V září 1989 jsem dostal nabídku na přestup do místní školy. Tu jsem
velice rád využil, především kvůli dojíždění. Počátek mého ředitelování se datuje
k 1. dubnu 1990.

Jaké cesty Vás tedy následně přivedly
na zlivskou školu?
Hlavním důvodem byla moje žena. Pocházím ze Strakonic, ale přiženil jsem se
do Zlivi. A chtěli jsme být spolu, na jednom
místě. Už nějakých šest let před nástupem
do zdejší školy, jsem zde vedl dětský soubor Zlatý klíček (pěvecko – instrumentální
soubor, který inklinoval především k folku
a lidové písni). Měl jsem tedy se zdejší školou už nějaký kontakt.
A co ZUŠ, kdy vznikla? Měla jsem
za to, že až s Vámi?
Kdepak, ZUŠ zde byla dříve než já. Zpočátku byla pobočkou jiné lidové školy umění v Českých Budějovicích, pak se z ní stala samostatná organizace řízená krajem
a fungovala na Kuklovině. Začátkem deva8 | Zlivan

desátých let se kraj chtěl této ZUŠ „zbavit“
a navíc se Kuklovina vrátila původnímu
majiteli. Následně došlo k dohodě mezi
školou a městem Zliv, že se stane její součástí. Myslím, že v roce 1995. Od té doby je
zde ZŠ a ZUŠ.
S fungováním ZUŠ se neodmyslitelně
pojí Zlivská kytara. Tu jste měl na svědomí Vy nebo někdo jiný?
(smích) Iniciátorem byla paní učitelka
Mannová. Za jejího působení se ze Zlivské
kytary stala tradice, která se velmi osvědčila. A tak jsme v ní pokračovali. Bohužel,
v současné době kvůli covidu jsme museli
už téměř dva roky „kytaru“ rušit. Za zmínku také stojí vznik dětského pěveckého
souboru Skřivánek, přípravného souboru
Jahůdky a probíhá výuka na mnoho hudebních nástrojů. Myslím, že kvalita a rozmanitost je zde nastavena vysoko.
Jak vypadala například v době Vašeho nástupu budova školy ve srovnání se
současností?
Původní budova školy za „Husáka“ už
nestačila, takže se přistavěla budova prvního stupně, školní jídelna stojí na místě, kde dříve narození pamatují stíhačku.
Z vyprávění vím, že například v současné
kuchyni byla i jídelna. To si dnes vůbec neumím představit. Za mého působení se zde
stalo mnoho změn, většinou díky investi-

cím města. Přistavěla se střešní nástavba,
kde je nyní ZUŠ i s výtahem. Všechny budovy dostaly nový plášť, okna, vybudovala
se nová kuchyně. Poslední byla kompletní
rekonstrukce tělocvičny. Těch změn bylo
mnoho.

Rukama Vám prošlo nespočet dětí,
žáků. Vnímáte nějakou změnu mezi
dnešní mládeží a například generací
dnešních čtyřicátníků v jejich věku?
To je opravdu složitá otázka a neexistuje na ni jednoduchá odpověď. Určitě za celou tu dobu školou prošlo mnoho
výrazných individualit. Jak v dobrém, tak
ve špatném smyslu. Přemýšlím, jak zobecnit toto téma. Řekl bych, že dříve byly děti
z mého pohledu ochotné více pracovat,
možná byly zodpovědnější, záleželo jim
na tom, čím budou.
Dnes jsou děti naopak více samostatnější, umí pracovat s technologiemi a mají
mnohem více informací. Přesto, nebo
možná i proto, nemají potřebu překonávat nějaký diskomfort, vyvíjet úsilí, snažit
se o úspěch. Pokud se jich zeptáte, čím by
chtěli být, většinou odpoví „nevím“. V tom
je asi největší rozdíl oproti generaci jejich
rodičů. Mrzí mě, že i díky takovým postojům zanikl taneční klub a divadelní klub.
Ale samozřejmě to neplatí a neplatilo
ve všech případech. Dříve i dnes jsou děti,
které to mají nastavené dobře.
Myslíte, že umí s těmi informacemi
pracovat?
No, nemyslím. (smích)

A tím se dostáváme k otázce, jak moc
se během Vašeho působení změnilo
školství?
(povzdech) To je na velice dlouhé povídání. Jsem ze staré školy a uvažuji více
konzervativněji, než se v dnešní době očekává. Myslím si, že pokud stát má odpovídat za úroveň školství, tak by mělo být
řízeno centrálně. Při přechodech z jedné
školy na druhou (např. kvůli stěhování)
vznikají velké problémy. Každá škola má
svobodu v rozhodování o tom, kdy a jaký
předmět zařadí. To je pak problém třeba
v rozdílných úrovních cizích jazyků. Dokonce se stává, že k nám přijdou děti, které
se učily na své škole pouze německy a přijdou sem, kdy už naši žáci mají za sebou
roky angličtiny. Pro některé je pak hodně
těžké vše dohnat.
Za ta léta jsem zažil mnoho ministrů,
kdy každý z nich přinesl vždy něco nového
a zpravidla to školy spíš poškodilo. Vedlo
to jenom k další a další administrativě. Jak
říkám, o tom by se dalo povídat hodiny.
Předpokládám, že s tím souvisí
i změny v „ředitelování“?
Úplně stejně, jako celý systém. Příliš administrativy. Naštěstí mám kolem sebe výborný tým spolupracovníků, kteří mi moc
pomáhají. Bez nich by to nešlo.

Může tedy ředitel vůbec zůstat v kontaktu se svým původním povoláním
pedagoga nebo se z něj stává „pouze“
úředník a manažer?
(smích) Tak to je velmi zajímavá otázka.
Samozřejmě i ředitel má v úvazku nějaké
vyučování. I já učím matematiku v 9. třídě.
Ten kontakt se žáky a výukou by měl zůstat. Myslím, že není dobré, když se ředitel zavře do své kanceláře a stane se z něj
pouze manažer odtržený od reality. Já sám
jsem vždy učil moc rád. Ale v posledních
letech mě bohužel učení zdržovalo od té
manažerské a ředitelské práce.

Jak jste prožíval poslední rok? Nastala situace, která školství obrátila zcela
naruby. Je něco, co vám jako pedagogům tato situace dala?
Nebudeme si nalhávat, že nás to všechny zaskočilo. Tím myslím pedagogy, rodiče i děti. My pedagogové jsme se najednou
museli učit za pochodu věci, které nás dříve nenapadly. To v každém případě.
Co se týká samotných žáků, tak to přineslo některé zajímavé momenty. Vnímám
to zejména u těch vyšších ročníků. Především u deváťáků. Tam se zcela jasně ukázalo, kdo už ví, proč se učí, cítí odpovědnost
sám za sebe a za své výsledky. U těchto dětí
byly výsledky určitě lepší, než kterých dosahovali při prezenční výuce. Řekl bych, že
se u těchto žáků projevila i skoro radost

z toho, že se jim daří a mohou k látce přistupovat individuálně. Na druhou stranu
ty děti, které běžně procházejí školou bez
nějaké motivace, tak ty měly prázdniny.
Některé momenty jistě zůstanou v paměti. Například při on‑line výuce se zapnutou kamerou se také stalo, že žákovi v pozadí napovídal jeden z rodičů. Je to sice
úsměvné, ale v těchto případech je vidět,
že známka pro tyto děti a rodiče je jediným
cílem. Vážím si všech žáků a potažmo i rodičů, kteří známku nepotřebují, ale jde jim
hlavně o znalosti.

Většina dětí je rádo, že se vrátily do režimu, na který byly zvyklé před koronavirem. Distanční i on‑line výuka jsou samozřejmě dobré jako doplněk nebo náhrada na určitou dobu. Ale kamarádi, sociální kontakt a vzájemné působení jeden
na druhého je pro většinu příjemnější.
Zakončil bych to tím, že to, co se v této
době školy naučily, je určitě přínosem pro
modernizaci školství v oblasti informačních technologií.

Důvodem našeho setkání i celého
rozhovoru bylo zhodnocení uplynulého
více než čtvrtstoletí, po které byla tato
škola tak říkajíc ve Vašich rukou. Vzpomínáte si ještě na svoje první dny v této
funkci?
Samozřejmě, že si vzpomínám! Bylo to
těsně po sametové revoluci 1. dubna 1990.
Sbor si mě zřejmě vybral mimo jiné i proto, že jsem nebyl zatížený politickou minulostí a ani nějakými místními vztahy. Ta
doba byla úplně jiná než nyní. Všichni jsme
byli nadšení ze změny, ke které došlo. Taková euforie. V té době se konalo mnoho
mimoškolních akcí, které spojovaly žáky
s učiteli. A všichni si to chtěli užít. Dnes
si to neumím představit. Na své začátky
vzpomínám moc rád.
Jak budete předávat svou funkci novému řediteli? (Od 1. července se má
funkce ředitele školy ujmout nově jmenovaný ředitel Ing. Milan Macas).
(smích) Už předávám. Je to obrovská
agenda. Jenom seznam bodů, které by měl
nový ředitel vědět, mám napsaný na třech

stránkách! A každý bod je minimálně
na půl dne povídání. Jsme spolu domluvení
na každé pondělí, kdy jej zasvěcuji do této
agendy. Musí se seznámit s celým chodem
školy a jejím fungováním.
Co byste popřál novému řediteli?
Aby byl lepší než já!

Vaše loučení se školou určitě neznamená jen konec aktivní pedagogické
kariéry, ale hlavně začátek jiného období. A neumím si představit nic jiného, než že se bude jednat opět o období
velmi aktivně využité. Můžete naznačit
některé plány, které již nyní jistě máte?
Momentálně můžu říct, že po těch 31
letech jsem hodně vyčerpaný. Takže můj
první a hlavní plán je, že si odpočinu. S tím
souvisí, že nebudu ani učit. Jedině v případě, že to bude nutné, aby „nepadla“ škola.
A až si odpočinu, tak bych se rád věnoval
koníčkům. A tím myslím opravdové koníčky, tj. projížďky na koni. Také máme pět
vnoučat, takže i na ně bude více času.

Chtěl byste sám něco dodat? Na co
jsem se během povídání nezeptala?
Každá z Vašich otázek by se dala rozebrat mnohem podrobněji, ale je jasné, že
zde na to není prostor.

Děkujeme za příjemný rozhovor a přejeme Vám do příští životní etapy mnoho
štěstí a zdraví.
Gabriela Nováková

Poděkování
Jménem svým, všech pracovníků
školy, rodičů a žáků bych chtěl vyjádřit
úctu k mnohaleté práci pana Režného,
ředitele ZŠ a ZUŠ, a poděkovat za její
úspěšné vedení. Myslím, že mluvím za
všechny Zliváky, když řeknu, že jsme
nesmírně rádi, že ho osud zavál právě
do našeho města. Na jeho (naši) školu
můžeme být právem hrdí!
Děkuji Vám a do dalších let Vám přeji pevné zdraví, hodně elánu a zaslouženého volného času, který budete moci
trávit podle svých představ a se svými
nejbližšími.
Zároveň by rád přivítal pana Macase v nové funkci ředitele ZŠ a ZUŠ Zliv.
Čeká ho nelehký úkol, je totiž těžké
převzít „štafetu“ po takové osobnosti,
jakou pan Režný bezesporu je. Pevně
věřím, že přijme tuto výzvu s potřebnou
dávkou odhodlání a povede zlivskou
školu k dalším úspěchům.
Přeji mu, ať ho jeho práce naplňuje
a přináší mu radost a možnost seberealizace.
Radek Rothschedl, starosta města
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Práce to byla zase různorodá a kreativní, a tak se mohli společně radovat z úspěchů. Ve zlivském nízkoprahovém zařízení
se třeba setkávali s tím, že řada dětí nezná
věci, které jsou vlastně běžné. Díky poznání a aktivitám v nízkoprahu se povedlo, že
si pár dětí zvolilo povolání, které je bavilo,
jako třeba kuchař nebo cukrářka.

Těším se na další výzvy…
Práce v sociální oblasti je náročná, často vyžaduje celého člověka a také pochopení či
vcítění se do příběhů, které někdy nemají šťastný konec. Zvolit si tuto cestu chce také
smíření s tím, že bude trnitá. Daniela Werbynská na ní byla skoro dvacet let.

Na dětství nemá příliš dobré vzpomínky. Výrazně vnímala potřebu rodiny, pevných vazeb a soudržnosti a to nefungovalo.
Vyučila se prodavačkou, vzápětí začala pojišťovat. „Rozhodla jsem se studovat dálkově střední obchodní školu a když mne
v prvním ročníku vyhodili dveřmi, vlezla
jsem jim tam oknem,“ vzpomíná.
Snažila se neustrnout, jít dopředu, studovat při práci a paradoxně byla proto
považována za černou ovci rodiny, snad
kvůli té ctižádosti… Začala navštěvovat
kurz psychologie, tam se dozvěděla o možnosti chodit pracovat jako dobrovolník do
nemocnice a každý pátek pak trávila povídáním se seniory na oddělení LDN. Díky
známé, se kterou se seznámila právě tady,
se přihlásila na bakalářské studium teologické fakulty obor sociální a charitativní
práce, také dálkově.

Od nuly
V povodňovém roce 2002 hledala budějovická Diecézní charita člověka, který by
se staral o postižené z Vltavotýnska a okolí, a tak Daniela začala dělat povodňového
asistenta. „Celý následující rok jsem se
starala o lidi postižené povodní a poté se
rozhodlo, že v Týně bude zřízena Charita.
Do té doby tam fungovalo jen dobrovolnictví. Začala se rozvíjet pečovatelská služba, odborné sociální poradenství a já se
v roce 2004 stala ředitelkou,“ dodává. V té
době tam byly pouze dvě a každá dělala, co
bylo potřeba, včetně chození za lidmi do
terénu. Tým se postupně rozšiřoval a začalo se budovat, co bylo pro tamní obyvatele potřeba. Společně se dvěma dcerami se
Daniela do Týna přestěhovala.
10 | Zlivan

Další výzvy
Letos práci v této oblasti opustila a rozhodla se vydat jinou cestou. „Charitativní
práce byla pestrá a různorodá. To zaujetí
pro mne začalo na vltavotýnské faře, ve
společenství lidí, kde mi bylo dobře a cítila
jsem se být jeho součástí. Různě všem pomáhali a mě vytvořili pocit domova. Stejně
mi byli blízcí obětaví spolupracovníci, co
to se mnou denně táhli. Těším se na další
pracovní výzvy,“ uzavírá Daniela Werbynská.
zdroj: Českobudějovický deník

Vzdělání

v každém věku

„Začátek byl těžký, vše jsem si budovala
od nuly. Ale bylo to jiné, asi lepší než dnes,
nebylo tolik papírování,“ uvádí. Tehdy ji
zaujala reportáž o nízkoprahovém zařízení
a dobrá myšlenka, že někde mají děti z ulice zázemí a oporu. Zařízení rozjeli také.
K tomu se přidal projekt pro aktivní seniory Senior šance. Místní senioři se v tomto
klubu potkávají s dalšími z blízkého okolí,
povídají si, cvičí jógu, hrají pétanque…
Barevná práce
Postupem času vznikl projekt SOS rodina zaměřený na sociálně slabší rodiny
a výchovu jejich dětí. Díky skvělým výsledkům a dobré práci v Týně dostala Daniela
možnost od roku 2012 vést i Charitu ve
Zlivi. „Tam to bylo jiné, vstoupila jsem už
do rozjetého vlaku, ale díky tamním spolupracovníkům se mi podařilo rychle začlenit. Ráda bych zmínila Ivu Kučerovou,
která mi velmi pomohla a naše pracovní
setkávání přerostlo v blízké osobní přátelství,“ vysvětluje Daniela.

Virtuální univerzita třetího věku
v tomto školním roce běžela opět v režimu online vzdělávání, tzn. pouze přes
internet a bez možnosti se potkávat
a pořádat různé přednášky či výlety.
V zimním semestru jsme poznávali rituály evropských královských rodů. Téma
to bylo velmi zajímavé. Seznámili jsme se
i s méně známými evropskými královskými rody. Nahlédli jsme do historie a pravidel, které svazují královské rody od narození, přes svatby, až k pohřbům.
V letním semestru jsme pokračovali
dalším zajímavým tématem – „Genealogie – Hledáme své předky“. Zde jsme se
dozvěděli, co se skrývá pod slovem - genealogie. Každý student, zde dostal počáteční informaci, jak se pustit do tvorby rodinného rodokmenu. A opravdu se do toho
někteří studenti či studentky pustili.
Pro začátek příštího školního roku jsme
vybrali historické téma – „Mistři evropského barokního malířství 17. století“.
Tímto kurzem nás bude provádět oblíbený lektor doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.,
s kterým jsme již absolvovali několik kurzů. Kurz bude obsahovat opět šest přednášek a každá přednáška bude věnovaná
jednomu malíři z období baroka (Caravag
gio, Annibale Carracci, Peter Paul Rubens,
Diego Velázquez, Nicolas Poussin a Rembrandt van Rijn).
Zimní semestr školního roku 2021/22
začne jako obvykle na konci září. Aktuální
informace k zimnímu semestru VU3V naleznete na začátku září na www.zszliv.eu.
Bc. Naděžda Vlčková, DiS. - tutor VU3V
zdroj: www.e‑senior.czu.cz

Adélčiny kamínky
Ještě před narozením lékaři zjistili, že má Adélka rozštěp páteře – nejhorší variantu – tak‑
zvaně míchu venku a také hydrocefalus, který bývá často přidruženou vadou k tomuto
postižení. Po narození byl rozštěp páteře v Praze ihned operován a pár dní na to musel
být řešen i hydrocefalus – městnání mozkomíšního moku v mozkových komorách – zave‑
dení hadičky do mozkových komor a hadičkou do bříška na odtok přebytečného moku.

Nyní jsou Adélce 4 roky, nechodí, začíná
si sedat do šikmého sedu, v běžném sedu
potřebuje oporu, dokáže se z lehu dostat
na kolínka a v této poloze si ráda hraje. Je
to velmi empatická, veselá a bystrá holčička, s pohybem jde pořád pomalu kupředu!
Toto všechno už její matka nevidí jako
hlavní problém, přestože dlouho trvalo,
než se s tím sžila. Trápí je spíš reflux moči
do ledvin a neurogenní močový měchýř,
který často souvisí právě s poškozením
míchy. Z tohoto důvodu musí Adélku 6x
denně cévkovat a je nutné užívat zajišťovací antibiotickou léčbu. Podstoupila už i několik zákroků, přes to všechno má Adélka
velmi časté záněty ledvin, někdy i 2x do
měsíce a s tím spojené časté hospitaliza-

ce v nemocnici. Má porušené oba svěrače
a bude doživotně na plenách.
Adélce velmi pomáhají nákladné
neurorehabilitace, které je dobré podstupovat několikrát do roka. Jezdí do Centra
Hájek, kde intenzivní 12denní rehabilitace
stojí 71 500 Kč „Adélka má dobré předpoklady se postavit na vlastní nohy. Tak nějak
proplouváme a jsme rádi za to, co máme,
protože víme, že může být ještě hůř,“ říká
její maminka.
„Výdaje na hendikepované dítě jsou
vážně obrovské. Systém není úplně šťastně
nastaven. Každou chvílí narážíme na úskalí byrokracie a je smutné, že k problémům,
kterými procházíme, musíme ještě řešit,
kde na to vzít.“

Společenská
kronika

červen 2021
Ladislav Novák – 80 let
Zdeňka Papežová – 80 let
Zdeněk Zíka – 80 let
Zdeňka Zimová – 90 let

S radostí využijeme této milé příležitosti a přejeme našim spoluobčanům, kteří
v uplynulých měsících oslavili významné
životní jubileum.
Vážení jubilanti,
rádi bychom vám co nejsrdečněji pogratulovali k vašemu životnímu výročí. Upřímně bychom si přáli, aby vám každý den zpříjemnila
alespoň jedna maličkost. Třeba úsměv blízkého člověka, hřejivý dotek slunečních paprsků, milé setkání nebo vzpomínka, co pohladí
na duši…

Životní jubileum oslavili…
březen 2021
Milan Kříž – 80 let
Jaroslav Kubišta – 80 let
duben 2021
Jaroslav Jíša – 80 let
Marie Vitková – 85 let
Růžena Špatná – 95 let
květen 2021
Ota Gregor – 80 let
Marie Kuboušková – 80 let
Růžena Pomejová – 85 let
Zdeněk Vlk – 85 let
Zdeňka Kučerová – 90 let

Zlatá svatba
březen 2021
Jan a Jarmila Týmalovi
duben 2021
Jaroslav a Milena Milstainovi
květen 2021
Václav a Anna Vancovi
červen 2021
Josef a Marie Zíkovi

Diamantová svatba
duben 2021
František a Božena Dovinovi

Narodili se:
březen – prosinec 2020
Mia Bauerová
Alfréd Voříšek
Marek Bobr
Vendelín Pechouš
Laia Rubio Moreno
Vojtěch Biolley
Jakub Mráz
Justýna Zelmanová

ŘETĚZ NADĚJE je projekt, který
propojí různé drobné charitativní
aktivity v silný řetěz. V období Velikonoc 2021 se ŘETĚZ NADĚJE snažil
získat finanční prostředky pro Adélku
z Bavorovic. Povedlo se získat neuvěřitelných 471 806 Kč.

Veronika Ježková
Jakub Spitzenberger
Bella Dvořáková
Liliana Černá
Marek Sulzer
Natálie Kloudová
Aleš Kohout
Eliška Sýkorová
Anna Pátková
Viktorie Prenerová
Viktorie Nohelová
Marie Veitová
Tereza Trávníčková
Nikola Salabová
Barbora Smejkalová
Antonín Kalina
Radovan Vítek
leden – duben 2021
Michaela Krátká
Josefína Richtrová
Matyáš Bártík
Václav Veselý
Amálie Marhounová
Václav Dušek
Matyáš Polcar
Narození dítěte je přelomový okamžik,
který se nesmazatelně zapíše do knihy našeho života a zanechává navždy hluboký otisk
v našem srdci. Vážení rodiče, přejeme vám
hodně radosti z vašeho děťátka, celé rodině
pevné zdraví a nádherné chvíle při společném
objevování okolního světa a zdolávání prvních krůčků a kroků vstříc životu.
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Pohled od severovýchodu / září 2006

Stržení admin. budovy / říjen 2011

Vyváželi jsme do mnoha zemí…
To bylo v dobách největší slávy zlivské „šamotky“. V minulých číslech jsme společně na‑
hlédli až do úplných prvopočátků výroby. Nyní vám přiblížíme éru od roku 1997, kdy
šamotku převzal nový majitel a začala se psát její novodobá historie. Kdo mohl tenkrát
tušit, že nebude mít dlouhého trvání? Jaké byly poslední dvě desítky let v životě továrny
a jejích zaměstnanců?

Šamotka ve Zlivi byla jednou z největších výrobců šamotového zboží v tehdejší
ČSSR. Zboží se dodávalo především do oceláren a jako stavební žáruvzdorný materiál
ke stavbě keramických a sklářských pecí.
Samozřejmě v porevolučních letech,
kdy končila éra výroby oceli u nás a přecházelo se na jinou technologii lití oceli,
začala klesat i poptávka po žáruvzdorném
zboží ze Šamotky Zliv. V té době se však díky již zakoupené licenci nahrazoval výpadek výroby šamotu výrobou komínových
vložek.
V roce 1997 došlo ke změně vlastníků
a výroba se začala přeorientovávat k plné
výrobě keramických komínových vložek
a keramickému příslušenství. Po investicích firmy Schiedel do zastaralých provozů, též s ohledem na jiný druh výrobků
a zaváděním výrobních linek, se postupně snižovalo procento fyzicky namáhavé
práce, která byla pro bývalou šamotku příznačná.
Postupem času bylo zřetelné, že není snad jediné oddělení ve výrobě, kde by
nenastala změna strojního zařízení nebo
technologických postupů výroby, provoz
byl v mnoha směrech automatizován. Tím
opět docházelo k posunu ve fyzické náročnosti při výrobě zboží. Zboží bylo exportováno do 18 zemí Evropy a Asie. Firma
Schiedel přinesla do Zlivi a bývalé Šamot
ky nový, úspěšný program výroby a zaměstnanost pro tento region.
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Novodobá historie závodu ve zkratce
1997: 1. ledna 1997 byl odkoupen závod
od Calofrig, a. s. Borovany firmou Schiedel, s. r. o. V témže roce byla postavena
garnýrovací linka na komínové tvarovky,
dobíhá výroba stavebního a žáruvzdorného šamotu.
1998: Do provozu byl uveden vertikální lis
V4 na roury převážně o průměru 200 mm,
vyrobeno 825 tis. metrů komínů.
1999: Spuštěna vozokomorová pec na výpal speciálních výrobků.

2000: Instalace vertikálního lisu V3 na kruhové a kvadratické roury, zahájena výroba
spárovací hmoty Rapid.

2002: Zahájena poloautomatická nakládka, vertikální lis V3 doplněn o druhý robot.

2005: Uveden do provozu vertikální lis V5
na velké kruh. roury (do průměru 500 mm)
a kvadr. roury (do 350 x 350 mm), vyrobeno 718 tis. metrů komínů.
2009: Namontován fluorový filtr, který vedl ke snížení ekologické zátěže.
2010: Odstartována výroba práškové spárovací hmoty SPK.

2011: Oprava historické správní budovy,
stržení admin. budovy u hlavního vstupu.
2012: Sanace logisticko‑skladové plochy.

2013: Reorganizace výroby, na konci roku
odstavena tunelová pec, snížen počet zaměstnanců. Za rok vyrobeno 292 tis. metrů komínů.

2014: Vyrobeno 28 tis. metrů komínů.

2019: Dne 24. září 2019 statutární orgán
Schiedel, s. r. o. rozhodl na základě pokynu
od mateřské společnosti o utlumení a následném ukončení výroby v závodu Zliv.
Jako důvod byl uveden dlouhodobý nepříznivý vývoj v segmentu keramických komínových systémů na všech trzích a s tím
spojené negativní ekonomické výsledky
závodu Zliv.
2020: K 31. 12. 2020 ukončena výroba.

 Za možnost tak trochu nahlédnout do zá-

kulisí výroby v „šamotce“ i její historie děkujeme dlouholeté zaměstnankyni výrobního
závodu ve Zlivi, paní Janě Kocourkové.
foto: Daniel Kovář a archiv Schiedel, s. r. o.

Počty zaměstnanců
v historii zlivské šamotky
1886 – 1888
1891
1900
1914 – 1918
1926
1927
1929
1930
1938
1944
1970
1983
1997
2001
2005
2012
2013
2015

480 (z toho 80 žen)
500
512
400
300
380
400
340
322
322 (z toho 72 žen)
394
339
150 (z toho 44 žen)
126
112
79 (z toho 8 žen)
38 (z toho 6 žen)
32 (z toho 5 žen)

Ve starých zápisech ráda sleduji, jak se
město měnilo…
Loni uplynulo 60 let od povýšení Zlivi na město. Příští rok uplyne 100 let od založení první
zlivské obecní kroniky. Povídali jsme si s kronikářkou města, paní Ivou Kučerovou, která
pro budoucí generace zaznamenává desítky akcí ročně.

Iva Kučerová, maminka tří malých dětí,
vede kroniku Zlivi od roku 2017. „Trošku
mě do toho umotal manžel, který je radním v našem městě. Ráda píšu a leccos si
sepisuju a jemu se líbí moje forma psaní.
Říkal, že bych to zvládala dobře. Já jsem ale
pořád nevěděla,“ vzpomíná na své váhání.
Když jí předchozí dlouholetá kronikářka paní Randáková ukázala všechno, co je
třeba vést, Iva Kučerová vyhodnotila, že se
kroniky ujmout může.

existuje, stojí nadšení a síla člověka sebrat
se a něco udělat.
To kronikářka ukazuje na příkladu, jak
zlivští občané založili a svépomocí vystavěli sokolovnu, kterou v roce 1923 Sokol
slavnostně otevřel divadelním představením Maryša a veřejným cvičením Jednoty
za účasti tří tisíc lidí. Podobné odhodlání
kronikářka nachází i v případě zřízení

Kroniky vypovídají o proměnách obce
První kronikář Zlivi, učitel Antonín Vit
ha, začal psát v roce 1922. „Jméno Zliv odvozuje se od slova sliv, ve smyslu sliv vody.
První dějepisná zmínka o vesnici děje se
v roce 1492,“ cituje Iva Kučerová z jeho počátečních zápisů.
Na kronikách ji přitahuje, že v nich lze
stopovat historický vývoj a rozvoj místa.
Při bádání v nich zjišťuje, že za tím, co se
dnes jeví jako samozřejmost, protože už to

obecního hřbitova ve Zlivi na začátku 20.
let minulého století. „Jako první byl na novém hřbitově pochován hošík ve stáří osmi
měsíců,“ čte kronikářka z dobového zápisu.

Kroniku zpracovává v počítači
Iva Kučerová zapne notebook a na displeji zobrazí jeden ze svých kronikářských
zápisů – záznam o vzpomínkové výstavě
dokumentaristy a malíře Aloise Terše, který byl učitelem matematiky a kreslení ve
Zlivi. Na svých obrazech zachytil podobu
staveb a domů v době, kdy součástí kronik
ještě nebyly dokumentační přílohy. „Dneska pokud někdo neví, jak ty domy vypadaly a chce je zrekonstruovat do původního
stavu, tak se podívá na Teršovy skici a má
představu,“ vypráví o přidané hodnotě jeho tvorby.
Nakonec Iva Kučerová na notebooku
vyhledá, co do kroniky napsala o jedné
z největších zlivských oslav – o Slavnostech mrkve v roce 2017. „Slavnosti se odehrály 19. srpna. Pro občany města bylo
připraveno odpoledne plné hudebních zážitků, ochutnávek výrobků z mrkve a soutěží. Slavnosti mrkve byly hojně navštíveny
a setkaly se s kladným ohlasem v několika
denících,“ uzavírá kronikářka své poutavé
vyprávění.
Petr Kronika, Český rozhlas
audioverze: https://budejovice.rozhlas.cz

S našimi klienty se radujeme
z obyčejných věcí
Domácí hospic sv. Veroniky, jehož zřizovatelem je Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.,
poskytuje svou péči těžce nemocným na Českobudějovicku a v jeho blízkém okolí již pá‑
tým rokem. V čem spočívá jeho hlavní poslání?

„Hospic je až do poslední chvíle o životě.
A ten může být delší a hezčí, než čekáme.“
(C. Soundersová)

„A o tohle se snažíme, co nám síly stačí.“ Těmito slovy začíná své vyprávění paní
Mgr. Markéta Nováková, vedoucí Domácího hospice sv. Veroniky v Českých Budějovicích, která nám přiblížila, co všechno se
za pěti písmeny slova HOSPIC skrývá. A že
toho není málo…
Multidisciplinární tým našeho hospice
ve spolupráci s rodinou zajišťuje vše potřebné k tomu, aby nemocný mohl zůstat
a prožít poslední chvíle svého života se
svými nejbližšími tam, kde je mu nejlépe
- zkrátka DOMA.
Pečovatelky a zdravotní sestřičky jsou
k dispozici nepřetržitě, pomohou s hygienou, nejrůznějšími zdravotními obtížemi,
vyslechnou, zastoupí rodinu v péči po nezbytně nutnou dobu, podpoří, povzbudí

a nejen to. Sdílejí společně s nemocným
a jeho blízkými stavy zlepšení i zhoršení tak, jak v důsledku nemoci přicházejí.
A i v období největšího smutku ze ztráty
jsou pak nablízku. Hospic a hospicová péče, jak by se na první pohled mohlo zdát,
není jen o bolesti. Ba naopak. Náročnost
služby v sobě nese také mnoho a mnoho
velkých i malých radostí a úplně obyčejných okamžiků, ze kterých se lze těšit.
Zde si více než kdy jindy uvědomujeme,
jak spoustu věcí bereme jako běžné a samozřejmé. Noci i dny bez bolestí, snědený
oběd, 3 kroky k oknu a zpět, výlet na chalupu na Šumavě, svatba, narození vnoučete či
pravnoučete, vykouřená cigareta na zahradě… to je hned nespočet důvodů a oněch
malých velkých radostí… Z naší strany pak
pocit dobře a smysluplně odvedené práce
pohladí a potěší každého v týmu.
Mgr. Markéta Nováková, vedoucí hospice

Dobrých duší není nikdy dost…
Pokud by tyto řádky četla zdravotní
sestřička, kterou by naplňoval takovýto
druh povolání, budeme rádi, kdyby se nám
ozvala. Jak už to bývá, dobrých duší není
nikdy dost a u nás na jednu (a třeba i dvě:)
čekáme… Více informací na telefonním
čísle 737 888 964 – Markéta Nováková.

Covid

testovací centrum na Hluboké
Město Hluboká nad Vltavou od
1. 6. 2021 otevřelo testovací centrum v Domově důchodců U Zlatého
kohouta (vstup z Masarykovy ulice).
Zdarma poskytuje PCR a antigenní
testy včetně potřebných dokladů.
Otevřeno – denně od 8 do 18 hodin.
Objednávky:
e‑mail: testovani@mmtesting.cz
telefon: 724 104 155
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sport, volný čas…

Návštěva muzea
není nuda

Až nebudete vědět, co o volném odpoledni podniknout, nemusíte jezdit daleko. Lovecký zámek Ohrada v Hluboké
nad Vltavou připravil rovnou dvě jedinečné výstavy.

Tenis pro každého
Zveme všechny příznivce sportu na
zlivské kurty. Možná jste zaznamenali úspěchy našich tenistek na turnaji
Roland Garros v Paříži a chtěli byste si tento sport vyzkoušet nebo se
v něm zlepšit.
Tuto možnost máte v našem tenisovém klubu, který minulý rok oslavil již 20 let od svého založení. Vítáni
jsou zájemci všech věkových i výkonnostních kategorií.
Na jaře jsme si bohužel museli vzhledem k vládním opatřením počkat na
plné rozjetí sezóny, ale nyní to již u nás
žije. V klidném prostředí našeho tenisového areálu naleznete sportovní vyžití
i příjemné posezení.
Jste sami? Nebo si potřebujete zlepšit
techniku? Nabízíme zapůjčení moderního nahrávacího stroje.
Chcete okusit turnajovou atmosféru?
Pořádáme každý rok vážné i méně vážné
turnaje, kde si vybere každý. Od nočního přes dámské čtyřhry, sportovní hry,
mixy, domluvené čtyřhry až po turnaj
v maskách.
Jste zkušenější hráč? Dvě naše družstva hrají krajskou soutěž, kde si celé
roky stojíme dobře.
Chcete se vy nebo vaše dítě naučit tenis? Můžete si domluvit jednoho z trenérů.
Tento rok nás koncem léta čeká kompletní rekonstrukce povrchu, výměna
světel a renovace nátěru budovy. Už se
nemůžeme dočkat a doufáme, že nám to
v novém kabátu bude hrát samo. Za tenisový klub se na vás těší nově zvolení
členové výboru.
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KLENOTY z ornitologických sbírek
V expozici je k vidění více než 100
preparátů ptáků a dalších sbírkových
předmětů souvisejících s tematikou ornitologie (obrazy s náměty ptáků od ilustrátorů přírody, ukázky ptačích vajec a hnízd,
ptačí literatura pro děti i dospělé).
Je to vůbec poprvé, kdy může veřejnost
spatřit prezentaci ornitologických sbírek
muzea Ohrada v takovém rozsahu, neboť
sbírkové předměty jsou většinu času uchovávány v depozitářích, kam návštěvníci nemají přístup. Podsbírka ornitologie patří
k nejstarším a nejvýznamnějším kolekcím
muzea. Její kořeny spadají do roku 1839
a jsou tak starší než samotné muzeum,
které bylo oficiálně založeno roku 1842.
Základem sbírky se staly úlovky ptáků
z panství Schwarzenbergů a od té doby se
kolekce stále rozrůstá. V současnosti obsahuje cca 2500 dermoplastických preparátů
ptáků ve 300 druzích a je v ní zastoupena
téměř kompletní avifauna střední Evropy.
CESTY SBÍREK
I tak by se dala nazvat tato fotografická výstava, kterou nabízí Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství v tzv. „rybářské
chodbě“. Na výstavě projdou návštěvníci
cestami, kudy putovaly myslivecké a lesnické sbírky Československého zeměd.
muzea (resp. lesnického muzea, které jako
samostatné ve své době vlastně nikdy nevzniklo), projdou ale také cestou jedinečné
schwarzenberské sbírky shromažďované
celých sto let na loveckém zámku Ohrada.

Ohrada

www.nzm.cz

ZŘIZOVATELEM MUZEA
JE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

CESTY SBÍREK
muzea lesnictví myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada

výstava
do
30. 7. 2021

ZÁMEK OHRADA
muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Oranžový rok 2021 ve Zlivi
Město Zliv v rámci partnerství se Skupinou ČEZ v projektu „Oranžový
rok 2021 ve Zlivi“ uspořádá kulturní a sportovní akce ve Zlivi.
V sobotu 14. srpna 2021 se uskuteční již tradiční Slavnosti mrkve,
28. srpna 2021 proběhne Turnaj mládeže ve fotbale, 18. září 2021 se
bude konat akce Jáchymovská žije a 16. října 2021 proběhne Turnaj
v hokejbale. Děkujeme Skupině ČEZ za její finanční podporu, díky které
můžeme tyto akce uspořádat.

Nové knihy
v knihovně
Zdeněk SVĚRÁK
Povídky a jedna báseň
Zcela nové povídky různého ladění z pera českého
velikána, z nichž některé
jsou humorné, jiné vedou
k zamyšlení, ale všechny
jsou protkané autorovou
laskavostí a životní moudrostí.

Alena MORNŠTAJNOVÁ
Listopád
Zeptali jste se někdy
sami sebe, jaký by asi byl
váš život, kdyby to v listopadu 1989 dopadlo všechno
úplně jinak? Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena Mornštajnová
opět překvapuje. Její nový román je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny během jedné listopadové
noci rozdělí a postaví proti sobě.
Georgia HUNTER
Měli jsme štěstí
Historický román podle
skutečného příběhu. Píše
se rok 1939 a členové rodiny Kurcových se snaží vést
normální život. Stíny vál-

ky však zahalují i jejich město, a tak jsou
nuceni rozprchnout se do různých koutů
světa. Dramatický útěk ze země, pracovní
lágry i každodenní skrývání židovské identity. I v beznadějných situacích však existuje něco silnějšího než nacistický teror. Je to
vůle přežít a znovu se setkat s milovanou
rodinou.

ce. Myslet jasně díky prostému zařízení
svého domu, večer si uspořádat boty, abyste si uspořádali i svou mysl, pěstovat květinu a pozorovat, jak roste. Méně se zabývat
věcmi, které nemůžete ovlivnit. Dokonce si
najdete i čas nemyslet vůbec na nic.

Shunmyo MASUNO
Umění prostého života: 100 zenových
aktivit pro klidnější život
Renomovaný buddhistický mnich čerpá ze sto let
staré moudrosti, aby vám
ukázal, jak do moderního
života vnést podstatu zen
buddhismu. Pomocí jasných, praktických a snadno
zvládnutelných lekcí se naučíte zhluboka
vydechnout a odstranit tak negativní emo-

Corinne MACHON
Pohádky o sněžných vílách
Víly oblečené v šatech
posetých ledovými krystalky zvou děti do pohádky.
Prožijte s nimi krásné zimní příběhy. V této knížce se
dočtete nejen o sněžných
vílách, ale i o přírodě a zvířátkách v zimě, o přátelství, které zahřeje
srdce, a také o veselých oslavách v královstvích víl.

Jana PONCAROVÁ
Eugenie – příběh české hoteliérky
Román je inspirovaný
skutečnými osudy Eugenie
Egertové Janečkové a plzeňského hotelu Continental. Eugenii jako většinu
žen té doby čeká smluvený sňatek. S manželem se
stará o chod hotelu, kde prožijí okupaci
i válku. Bombardování Plzně poškodí hotel
a připraví ji o otce a manžela. Až osvobození americkou armádou přináší do jejího
života nejenom novou naději, ale i lásku.

PRODEJ KUŘIC / 2021
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé,
kohouti stáří 20 týdnů
cena 195 Kč/ks
Zliv (u Městského úřadu) od 14 hodin
Ve dnech:
22. 7. / 19. 8. / 16. 9. / 14. 10. / 11. 11.
Novák Radomyšl
tel.: 602 115 750 / www.drubez-novak.cz

Christina DODD
Žena, která nemohla křičet
Merida je krasavice, která má, zdá se, všechno. Až
na to, že nemůže mluvit. Celých devět hořkých let posluhovala bohatému starému manželovi, doprovázela
ho na každém kroku, plnila
veškerá jeho přání a příkazy. Po mužově
smrti Merida zmizí a znovu se objeví s novým jménem, novým vzhledem a plánem,
jak se pomstít muži, kterého milovala, ale
který ji zradil a opustil, zanechal ji němou,
těžce zraněnou a vydanou na pospas tyranskému majetnickému starci.

▼ inzerce

VÁŠ OSOBNÍ
ZAHRADNÍK
komplexní údržba
zahrad, parků a veškeré
zeleně
- sečení a údržba zeleně
- instalace robotických
sekaček
- instalace zavlažovacích
systémů

602 11 11 03
602 11 11 04
www.green-garden.eu
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kultura, volný čas…

Jáchymovská žije / OPEN AIR  18. 9. 2021
Provozujete ve Zlivi služby? Podnikáte, jste firma či umělec? Jste typ, který doma neustále něco tvoří?
Město Zliv přichází s novým projektem, který je určen všem místním podnikatelům, spolkům, kreativcům
a umělcům. Všem, kteří chtějí podpořit dobrou věc.
Cílem celé této akce je nabídka různých služeb a výrobků pod širým nebem. První zahajovací ročník se ponese ve znamení růžové barvy, kterou má i nadace PINK
BUBBLE pečující o onkologicky nemocné děti a mládež.
Kdo bude chtít, může v tento den finančně přispět na
dobrou věc.

Hledáme všechny, kteří se budou chtít připojit k naší
open air akci. Centrum celého dění je lokalita zlivského
sídliště - Jáchymovské ulice.
Pojďte s námi do nového projektu.
Startujeme 18. září 2021!

Veškeré informace:
Gabriela Nováková – tel.: 775 663 100 / e‑mail: novakova@zliv.cz
Dana Vranovská – tel.: 384 496 043 / e‑mail: vranovska@zliv.cz

SLAVNOSTI
MRKVE
Zliv / 14. srpna 2021
od 13.00
Petr Stupka – příprava jídel z mrkve
Cirkus Bude ČB – workshop pro děti
Divadlo Studna – hry, dílny pro děti
Kameňáci – dechová hudba
Historická vozidla a bycikly
Barokní ohňostroj – tichá světelná show
Jiří Schelinger Memory band
Diskotéka

ABBA STARS — koncert

14. srpna 2021 / 18.45
Zliv / Dolní náměstí
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