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kompostéry, možnost zápůjčky

ptactvo Zlivi a okolí, 1. část

přehled kulturních akcí

snižte riziko vloupání
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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
uplynuly dva měsíce a já dostávám
opět příležitost vás prostřednictvím Zlivanu pozdravit. Věřím, že ve zpravodaji
najdete potřebné informace, dozvíte se
něco nového, přečtete nějakou zajímavost či si připomenete akce a události
předchozích týdnů.

Přívětivé město...

V rubrice starosty bývá obvykle věnován prostor přehledu investičních
akcí a popisu různých záměrů, oprav
apod. Dovolím si tentokrát udělat výjimku a nic takového neuvádět.
V předchozích vydáních jsem se
k mnohému již vyjadřoval a jistě budete
souhlasit, že výsledky snažení by měly
být patrné i bez jejich publicity. Zkrátka něco ze zamýšlených projektů je již
v plném proudu realizace, další se připravují, jiné akce jsou ve fázi koncepčního „zrání“ a některé čekají, až nadejde
jejich čas. Chtěl bych zde vymezený prostor věnovat něčemu jinému.

Vždy, když uvažuji o Zlivi, o její současnosti a budoucnosti, přemýšlím, jak
udělat to či ono, mám na pozadí svých
úvah představu o městě se skvělou atmosférou, jež je pohostinným místem
a příjemným domovem zároveň.
Mým přáním je, abychom měli čím
dál tím víc důvodů, proč být na Zliv
pyšní. Moderní, chytré, zelené, vzhledné, kulturní i sportovní město - to je
Zliv. Měl-li bych to zestručnit a vtěsnat
do zkratky, použil bych slogan „přívětivé město“. Ovšem onu přívětivost nedělá
starosta, ani rada města, nýbrž všichni
občané.
Rád bych proto poděkoval všem aktivním občanům našeho města, kteří již
takto městu pomáhají. Ve svém volném
čase se věnují mládeži, připravují různé
zábavné programy a akce, uklízí okolí
města anebo jej různě reprezentují. Děkuji!
A nakonec mi dovolte vám všem popřát krásné a odpočinkové léto. Užívejte
si jej ve zdraví!

Oranžový rok
ve Zlivi
Město Zliv v rámci partnerství se Skupinou ČEZ v projektu Oranžový rok 2019
uspořádalo kulturní a sportovní akce
ve Zlivi.
Dne 25. dubna 2019 se uskutečnil
v ZUŠ Zliv - Jarní koncert souboru Antikvartet a dne 8. května 2019 proběhl
Zlivský sportovní den. Z projektu budou
dále podpořeny již tradiční Slavnosti
mrkve konající se 17. srpna 2019 a vánoční koncert souboru Musica Bohemica,
který se uskuteční 2. prosince 2019.
Slavnosti mrkve se již v minulých letech setkaly s kladným ohlasem obyvatel
města Zliv a věříme, že i následné akce
budou úspěšné.
Tímto děkujeme Skupině ČEZ za její finanční podporu, díky které můžeme tyto
akce uspořádat i v tomto roce.

MgA. Bc. Petr Ferebauer, starosta

Hledáme neznámého pachatele
Inspekce životního prostředí i Policie ČR vyšetřují nedovolené kácení vzrostlých dubů na Vartě.
Momentálně to vypadá, že stromy označil a nechal pokácet neznámý pachatel.

Události posledních březnových dní
postavily vedení města do nezáviděníhodné situace. Čelní představitelé obce,
pan starosta Ferebauer i pan místostarosta Štabrňák, museli čelit nepříjemným
otázkám a dokonce podniknout i právní
kroky.
Již v minulém volebním období, kdy
v našem městě padly nejen nádherné
hlohy před školní budovou, ale i desítky
dalších vzrostlých stromů, jsem se dotazovala tehdy ještě úřadujícího starosty
pana Štabrňáka, kdy tento boj se stromy
skončí. Odpověď si můžete přečíst na našem webu www.obcaneprozliv.cz.
Na místě pokácených stromů bývá sice
vysazena náhradní zeleň, ale jak chce nahradit stromy, které zde rostly šedesát,
sto i více let?
Ve školní kronice z roku 1908 jsem
shodou okolností objevila tuto krásnou
informaci: „Na památku 60letého požehnaného panování Jeho Veličenstva jeho
nejmilostivějšího císaře a krále Fran2 | Zlivan

tiška Josefa I. bylo vysazeno v obci Zlivi,
jejíž starostou a předsedou místní školní
rady byl Jan Kříha, rolník ve Zlivi č.p. 1,
stromořadí 12 lip od školy ku kapličce.
Před sázením byly školní dítky poučeny o významu a lásce k stromoví vůbec,
jakož i o užitečnosti a šetření ptactva.
Na to přikročeno k sázení, v přítomnosti všech dítek a za pomoci dospělejších
žáků sázel řídící učitel Jan Tafl 8 stromů
a ostatní dospělejší žáci sami za dozoru
řídícího učitele a jmenovaného předsedy
místní školní rady.
Po skončení práce zapěly dítky rakouskou státní hymnu. Přítomni byli
i druzí učitelové Antonín Jankovský a Jan
Roubal.“
Naše dítky také sázely stromky. Škoda
jen, že zrovna v tu samou dobu probíhalo
na městském úřadě šetření Inspekce životního prostředí kvůli kácení městských
stromů.
Inspekce životního prostředí i Policie
ČR vyšetřují nedovolené kácení vzrost-

lých dubů na Vartě. Momentálně to vypadá, že stromy označil a nechal pokácet
neznámý pachatel. Na zasedání zastupitelstva dne 13. května 2019 nám nebylo
jednoznačně sděleno, ani kolik stromů
pokáceno bylo, ani kolik jich město mělo
označených. Jasné je jen to, kdo držel
v ruce pilu. Bohužel na toto kácení není
ze strany města vyhotovena smlouva,
která by jednoznačně určila, kde kácet, co
kácet a za kolik.
Pokud se neznámý pachatel nepřizná,
či nebude-li usvědčen, odnese veškerou vinu osoba, která stromy pokácela.
A opravdu věříte tomu, že by firma svévolně kácela stromy, aniž by jim tuto činnost někdo zadal?

Nechme tedy pracovat kompetentní
orgány. Věřím, že představitelé našeho
města nás budou včas informovat o tom,
zda byl neznámý pachatel odhalen.
Mgr. Klára Koudelková,
opoziční zastupitelka města za OPZ

Kompostér - zásobník kvalitního hnojiva.

Taneční soubor Bystřina na krajské přehlídce dětských folklorních souborů v DK Metropol České Budějovice.

Zahradní
kompostéry

pozn.: článek o tom jak správně kompostovat najdete na str. 12 tohoto čísla.

Město Zliv uspělo s dotační žádostí
na pořízení domácích zahradních kompostérů.
Z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu „Zliv - předcházení
vzniku odpadu“ obdrželo významnou dotaci na pořízení 350 ks kompostérů.
Vedle zájmu o vylepšování systému nakládání s komunálním odpadem
je hlavním cílem projektu snaha snížit
množství biologicky rozložitelné složky
ve směsném odpadu. Nákup kompostérů s jejich bezplatnou výpůjčkou občanům má pomoci při recyklaci odpadu
v místě jeho vzniku, vést ke snížení biologického odpadu odváženého na sběrný
dvůr, ekonomické úspoře města při jeho
likvidaci a v neposlední řadě i vzniku
kvalitního přírodního hnojiva.

Podmínky výpůjčky, technické parametry kompostéru a žádost o výpůjčku jsou k vyzvednutí v kanceláři
Městského hospodářství Zliv nebo dostupné ke stažení na webových stránkách
Města Zliv (www.zliv.cz) v sekci Městské
hospodářství. Řádně vyplněné a podepsané „Žádosti o výpůjčce domácího zahradního kompostéru“ je nutno odevzdat
v kanceláři Městského hospodářství Zliv.
Od výrobce budou kompostéry dodány
začátkem června a následně poskytnuty
zájemcům po uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ dle pořadí přijatých žádostí.

redakce

Bystřina
Dětský taneční soubor Bystřina se zúčastnil dvou dětských přehlídek.
Každým rokem náš soubor připravuje nová pásma, se kterými se pak účastní
festivalů a přehlídek. V letošním roce si
děti připravily pásmo s názvem „Na školu“. V pásmu si děti hrají na hodinu přírodovědy a vypráví si o zvířátkách, říkají si
hádanky, tančí a zpívají například o huse,
o myšce a dalších. Pásmo je plné škádlení
a dovádění.
Krajská přehlídka dětských folklorních souborů se koná vždy jednou za dva
roky. Letos proběhla 28. dubna 2019
ve velkém sále DK Metropol. Naše vystoupení jsme předvedli vedle dalších
14 souborů z celých jižních Čech. Dostali
jsme pochvalu za skvělou zpěvnost všech
dětí, krásnou návaznost a plynulost celého vystoupení.
Z této přehlídky postupují soubory
na celostátní přehlídku do Jihlavy. Letos
zaslouženě postoupil nový soubor Lišováček z Lišova. Jejich vystoupení bylo velmi krásné, a tak jsme si je dovolili pozvat
na naše „Folklorní odpoledne pod lipami“, které se bude konat ve Zlivi v neděli 2. června 2019 od 17 hodin v parku
u kostela sv. Václava.

Další pravidelnou akcí, na kterou se
každý rok připravujeme, je „Setkání dětských folklorních jihočeských souborů“
v Milevsku. Konala se 10. května 2019
a byl to již její 23. ročník. Setkání se účastnilo šest souborů, kterému přihlíželi paní
Maršálková a pan Tyllner. Oba dva odborníci na folklor nás velmi chválili za velký
pokrok a přirozený projev dětí.
Já, jako vedoucí, jsem opravdu velmi
pyšná na naše šikovné děti. Jejich snaha
a projev jsou vždy plné radosti a nadšení.
Mimo jiné jste nás mohli potkat na Velikonoční pondělí s pomlázkami při tradiční koledě. Vždy potěšíme naše přátele
a seniory v domově s pečovatelskou službou. Tam chodíme velmi rádi každý rok.
Tereza Kadlecová, vedoucí souboru Bystřina

Prodej dlaždic
Město Zliv nabízí k odprodeji betonové dlaždice 30  x  30  cm z chodníkové
zádlažby v lokalitě Varta. Dlaždice je
možno odebírat přímo v místě rekonstrukce chodníků.
Cena 18 Kč vč. DPH / cca 1 m2 (9 dlaždic). Před odebráním dlaždic je nutno
nejprve požadované množství uhradit
na pokladně Městského úřadu Zliv.
Kontakt: pan Tlamsa - vedoucí MH Zliv,
tel.: 731 508 810.
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Zlivský sportovní den
Město Zliv ve spolupráci s místními sportovními kluby a SDH Zliv uspořádalo ve středu 8. května 2019 Zlivský sportovní den. V jeho dopolední části byly
na jednotlivých sportovištích připraveny disciplíny, při nichž si malí i velcí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost a postřeh.

Vedle tradičních, ve Zlivi zastoupených sportů, jako je fotbal, hokejbal a tenis,
si každý mohl navíc ověřit svou přesnost a trpělivost v lukostřelbě nebo obratnost a stabilitu na pumptrackové cyklodráze. Velkým lákadlem byla téměř sedm
metrů vysoká horolezecká stěna, na které si lezci prověřili nejen sílu končetin
a koordinaci těla, ale i odvahu. Hasičský sport reprezentovala překážková dráha
se závěrečným ručním pumpováním vody a mířením vodním proudem na akustický terč. Kromě radosti a zábavy z pohybu získaly děti za řádné absolvování
všech připravených sportovních disciplín drobné odměny.
Jako každý rok nemohl ani letos chybět v odpoledním bloku Zlivský štafetový
maraton. Již po osmé si štafetový kolík předávalo na 106 běžců všech věkových
kategorií. Zdolání 42 km dlouhé trati se takto podařilo v historicky rekordním
čase 3:07:43, což je o 18 minut lepší čas než v loňském roce. Nejmladší účastník
závodu se narodil v roce 2016, nejstarší v roce 1955 a nejrychlejší běžec uběhl
oválovou dráhu v délce 400 metrů za 58 vteřin. Raritou závodu byl bosonohý
běžec, kterému měkký povrch tartanového oválu zcela jistě musel vyhovovat.
Nejen díky hojné účasti a sportu přejícímu počasí, ale i osobnímu nasazení
pořadatelů, dobrovolníků, zástupců sportovních klubů a SDH Zliv se celá akce
k velké spokojenosti návštěvníků vydařila. Patří jim proto poděkování za přípravu dne a poskytnutou součinnost. Poděkování náleží rovněž Skupině ČEZ, která
tento projekt podpořila v rámci programu Oranžový rok 2019.
redakce
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KYSK - kytarový soubor konzervatoře vystoupil pod taktovkou dirigenta MgA. Františka Lukáše.

Jak se na kytaru
hrálo
Základní umělecká škola Zliv letos
opět uspořádala již XXII. ročník krajské
soutěžní přehlídky kytarové hry „Zlivská
kytara 2019“, která se uskutečnila v pátek 3. května.
Do letošní přehlídky jsme přijali rekordních 209 soutěžících z 24 škol. Jen
díky velkorysým prostorám ZŠ jsme
schopni takový počet účastníků přijmout
a zařadit. Soutěžící byli rozděleni dle
věku do příslušných kategorií, ze kterých

hodnotící poroty vybraly tyto vítěze:
Jitka Knížková (ZUŠ Strakonice) v kategoriích zpěv za doprovodu kytary a sólová kytara.
Kytarový kvartet (ZUŠ Dačice) Radek
Kubeš, Adéla Pospíchalová, Michal Krupil, Martin Koukol v kategorii komorní
hra kytary a komorní hra kytary v kombinaci s jiným nástrojem.
Marie Sosnová (ZUŠ Piaristické náměstí ČB), Jitka Knížková (ZUŠ Strakonice), Markéta Musilová (ZUŠ Jindřichův
Hradec) v kategorii sólová kytara.
Letos bylo účastníkům celkem předáno
neuvěřitelných 216 cen. Absolutním vítězem přehlídky se stal Kytarový kvartet ZUŠ Dačice. Hlavní cenou pro absolutního vítěze přehlídky kytarové hry
byla poukázka v hodnotě 2000 Kč od Melodie Voříšek. I letošní přehlídka proběhla
bez větších problémů a z ohlasů již víme,
že ke spokojenosti většiny zúčastněných.
Vyhlášení výsledků a závěrečný koncert
kytarového souboru konzervatoře - Kysk
pod taktovkou dirigenta MgA. František
Lukáše proběhl v KD Zliv.

Moje poděkování z titulu ředitelky
soutěžní přehlídky patří všem mým kolegům a žákům ze ZŠ a ZUŠ ve Zlivi, kteří se
úžasně podíleli na přípravách, samotném
průběhu a ukončení přehlídky „Zlivská
kytara 2019“.
Velké díky také patří městu Zliv za bezplatný pronájem KD a panu starostovi
za skvělou spolupráci.
MgA. Jana Závičáková, zástupce ředitele ZUŠ

Jarní koncert
v ZUŠ Zliv
Hudební sál ZUŠ Zliv se 25. dubna
2019 rozezněl hlasy vokálního uskupení
Antikvartet a zlivského dětského pěveckého sboru Skřivánek.
Antikvartet je na hudební scéně a v povědomí posluchačů respektován nejen
pro osobnost svého zakladatele, aranžéra
a textaře Dušana Vančury spolupracujícího např. s bratry Nedvědy, Hradišťanem
či Spirituál kvintetem, ale i pro své nesporné interpretační kvality.   

Účinkující soubory navodily přátelskou a příjemnou atmosféru, za kterou
je početné publikum vždy rádo odměnilo
potleskem. Mimořádnou pochvalu si zaslouží celý Skřivánek za svůj výkon a nasazení, s jakým se chopil svého vystoupení včetně sbormistra Josefa Zaplatílka,
který sbor umělecky vede. Společně provedené dvě písně doplněné vynuceným
přídavkem korunovaly celkový výborný
dojem večera.
Koncert pořádalo Město Zliv a ZŠ a ZUŠ
Zliv za podpory Skupiny ČEZ v rámci proredakce
jektu Oranžový rok 2019.

Mladí včelaři bojovali v pěti disciplínách.

Včelaříci zabodovali
V sobotu 4. května 2019 se zúčastnilo
pět členů Zlivského včelařského kroužku
oblastního kola soutěže Zlatá včela, které
se konalo na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích.
Mladí včelaři bojovali v pěti disciplínách - znalostní test, mikroskopování,
botanika, pomůcky a včelařská praxe.
V silné konkurenci dětí z Gymnázia Jírovcova, z Dačic a Telče se nejlépe umístili v kategorii ml. žáků na 3. místě Václav
Zoch ze 4. A a na 4. místě Jáchym Schaffelhofer ze 3. A zlivslé ZŠ. Vítězové získali
zajímavé ceny, všichni zúčastnění obdrželi dárky od sponzorů a společně poobědvali v restauraci.
RNDr. Yveta Smíšková

Léto v „No. 10”

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež má stále otevřené dveře. Pro všechny
od 6 do 26 let.
Přichází léto a my si ho chceme užít
naplno. Proto pro vás připravujeme
v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež „Desítka“ různorodý program.
Rádi bychom se zaměřili na zdravý životní styl a pohyb, proto dle počasí začneme chodit ven, kde strávíme čas hraním
her, aktivním pohybem, ale i uměleckou
tvorbou či společným vařením. Aktuální
program akcí na daný měsíc bude vždy
vyvěšen na vchodových dveřích do našeho zařízení.

V letních měsících pořádáme „Den
dětí“ který se koná 3. června 2019
od 14 hodin na náměstí Míru 10 v parku
před NZDM No. 10.
▶
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„Zlivské stovky” se letos zúčastnilo přes 170 závodníků.

Dále pěší výlet do Adrenalin park
Hluboká nad Vltavou, kde si děti mohou vyzkoušet netradiční atrakce pod
vedením zkušených odborníků, zahrát
si ping-pong nebo se vykoupat v bazénu. Termín bude znám začátkem června
a bude oznámenen na internetu.
Více informací na www.zliv.charita.cz.
Jitka Hošková, NZDM No. 10

Zlivská stovka
V neděli 28. dubna 2019 proběhl
na městském sportovišti již 3. ročník
„Zlivské stovky.”
Jedná se o soutěž v běhu na 100 metrů s překážkami pro hasičské jednotlivce
ve věku od 13 let. Jednotlivci zde soutěží v 8 kategoriích a každá kategorie má
vlastní upravené podmínky trati.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo
přes 170 závodníků, z nichž 14 bylo domácích. Závodníci přijeli z celé republiky
a každým rokem se zájem o tuto soutěž
zvyšuje. V prvním roce jsme například
přivítali jen necelou stovku závodníků.
Celá soutěž vznikla z iniciativy Ing. Petra
Samka, jenž je vedoucím kolektivu mladých hasičů ve Zlivi a zároveň zakladatelem a organizátorem celé akce.
Spolu s ním organizační chod soutěže
zabezpečuje i celý sbor dobrovolných hasičů, za což mu patří velké díky.
Ráno závodníky přivítal a popřál
jim mnoho úspěchů starosta města
MgA. Bc. Petr Ferebauer. Na konci dne
pak zúčastněné ocenil starosta sboru
dobrovolných hasičů, pan Jan Šanda.
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Velký pomocník hasičů - Tatra 815-7 dostala požehnání 29. září 2018

Výkony všech byly velmi vyrovnané
a získat vytoužené vítězství mohli jen ti
nejlepší. Máme radost, že mezi oceněnými byla v kategorii středních dorostenek
i domácí závodnice Kristýna Pytlíková,
která pro náš sbor vybojovala 2. místo.
Celá akce proběhla s finanční podporou města Zliv, Skupiny ČEZ, ČEVAKU a Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.
Všem sponzorům tímto děkujeme.
Markéta Tischlerová, SDH Zliv

Zlivští hasiči
oslaví 120 let
Sbor dobrovolných hasičů Zliv si v letošním roce připomíná 120. výročí založení sboru. Zveme všechny příznivce
hasičů 20. července 2019 od 13 hodin
na Dolní náměstí ke kostelu sv. Václava
na oslavy našeho jubilea.
Připravili jsme si pro vás ukázku hasičské techniky, od ručních stříkaček tažených koňským spřežením přes unikátní
parní stříkačku až po novější a modernější techniku hasičského záchranného sboru. V pozadí nezůstane ani vozový park
používaný naší výjezdovou jednotkou.
Dále si budete moci prohlédnou vozidla
ZZS a Policie ČR.
Vaše ratolesti se mohou těšit na skákací hrad, malování na obličej, soutěžní
stanoviště a mnoho dalšího. K poslechu
a tanci zahrají Kameňáci a Limit. Občerstvení po hasičsku zajištěno. Přijďte nás
tedy navštívit a oslavit výročí s námi.
Markéta Tischlerová, SDH Zliv

Fotbalové hřiště
obsadily děti ze Zlivi
a Zahájí

V pátek 26. dubna 2019 se fotbalové
hřiště SK Zliv zaplnilo celkem 156 dětmi
z MŠ a ZŠ Zliv a Zahájí.
Uskutečnil se zde již druhý ročník náborové akce „Sportovní dopoledne s fotbalem“ tentokrát pod patronátem ČUS Sportuj s námi, což je největší sportovní
projekt, který probíhá na území České
republiky. Akce, které jsou do tohoto projektu zahrnuty, vždy procházejí náročným sítem výběru. Cílem našeho dopoledne bylo přilákat děti ke sportu. Čekalo
na ně celkem 15 trenérů či hráčů z řad
fotbalového klubu. Oporou, a také vedoucím jednoho stanoviště, byl Jan Starý,
grassroots trenér mládeže OFS Fotbalové
asociace ČR.
Pro děti bylo připraveno 11 různých
stanovišť, na kterých se střídaly skupinky cca 14 dětí, aby se následně přesunuly
k další disciplíně.
Na každém stanovišti si děti mohly vyzkoušet individuální herní činnosti jednotlivce, vedení míče, střelbu, přihrávky
a modifikovanou fotbalovou hru. Díky
společnosti E.ON se nám podařilo některá stanoviště obohatit o hrací klece, plátno na branku s vystřiženými otvory, různé rampy a koše ke zpestření a tréninku
střelby. Absolutním hitem se pro děti stalo nafukovací hřiště o velikosti 20x30 m.
Děti aktivně sportovaly dvě a půl hodiny
a od herního zápalu je dokázala dostat
jen krátká přestávka na doplnění tekutin.

Společenská
kronika
Den za dnem, rok za rokem plyne náš
život. Někdy utíká příliš rychle, žene se
kupředu téměř zběsilým tempem. Alespoň
nám to tak připadá, a tak rádi bychom zastavili čas. Váš život by bezpochyby vydal
na obsáhlý román, bohatý na zážitky a zkušenosti, dobré i zlé.

Životní jubileum oslavili

Jedním z témat Univerzity třetího věku byly husitské války.

Na závěr byli malí sportovci odměněni
diplomy a drobnými dárky na památku.
Do našeho klubu nabíráme nové
zájemce o fotbal, dívky a chlapce, průběžně. Tréninky jsou vždy v pondělí
a ve středu od 17 hodin. V případě zájmu
lze najít veškeré informace na internetu
- www.skzliv.cz nebo na Facebooku pod Brigita Jindrlová, SK Zliv
@skzliv

Rozšiřujeme 		
si obzory…
v každém věku

Virtuální Univerzitě třetího věku se
věnuji již sedmým rokem a nejsem sama,
kdo začínal nultým ročníkem na téma
„Astronomie”. Pro začátek to bylo téma
velmi zajímavé a pestré, které nás posunulo k dalším obzorům.
Téma semestrálních kurzů si vybíráme každého půl roku a jeho volba je tajná, ovšem jen do té doby, dokud ji někdo
z nás neřeší nahlas. I to patří ke správné
dramatické pointě, neboť některá témata se snažíte usilovně přivolat a některá
vám připraví malá zklamání. Výběr je
pestrý, ale zájmů mezi námi mnoho.
V právě ukončeném letním semestru
„České dějiny a jejich souvislosti“ jsme
se věnovali tématům, jako byly například
husitské války, stavovské povstání, „stát
ve státě Albrechta z Valdštejna“, osvícení,
tereziánské a josefínské reformy, obrození národa... Prostě dějiny, které byly podány v jiném stylu než na základní škole
a o to zajímavější.

Pro nadcházející zimní semestr jsme
vybrali téma „Barokní sochy“, bude to
opět další zajímavá lahůdka.
Jak jsem již podotkla, každý semestr
má jiné téma, ukončuje se závěrečným
testem a je doplněn esejí na danou tematiku. Zde jsme též velmi úspěšní a už
máme tři vítězné eseje!
Každá studentka po absolvování šesti
semestrů získá certifikát Univerzity třetího věku, který je jí předán při slavnostní
promoci na České zemědělské univerzitě
v Praze. Mezi námi jsou studentky, které
mají za sebou již dvě promoce, a další se
mají na co těšit, zážitek je to ohromný.
V průběhu letního či zimního semestru se naše tutorka paní Vlčková snaží
zorganizovat pro nás „školní výlet“ k danému tématu a můžu říct, že jsou to nezapomenutelné zážitky. Nejsme jen vzorní
„žáci“, ale dovedeme také zklamat a pozlobit. Například, když se počet přihlášených na daný výlet ztenčí a vznikají tím
problémy s prohlídkami výstav nebo muzeí. Někdy se stane, že se plánovaný výlet
pro malý počet zájemců nekoná.
V průběhu semestrů ve svém volném
čase vyrábíme k zápisu do I. třídy pro
žáky různé drobnosti na památku, na vánočních workshopech zdobíme perníčky
nebo vyrábíme s dětmi přáníčka a jiná
překvapení. Též nám Základní škola
ve Zlivi umožnila radostné chvíle v keramické dílně, za což jí děkujeme.
Závěrem bych chtěla jménem všech
studentek a studenta poděkovat naší tutorce paní Nadě Vlčkové za její obětavou
práci a čas, který nám věnuje.

Petr Kohout - 80 let
Stanislava Špirochová - 80 let
František Dovina - 85 let
Jindřich Vlček - 85 let
Stanislav Filip - 85 let
Růžena Peiskerová - 85 let
Václav Kolouch - 85 let
Anna Mothejlová - 90 let
Vážení jubilanti, dovolte nám, abychom
vám touto cestou co nejsrdečněji pogratulovali k vašemu životnímu výročí. Upřímně bychom vám 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.

▼ inzerce

koupím
domácí vejce
a kuřata
Ráda bych průběžně kupovala
od někoho domácí vejce nebo
také domácí kuřata.
Do Zlivi, Českých Budějovic,
na Hlubokou si přijedu.
kontakt:
Marie Penzová
Mydlovary
tel.: 606 228 737

Helena Bezpalcová, studentka VU3V
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lidé kolem nás...

Extrémní závody - to je taková
masochistická dovolená v jeden den
Že je něco nemožné? Určitě to neplatí pro Alici Flíčkovou ze Zlivi. Ta je jasným příkladem toho, že stačí mít cíl a jít si za ním, a je jedno, jestli je vám 20 nebo 49 let.
Už roky je totiž její vášní triatlon.

I když, jak sama Alice Flíčková říká,
u ní v té prvotní chvíli sehrála hlavní roli
spíše solidárnost. „S triatlonem jsem začala zhruba před osmi lety. Koupila jsem
si tehdy kolo po bývalém spolužákovi
z vysoké školy, který tragicky zahynul.
Řekla jsem si, že to kolo prostě nesmí jít
do světa, a tak jsem začala jezdit na závody,“ vzpomíná s tím, že nejdříve začínala
s duatlony.
„Bylo mi 42 let, nikdy jsem neběhala
ani nejezdila na kole,“ poukazuje na to,
že začátky pro ni, i přesto, že vždycky
tak nějak rekreačně sportovala, rozhodně nebyly procházkou růžovou zahradou.
„Tady se ty závody mohou jezdit hákově,
to znamená, že když vyleze balík lidí, tak
jede jeden za druhým a vzájemně využívají síly pelotonu. Já jsem ale byla vždycky poslední, takže jsem si stejně všechno
musela odjezdit sama, tak jsem si řekla,
že zkusím něco delšího, kde už nepůjde
až tolik o rychlost jako o vytrvalost,“ vypráví s úsměvem.
A tak si Alice Flíčková v roce 2013
zkusila poprvé polovičního Ironmana,
tedy vzdálenosti 1,9 kilometru plavání,
90 kilometrů jízdy na kole a 21 kilome8 | Zlivan

trů běhu. „Přihlásila jsem se do závodu
a naivně se domnívala, že se pojede a poběží na rovině, závod se ale uskutečnil
ve Žďárských vrších. I tak mě to ale tak
nadchlo, že jsem začala jezdit jak polovičního Ironmana, tak celého,“ říká Alice
Flíčková.
Zdolávat tak musela najednou 3,8 kilometru ve vodě, 180 kilometrů na kole
a uběhnout maraton. O to být na bedně,
to dle jejích slov nikdy nebyl cíl. „To by
ani nešlo. V mém věku, když je můj nejlepší čas jedenáct hodin a padesát devět
minut? Jde spíš o vítězství sama nad sebou,“ prozrazuje.
Na otázku, co na tom má tak nejraději, odpovídá: „Je to určitý druh závislosti.
Připodobnila bych se k feťákovi, který si
dá dávku. Rozdíl je v tom, že jemu je druhý den mizerně, vy se cítíte skvěle. Jste
také v rauši, zažíváte stejné uspokojení.
Sice vás vše bolí, ale je to příjemná cesta.
Navíc jsem tak nějak zjistila, že čím horší
jsou podmínky, tím více mi to vyhovuje.
Dokážu vypnout a jít,“ uvádí.
Ani triatlon pro ni ale nebyl konečnou
disciplínou. Časem přibyly ultramaratony, dvacetičtyřhodinové výzvy a hlavně

extrémní triatlony. Jako první Češka absolvovala dokonce dva závody ze série
Xtreem triathlon, a to Celtmana ve Skotsku a Norsmana v Norsku. „Je to taková
masochistická dovolená na jeden den,“
přibližuje závod se smíchem a pokračuje:
„V Norsku se skákalo do vody z trajektu a plavalo se za tmy, ve Skotsku měla
voda zase deset stupňů Celsia a plavalo
se s medúzami. Kolo se jede v hornatém
terénu, kde vám prší a máte tak pět stupňů Celsia, prvních dvacet kilometrů z maratonu se běhává po rovinatých trasách
a pak se běží přes hory,“ přibližuje Alice
Flíčková závody s tím, že není výjimkou,
že se z důvodu nepříznivého počasí trasa
závodu změní až v samotném průběhu.

Před sebou má teď další sezonu, ta ale
může být dle jejích slov kvůli bolavým
zádům klidně poslední. To by ale nebyla
Alice Flíčková, kdyby už neměla v hlavě
jinou alternativu. „Když mi to záda nedovolí, tak si najdu něco jiného. Při běhu
nebo dálkových pochodech mě záda nebolí,“ svěřuje se se svými plány. Co totiž
není pro ni, to je odpočinek. „Když zůstanu jednou doma na gauči, tak budu mrtvá,“ říká 49letá Alice Flíčková, která pracuje v českobudějovické nemocnici.
Co jí tento styl života dal a vzal? „Vzal
mi hodně peněz, ale o ty bychom přišli
stejně. A co mi dal? Takové to uvědomění, že všechno jde. Jenom člověk musí zatnout zuby, ale vše jde vydržet. Nic jiného
nám stejně nezbývá,“ dodává na závěr.
redakce / -kls-

Buďte tam,
kde se něco děje
červen, červenec 2019
Kultura
2. 6. / 17.00
VI. Folklorní odpoledne pod lipami,
u kostela sv. Václava, Zliv

3. 6. / 14.00
Den dětí, nám. Míru, před NZDM No. 10
11. 6. / 17.30
Koncert absolventů, žáků a učitelů ZUŠ,
sál ZUŠ Zliv
13. 6. / 18.00
Jarní koncert pěveckého sboru,
sál ZUŠ Zliv

Vyprávění Jana Ciglbauera bylo velmi poutavé.

Jednadevadesátníci
V polovině května se v Městské
knihovně uskutečnilo setkání se spisovatelem a českobudějovickým badatelem Janem Ciglbauerem, který nás
seznámil s osudy jihočeských předků
z řad rakousko-uherské armády v období první světové války.
Všichni ocenili profesionálně zdokumentovaný příběh vojáků 91. regimentu,
ale i to, jaké osoby z jejich řad se staly
předlohou pro slavnou knihu spisovatele
Jaroslava Haška.
Osudy a příběhy vojáků z českobudějovického 91. pěšího pluku si lze připome-

nout v knize J. Ciglbauera „Jednadevadesátníci - Skutečný příběh dobrých
vojáků 91. regimentu“, ve které mimo
jine naleznete plno dobových fotografií, map a plánků. Knihu si lze zapůjčit
v Městské knihovně Zliv.
Rádi opět pana Ciglbauera přivítáme
a seznámíme se s jeho další badatelskou
Marie Matoušková, knihovnice
činností.

29. 6. / 13.00
Kubatovy slavnosti, Zbudov

19. 7. / 21.30
Postřižiny, letní kino, hřiště ZŠ Zliv
20. 7. / 13.00
Oslavy výročí 120. let SDH Zliv,
u kostela sv. Václava, Zliv

Pasování prvňáčků
na čtenáře

Sport

Zveme rodiče a příbuzné v úterý
4. června 2019 od 9.00 a 10.00 hodin
do Městské knihovny Zliv na slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře.
Přijďte si poslechnout, jak vaše děti
zvládly nástrahy písmenkové abecedy.

4. 6. / 17.00
Zliv + Bavorovice - Kamenný Újezd, zápas
mladší přípravky, hřiště SK Zliv

Dešťovka

Klimatické změny a dlouhotrvající sucha činí z „obyčejné“, pro život však nezbytné a ničím nenahraditelné vody stále
vzácnější artikl. Využíváte efektivně dešťovou vodu?
Již dva roky běží „Dešťovka“. Nazývá se
tak dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního
prostředí ČR na podporu udržitelného
hospodaření s vodou v domácnostech,
vyhlášený v rámci Národního programu
Životní prostředí.
dokončení na str. 11 ▶

Postřižiny / 19.7.

1. 6. / 8.30
Hra plamen - okresní kolo soutěže
pořádá SDH Zliv, hřiště SK Zliv

5. 6. / 17.00
Zliv + Olešník - Lišov, zápas mladší žáci,
hřiště SK Zliv
8. 6. / 17.00
Zliv - Suchdol + Horní Stropnice,
zápas dorostu, hřiště SK Zliv

9. 6. / 17.00
Zliv - Hluboká, zápas muži, hřiště SK Zliv
15. 6. / 8.00
Českobudějovický dvojboj - mládež,
pořádá SDH Zliv, hřiště SK Zliv

15. 6. / 14.00
Velká cena okresu Č. B. - dospělí, pořádá
SDH Zliv, hřiště SK Zliv
16. 6. / 14.00
Na Den otců s Plným Pupkem
aneb hodinovka na dráze, hřiště SK Zliv
změna programu vyhrazena
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Ptactvo Zlivi a okolí I. část

stěží. Rackům podobný je elegantně štíhlý rybák obecný, který s racky někdy
sdílí i hnízdní kolonie. Často jej uvidíte,
jak poletuje nad vodní hladinou, aby se
znenadání spustil střemhlav dolů a ulovil
nějakou drobnou rybku.

Rackové středomořští s volavkou popelavou.

Rackové, rybáci a potápky
Rybniční pánve v jižních Čechách, tedy Třeboňská a Českobudějovická, v jejímž srdci
leží město Zliv, vždy patřily mezi vyhlášené ornitologické lokality oplývající hojností
ptačích druhů. To lákalo a stále láká milovníky avifauny z koutů celé republiky i ze
světa.

Jistě se i řadě čtenářů tohoto příspěvku stalo, že při vycházkách
po okolí Zlivi střetli jednotlivce nebo
skupinky lidí s dalekohledy, kteří tiše
koukají do větvoví stromů, nebo sledují sotva viditelnou siluetu na hladině rybníka. S jakými druhy opeřenců
se můžete v okolí vašeho města setkat,
co je trápí a jak jim můžete pomoci,
se pokusíme nastínit v tomto článku
a několika jeho pokračováních.
V katastrálním území města Zliv byl
zaznamenán výskyt více než 210 druhů ptáků (na základě údajů obsažených
v Nálezové databázi ochrany přírody
spravované Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR). Nejméně polovina z nich
zde hnízdí, i když některé druhy spíše nepravidelně, část druhů každoročně protahuje či zimuje, a řada druhů se
na průtahu znenadání objeví jen jednou
za několik let. Ve srovnání s jinými sídly
srovnatelné velikosti jsou uvedené hodnoty spíše vyšší. Za to vděčí Zliv svému
okolí s přítomností lesů, několika rybníků a mokřadů. Právě ty hostí nejvíce ptačích druhů.
Máme-li vybrat nějakého typického
zástupce, kterým lze povídání o ptácích
Zlivi a okolí začít, padne volba snadno
na racky, jejichž stylizovaný zástupce
zdobí i znak města. Nejznámějším zá-
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stupcem je racek chechtavý, který byl
dříve velmi hojným druhem. V oblasti
Českobudějovické rybniční pánve hnízdil na řadě rybníků a jeho hejna čítající
stovky až tisíce jedinců následovala zemědělské stroje, aby za nimi sbírala vyoranou potravu. Dnes je však racek chechtavý méně běžný, řada kolonií zanikla a ty
ostatní se významně zmenšily. Příčin je
zřejmě více.

Hlavně v minulosti byly uváděny otravy chemií používanou v zemědělství,
v různé míře se to ale děje i dnes. Dalšími příčinami je znečištěná voda a nedostatek potravy, a to jak v rybnících se
zapáchající a neprůhlednou vodou, tak
na polích, kde dominují dříve méně často
pěstované plodiny.
Nezanedbatelný vliv má také predace,
především ze strany nepůvodních druhů
savců, jako je třeba norek americký a mýval. Mezi „běžnými“ racky můžete občas
spatřit jedince, kteří upoutají svojí velikostí. Jde o ptáky ze skupiny laicky nazývané „velcí rackové“, tedy u nás nejčastěji
o racka středomořského, bělohlavého,
nebo stříbřitého. Zatímco poslední jmenovaný se u nás vyskytuje spíše na podzim a v zimě, první dva u nás v posledních
letech začali hnízdit a dokonce se mezi
sebou mohou i křížit. Aby také ne, vždyť
i zkušený ornitolog je od sebe pozná jen

Společnicí racka chechtavého je potápka černokrká, která hnízdí v jeho koloniích a využívá přitom agresivity racků
odhánějících predátory (především ptačí), kterým by se sama jen stěží ubránila.
Věděli jste, že potápky si staví plouvoucí hnízda? Z vodních rostlin vyskládají
na vodní hladinu na okraji rákosiny kupku, která musí unést vejce i rodiče, jenž
je zahřívá. V průběhu hnízdění je potřeba
tento plovoucí ostrůvek stále dostavovat,
jelikož spodní vrstvy pomalu odehnívají.
Jakmile jsou mláďata vylíhlá, rychle hnízdo opouštějí a vozí se na zádech
jednoho z rodičů, přičemž ten druhý jim
přináší potravu. Bohužel ze stovek párů
potápky černokrké, které na území jižních Čech hnízdily ještě před pár lety, jich
dnes zbývá jen asi okolo patnácti.

Potápka černokrká s mládětem.

Hlavní potravou potápky černokrké je
totiž vodní hmyz. Ten je nejčastěji vázán
spíše na čistší vody a v současných rybnících se mu tedy příliš nedaří.

Obsádky ryb, které se také živí vodním
hmyzem, popř. mu potravně konkurují,
jsou násobně vyšší než před pár desítkami let, dochází k masivnímu přikrmování
a „obohacování“ vody živinami pomocí
hnoje naváženého do rybníků, rákosiny
mizí pod tlakem kaprů a mění se i chemické parametry vody. Voda se tak pro
ptáky, kteří se za potravou potápějí, stává
neprůhlednou (zatímco v čistém rybníce
je v létě průhlednost v řádech vyšších desítek cm až metrů, je v rybnících využívaných pro chov kaprů ve stejné době průhlednost často jen v řádu nižších desítek
cm) a na množství potravy příliš chudou.
Upřímně řečeno, kdo by se dnes vykoupal
v některých rybnících, kde to ještě před
lety bylo běžné?

Další potápkou, kterou lze na rybnících spatřit je potápka malá. Nejčastěji
se vyskytuje v rákosinách na rybnících
s menší obsádkou ryb a větším množstvím plovoucí vegetace. I její populace
oproti minulosti poklesly.
Nejčastější, největší a nejznámější
z našich druhů potápek je potápka roháč. Ta se živí drobnými (nejčastěji tzv.
plevelnými) rybkami a proto ji úbytek
vodního hmyzu nezasáhl tak dramaticky.
Na jaře můžete pozorovat, jak se samec
se samičkou vzájemně dvoří - uklánějí se,
přitisknuti k sobě vrtí hlavami a přinášejí
si navzájem hnízdní materiál.
Jak je vidět, rackové ani potápky to nemají úplně snadné. Nezbývá než doufat,
že se v budoucnu začne v rybničním hospodaření kromě finanční stránky hledět
i na další hlediska, jako je třeba čistota
vody, a že město Zliv a jeho okolí nepřijde ani o potápky, ani o racky, kteří zdobí
jeho znak.

Snižte riziko vloupání
Letní měsíce lákají zloděje do opuštěných bytů nebo domů. Pachatelé většinou
počítají s tím, že bývají obydlí bez dohledu a mnohdy nedostatečně zabezpečená. Ze
statistického hlediska jsou vloupání do objektů nejrizikovější v letních měsících.
Prakticky každý z nás může zabezpečit své obydlí, rekreační chatu nebo rodinný domek tím, že bude dodržovat základní jednoduchá a prakticky levná opatření, což jsou
pravidelné návyky. Odcházíme-li tedy z bytu, chaty, domu (byť i na krátkou dobu), je
dobré nejen zamknout dveře, ale zavřít a zabezpečit také okna a další možné přístupové
cesty do objektu. Je velmi špatné a zbytečné upozorňovat na svou nepřítomnost. O tom,
že odjíždíme na delší dobu by měl vědět jen úzký okruh lidí, ke kterým máme důvěru. Doporučujeme požádat důvěryhodnou osobu, aby na naše obydlí či chatu dohlédla
a pomohla vyvolat dojem, že je objekt obydlen.
▶

▼ inzerce

Jan Havlíček, Jihočeský ornitologický klub
foto: Jan Kopecký

Dešťovka
dokončení ze str. 9

Cílem programu je motivovat vlastníky
a stavebníky rodinných a bytových domů
v celé České republice k udržitelnému
a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody
z povrchových a podzemních zdrojů.
Z dotace lze pokrýt až 50 % výdajů
na pořízení některého ze tří typů
systémů:
- zachytávání srážkové vody na zalévání
zahrady,
- akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,
- využívání přečištěné odpadní vody jako
vody užitkové.

▼ inzerce

Jedná se již o 2. dotační výzvu - Dešťovka II, která byla vyhlášena v roce
2017 s alokací 340 milionů korun. Stále
probíhá příjem žádostí, který bude ukončen vyčerpáním alokace.

Novinkou této výzvy je skutečnost, že
o dotaci na základní systém - tzn. akumulaci srážkové vody k zalévání zahrady
- mohou nově žádat domácnosti ze všech
obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro subjekty z tzv. suchých obcí).
Podrobné informace naleznete na internetu - www.dotacedestovka.cz.
www.sfzp.cz
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▶ Posekala trávník, větrala okny, vybírala poštovní schránku, zametla chodník
apod. Vhodným opatřením je také využití elektronických zařízení se zapínáním
světla, což již dnes není problém.
Přehledný prostor před objektem je
také určitou prevencí. Pozemek zakrytý
keři, stromy nebo předměty, které zakrývají větší část objektu, a podobné skrývačky nahrávají zlodějům. Dobré a jasné
osvětlení v okolí domu, chaty zlepšuje viditelnost a umožňuje provádět náhodnou
kontrolu například policisty nebo vašimi
sousedy.
Úklid na pozemku se vyplatí. V okolí obydlí by neměly být volně přístupné

žebříky, nářadí, sekačky a další věci, které
by pachateli pomohli při vloupání. Vše, co
by mohlo pomoci zlodějům, by mělo být
zamčeno v kůlně, garáži, prostě pod zámkem.
Drzost pachatelů je neuvěřitelná, je
znám případ, kdy pachatel ke vloupání
do rodinného domku použil žebřík uložený v otevřené kůlně u domu poškozeného. Žebřík si přistavil a půdním okénkem,
které bylo otevřené, vnikl do domu. Tam
už měl volný přístup do všech místností.
Z domu odnesl věci za 150 000 Kč. Odešel
pak hlavními dveřmi, které si odemkl klíčem, visícím na věšáku u hlavního vchodu.
KŘP Karlovarského kraje (www.pcr.cz)

Není kompost jako kompost

V minulém článku o odpadech jsme si řekli, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
A právě domácí kompostování je jedním ze způsobů, jak vzniku odpadu předcházet.
Když totiž bioodpad neopustí vaši domácnost, není nutno jej svážet, evidovat
a financovat jeho zpracování. Vy naopak
získáte kvalitní hnojivo, nemusíte kupovat rašelinu, jejíž těžba devastuje významné přírodní lokality, pomůžete snížit
objem skládkovaného odpadu (biologicky
rozložitelný odpad tvoří kolem 40 % odpadu domácnosti). Tím pomůžete republice splnit kvótu snížení skládkovaného
odpadu, ke které se v roce 1995 zavázala,
a jejíž hodnoty jsou, díky špatnému výpočtu, téměř nesplnitelné. V neposlední
řadě přispějete svou troškou k eliminaci
globálních změn podnebí.
Kompostování využívá toho, že veškeré materiály, které příroda vytváří, umí
také (narozdíl od člověka) rozložit a vrátit do koloběhu živin. Liší se jen rychlost
rozkladu. Proto se nedají kompostovat

BENÁTSKÁ NOC
NA MYDLÁKU
Zliv / 3. srpna 2019

SLAVNOSTI MRKVE
Zliv / 17. srpna 2019

větší kusy dřeva, které jsou potřeba rozdrtit, nebo kosti, protože při jejich uložení do kompostu zakládáte archeologickou
lokalitu pro budoucí generace.
Dobrý kompost ale není nevzhledná
hromada odpadků z kuchyně či zahrady.
Pro správné kompostování je třeba dodržovat několik jednoduchých pravidel.
Klasické kompostování probíhá ve třech
fázích. V první se materiál činností mikroorganismů zahřeje na 50 - 70°C a zničí
se patogeny. Ve druhé fázi pracují žížaly a mnoho dalších drobných živočichů
a ve třetí fázi kompost dozrává. Mění se
v tmavou, příjemně vonící, zemině podobnou hmotu. Po celou dobu je potřeba přiměřená vlhkost a vzduch.
Důležitý je výběr místa - musí být
dobře přístupné, protože k němu budete chodit možná denně, určitě několikrát
za týden. Stinné, aby se kompost nepřehříval a nevysychal. Výborně poslouží
vzrostlý strom, který kompost ochrání
i před přílišným deštěm. Kolem můžete
nasázet keře nebo vysoké kvetoucí rostliny. Kompostovat můžete na hromadě,
v kompostovacím silu z různých materiálů (kameny, cihly, prkna, proutí, pletivo,
lyže či SNB prkna) či kompostéru.
Kompost musí být v kontaktu se
zemí, aby mohly přilézt žížaly a ostatní
rozkladači a aby se vsakovala přebytečná
voda. Na dno se dá nejprve vrstva hrubšího materiálu - nasekané či nadrcené

větvičky, silnější stonky. Pak se postupně
vrství. Pro zachování optimální skladby
živin se střídají hnědé (víc uhlíku) a zelené (víc dusíku) odpady. Nedávejte například velkou vrstvu čerstvě posekané trávy, nechte ji proschnout, proložte něčím
sušším (piliny, štěpka, sláma, nepotištěný
papír), použijte její část na mulčování kolem stromů.
Do kompostu můžete dát téměř vše
biologicky rozložitelné. I svoje vlasy, psí
chlupy, exkrementy býložravých zvířat,
popel ze dřeva. Čím pestřejší skladba, tím
lépe. Plevele a zbytky pečiva dávejte doprostřed hromady, slupky od citrusů nakrájejte na menší kusy. Chemických látek
z nich se bát nemusíte, pokud nejíte metráky pomerančů a banánů. Ale chemicky
ošetřené rostliny tam nedávejte. Třeba
zbytky trávy po postřiku chodníků herbicidy. Došlo by ke zpomalení rozkladu.
Nedávejte živočišné zbytky, ty totiž lákají potkany, ani exkrementy masožravých
zvířat kvůli cizopasníkům. Vytrvalé plevele nechte buď úplně vyschnout na slunci, nebo je na 14 dnů naložte do kbelíku
s vodou (pozor, páchne to).
Rozklad můžete urychlit buď koupeným urychlovačem, nebo si vyrobit vlastní z kopřiv či kostivalu. Proces urychlí
i provzdušnění, například přehození
kompostu či prokládání vrstvami hrubšího materiálu. Za velmi suchých dní kompost pokropte. Zralý kompost poznáme
podle řeřichového testu. Do vrstvičky
testovaného kompostu nasejeme řeřichu.
Pokud po 3 - 4 dnech vzejde většina semen a rostlinky jsou svěže zelené, je hotovo. Celé zahradě dopřejeme jednou za rok
vrstvu kompostu 1 cm vysokou.
Existují i další metody kompostování - Bokashi (bez kyslíku), vermikompost
(se žížalami). Kompostovat se dá i v bytě,
sklepě či na balkoně.
Velké množství bioodpadu vzniká i při
údržbě městské zeleně. Mnohé obce proto mají městskou kompostárnu, která je
vybavena technikou, například účinným
drtičem větví. Ten mohou využít i občané. Štěpku si odvezou zpět nebo vymění
za hotový kompost. Kompostárna zpracovává i bioodpad z bytové zástavby. Vzniklý
kompost je použit na obecní zeleň a pro
potřeby občanů, třeba za mírný poplatek.
Město ušetří a získá kvalitní hnojivo. Stejně jako jednotlivec na své zahrádce. Dobrý hospodář kompostuje.
RNDr. Yveta Smíšková
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