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slovo starosty, aktuálně...

Co nás čeká v novém roce...
Vážení spoluobčané,
máme tady nový rok, rok 2020. Ještě jednou mi dovolte vám popřát hodně
úspěchů, štěstí a zdraví. Stále se někteří z vás ptají, co bude město realizovat
v roce 2020. Co nás tedy čeká?
Koncem loňského roku zastupitelstvo
schválilo rozpočet města Zliv se schodkem přes 28 milionů korun. Někteří z vás
se nad výší tohoto schodku pozastavují, ti
z vás, kteří sledujete dění ve městě, určitě
překvapeni nejste.
Letmým pohledem do let minulých
zjistíte, že většina rozpočtů byla schválena jako schodková, malé procento
s vyrovnaným rozpočtem. Drtivá většina
závěrečných účtů města však skončila
s přebytkem. Na tuto skutečnost si pravTřída 5:
Podpora ostatních produkčních činností paragraf 1032 - 550.000 Kč zahrnuje výdaje na péči o lesní porosty, lesního
odborného hospodáře - p. Záruba. Výdaje
na plánovanou těžbu dřeva, meliorace
a zalesnění - zvýšení oproti roku 2019
o 150.000 Kč.

děpodobně uděláte dva názory. První
bude, že město ve všech letech hospodařilo velice zodpovědně a hospodárně,
jako druhý pravděpodobně převládne
názor, že připravené prostředky nebyly
proinvestovány. Tuto skutečnost máme
stejnou se státním rozpočtem, jen jak
jsem psal výše, město na rozdíl od státu končilo přebytkem. Zde bych mohl
s rozpočtovou „osvětou“ skončit, ale to
bych byl k mým předchůdcům starostům
i zastupitelům (prohlédl jsem si rozpočty
z let 2012 – 2018) velice nespravedlivý.
Narozdíl od státního rozpočtu se městu vždy povedlo obě varianty prolnout.
Co tím myslím? Je to jednoduché; pokud
se peníze smysluplně neproinvestovaly,
nikdo je populisticky neutrácel. Z tohoto
oproti roku 2019 o 350.000 Kč) z důvodu
výměny sanitárního zařízení, 11.180,na monitoring udržitelnosti dotace Zateplení ZŠ a dotace Jazyková laboratoř.
Činnosti knihovnické paragraf 3314
- 748.000 Kč - provoz městské knihovny
- zvýšení oproti roku 2019 o 36.000 Kč
z důvodu navýšení mezd ze zákona.

Nejdůležitější opravy a investice
pro rok 2020

Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf 2219 - 13.000.000 Kč
zahrnuje cyklostezku Munice I. část (Varta křižovatka na Vondrov) 6.000.000 Kč, opravu asfaltu - Šrámkova ulice 3.500.000 Kč
a U Stadionu 3.500.000 Kč.
Pitná voda paragraf 2310 4.050.000 Kč z toho ATS Bezdrevská částečná demolice 2.000.000 Kč, oprava
vodovodu v ulici U Stadionu 2.000.000 Kč,
monitoring vrtů 50.000 Kč.
Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly paragraf 2321 847.000 Kč, z toho monitoring kanalizace
121.000 Kč, oprava odtoku Jáchymovská,
Dukelská 726.000 Kč.
Předškolní zařízení paragraf 3111
- 970.000 Kč příspěvek na provoz zařízení dle návrhu rozpočtu MŠ - běžný provoz a opravy. Zvýšení oproti roku 2019
o 70.000 Kč a nátěr oken v MŠ 120.000 Kč.
Základní školy paragraf 3113 4.300.000 Kč příspěvek na provoz zařízení dle návrhu rozpočtu ZŠ a ZUŠ (zvýšení
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Ostatní záležitosti kultury paragraf
3319 - 67.000 Kč - kronika - odměna kronikářky, nákup materiálu pro kroniku,
předplatné deníku - na úrovni roku 2019.
Rozhlas a televize paragraf 3341 10.000 Kč - poplatek OSA a Intergram
za místní rozhlas -zvýšení oproti roku
2019 o 4.500 Kč z důvodu zvýšení poplatků OSE a Integramu.
Ostatní záležitosti sděl. prostředků
(Zlivan) paragraf 3349 - 200.000 Kč - náklady na vydání místního zpravodaje Zlivan - 6x ročně - na úrovni roku 2019.
Zájmová činnost v kultuře paragraf
3392 - 1.100.000 Kč - pořady, které bude
zajišťovat pracovnice úřadu s kulturní
komisí - např. dětský den, ples města, Benátská, „Slavnosti mrkve“ atd. - zvýšení
o 400.000,- oproti roku 2019 z důvodu
většího počtu akcí a slavností k 60. letům
města.
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků paragraf
3399 - 150.000 Kč - APOZ - návštěvy ju-

důvodu má město velmi dobrý finanční
kredit a za to všem děkuji. Mou prioritou
bude připravit a proinvestovat projekty
schválené zastupitelstvem. Bohužel většina investic a zásadních oprav je zatím
ve fázi záměrů, to znamená, že bude nutné urychleně dodělat rozpočty, projektové dokumentace, výběrová řízení, ….
Z hotových projektů připravených předložit na stavební úřad mohu zmínit oplocení a rozšíření hokejbalového areálu,
stavební úpravy ATS Bezdrevská (ubourání stávající vodovodní tlakové stanice),
začátkem roku má být připraven projekt
na výstavbu nového dvoukomorového
vodojemu Varta.
Abych konečně odpověděl na otázku,
co nás čeká, v následujícím článku vypíšu
nejdůležitější opravy a investice z rozpočtu města pro rok 2020.
Radek Rothschedl, starosta

bilantů, 1x ročně posezení pro seniory
v KD Zliv, vítání občánků - na úrovni roku
2019 Ostatní zájmová činnost a rekreace paragraf 3429 - 140.000 Kč - Mydlák
- nájemné placené dle smlouvy vlastníku
pozemků - Rybníkářství Hluboká nad Vlt.
Bytové hospodářství paragraf 3612
- 400.000 Kč - opravy bytových domů
ve vlastnictví města (748-751), náklady
na služby, revize výtahu - na úrovni roku
2019.
Nebytové hospodářství paragraf
3613 - 1.700.000 Kč - z toho KD oprava
sociálních zařízení a parket 700.000 Kč
a oprava fotbalové tribuny 1.000.000 Kč.
Veřejné osvětlení paragraf 3631 1.833.000 Kč - náklady na el. en, oprava
VO na Dolním náměstí, náměstí Míru, v Jáchymovské, Na Stráni, V Provazech, Na Hobiznách, Klostermannova a drobné opravy.
Pohřebnictví paragraf 3632 1.500.000 Kč oprava hřbitovní zdi a oplocení.
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené paragraf 3639
- 6.695.000 Kč - příspěvek na provoz zařízení dle návrhu rozpočtu MěH (zvýšení o 77.000 Kč), z důvodu zvýšení mezd
ze zákona a 700.000 Kč ostatní - opravy
a servis aut používaných MěH, doplnění
vánoční výzdoby ve městě, betonové boxy
na popelnice, doplnění košů a laviček, odchyt psů apod.
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
paragraf 3721 - 150.000 Kč - uloženého
ve sběrném dvoře od občanů na základě
smluvního vztahu (FCC České Budějovice)
- zvýšení o 50.000 Kč oproti roku 2019.

Mrazivá zima ve Zlivi / 29.1. 2017

Sběr a svoz komunálního odpadu paragraf 3722 - 1.900.000 Kč - sběr, svoz
a uložení komunálního odpadu na skládku - smluvní vztah (FCC, OK Projekt, Quail,
Podnik místního hospodářství Hluboká),
na úrovni roku 2019.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
paragraf 3745 - 1.000.000 Kč - údržba
zeleně a parku - dosadba, prořez, zahradnické služby - zvýšení oproti roku 2019
o 650.000 Kč.
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
paragraf 4351 - 360.000 Kč - provozní
náklady v domě s pečovatelskou službou,
příspěvek o.p.s. Ledax - účtují čtvrtletně
1000 Kč na jednoho občana města, se kterým mají uzavřenou smlouvu na poskytování pečovatelské služby, opravy.
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence paragraf 4379
- 13.000 Kč - klub důchodců umístěn
v domě s pečovatelskou službou, tato částka je určena pouze na činnost klubu důchodců - na úrovni roku 2019.
Krizová opatření paragraf 5213 50.000 Kč - náklady vzniklé při živelných
katastrofách.
Požární ochrana - dobrovolná část
paragraf 5512 - 480.000 Kč - provozní
náklady na provozuschopnost JSDH - pohonné hmoty, vytápění požární zbrojnice,
el. energie, vodné, telefonní poplatky, internet, drobné opravy, ochranné prostředky, materiál, refundace mezd - snížení
o 290.000,- oproti roku 2019.
Zastupitelstva obcí paragraf 6112 1.931.000 Kč - platy a odměny členů zastupitelstva a členů komisí, kteří nejsou
členy zastupitelstva -zvýšení o 28.000 Kč
oproti roku 2019 z důvodu refundace
mzdy a přidání financí na školení.

Činnost místní správy paragraf 6171
- 8.289.000 Kč - činnost MěÚ - náklady
částečně kryty dotací na výkon státní správy ze státního rozpočtu, reaguje na zvýšení mezd ze zákona, dále obsahuje náklady
na energie, materiál, služby, školení, opravy atd. (zvýšení o 581.781 Kč oproti roku
2019).
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací paragraf 6310 - 25.000 Kč - bankovní poplatky - na úrovni roku 2019.
Pojištění funkčně nespecifikované
paragraf 6320 - 400.000 Kč - pojištění
majetku města - na úrovni roku 2019.
Ostatní finanční operace paragraf
6399 - 300.000 Kč - obec je plátcem DPH,
daně z nemovitostí a silniční daně, tyto
daně jsou odváděny do státního rozpočtu.
Třída 6:
Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf 2219 - 5.700.000 Kč
- chodník Nádražní - Bezdrevská
2.200.000 Kč - žádá se o dotaci, chodníky
ZTV Varta 1.500.000 Kč, komunikace ZTV
Varta 2.000.000 Kč.
Pitná voda paragraf 2310 10.863.140 Kč - vodojem + demolice hydroglobu 8.000.000 Kč, vodovod ZTV Varta
1.500.000 Kč, koupě vodovodu od JVS
1.363.140 Kč.
Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly paragraf 2321 10.000.000 Kč - kanalizace ZTV Varta
4.500.000 Kč, kalolis 5.500.000 Kč.
Základní školy paragraf 3113 2.800.000 Kč - podlaha, obklad, …. v původní tělocvičně 1.200.000 Kč, probourání
dveří v ateliéru 50.000 Kč, studie, architekt.
soutěž sportovní haly a okolí 1.000.000 Kč,
mycí stroj do tělocvičny 100.000 Kč, myčka do školní kuchyně 450.000 Kč.

Bytové hospodářství paragraf 3612
- 788.500 Kč - projekt ZTV Varta a ZTV
U Vodojemu.
Nebytové hospodářství paragraf
3613 - 3.680.000 Kč - MěH projekt
500.000 Kč, úprava místa po statku U Pražáků 180.000 Kč projekt, rozšíření budovy
v hokejbalovém areálu 2.000.000 Kč, oplocení hokejbalového areálu 300.000 Kč, vybavení kuchyně KD 700.000 Kč.
Veřejné osvětlení paragraf 3631 1.160.000 Kč na ZTV Varta.
Komunální služby paragraf 3639
- 5.590.000 Kč - kamerový systém
500.000 Kč, koupě pozemku od firmy
Schiedel 2.000.000 Kč, výkup pozemků
pod cyklo Munice 560.000 Kč, traktor
2.530.000 Kč.
Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení paragraf
4351- 300.000 Kč - projektové práce
na přístavbě DPS.
Požární ochrana - dobrovolná část
paragraf 5512 - 500.000 Kč - projekt
hasičárny (nástavba, statika) 300.000 Kč,
žádost o dotaci na novou cisternu CAS
200.000 Kč.
Pokud to někdo dočetl až sem, velice
ho chválím a jen podotýkám, že většina
zde uvedených sum vychází z kvalifikovaného odhadu, nikoli z rozpočtů jednotlivých akcí. Dle mého názoru se jedná nejen
o nutné a potřebné investice, ale i o investice, které nám zpříjemní život ve Zlivi.

Na závěr již obligátní výzva. Pokud
máte nějaké připomínky a podněty, neváhejte mě navštívit, zavolat mi, popř. napsat
e-mail a když bude i podepsaný, budu z něj
mít větší radost.
Radek Rothschedl, starosta města
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Živý betlém v podání souboru Bystřina

Buďme k sobě „štědří“
po celý rok
Čas předvánoční a vánoční je pro naše
malé snad to nejlepší období v roce. I když
přijde nejprve Čert s Mikulášem, a to se
trochu bojí, ale pak už jim nic nehrozí
a čeká je jen to hezké a hlavně štědré.

A štědří jsme chtěli být i my letos při
sbírce pro děti z Arpidy v Českých Budějovicích. Děti i učitelky ze všech tříd ve školce pilně vyráběly dárečky, aby je následně
mohly prodat na trzích. Letos se konal
již 5. ročník této charitativní akce a zase
byl velice úspěšný. Vybíralo se tentokráte
na relaxační pomůcku pro děti s pohybovým handicapem. A vybralo se 14 902 Kč.
Atmosféra byla vskutku vánoční, celý
prostor trhů byl nádherně vyzdobený světýlky, k občerstvení byla vánočka, štrůdl,
kremrole a vánoční punč. K poslechu hrály
koledy. Věříme, že i ty další ročníky budou
štědré pro děti z Arpidy a příjemné pro
naše děti i jejich rodiče, prarodiče a přátele.

Taťána Hačková, ředitelka mateřské školy

Po roce… Vánoce
První prosincovou neděli jsme se opět sešli na tradičním rozsvícení vánočního stromečku. Nechyběl tradiční vánoční punč
s ovocem, na své si přišly i děti, pro které
byl připraven punč nealkoholický.

Tak jako každý rok zahájily program
děti z Mateřské školy Zliv. Svým vystoupením rozzářily tváře svých rodičů a prarodičů a určitě i všech ostatních, kdo se
přišli podívat. Ke sváteční atmosféře dále
přispěli žáci místní Základní a umělecké
školy, kteří překvapili svým nadáním. Se
svým živým betlémem vystoupil soubor
Bystřina a k zvonkovému průvodu zpíval
pěvecký sbor Koně Petřvaldského. Děti si
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dosyta užívaly cinkání se zvonečky a nakonec zavolaly na Ježíška a prosily ho, aby
rozsvítil stromeček.
Povedlo se a jsme za to rádi. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat skupině ČEZ
a.s. za podporu nejen při rozsvícení stromečku a týdennímu stacionáři Žlutý petrklíč, kde pro nás vyrobili krásný vánoční
věnec, který bude po celý advent zdobit
Městský úřad. Velké díky také patří všem,
kteří zajišťovali občerstvení na celé akci.

Kostel a v něm láska,
mír a klid

Takto by se dal nazvat krásný koncert,
který den před Štědrým dnem zježil snad
každý chloupek na těle všem, kdo si byli
poslechnout Jihočeské divadlo venkov
na Vánočním koncertě - Česká mše vánoční J. J. Ryby.

Stejně jako minulý rok se i letos vybíralo dobrovolné vstupné se záměrem, že
výtěžek bude věnován centru Arpida a domovu Žlutý petrklíč. Před zahájením samotného koncertu nám zpestřil sychravé
počasí soubor Koně Petřvaldského. Mohli
jsme si zazpívat známé písně a zakoupit
vánoční punč s ovocem na zahřátí.
Samotné zahájení koncertu proběhlo
v 17 hodin a kostelem se rozezněl nádherný zvuk nástrojů a poté i zpěv početného
sboru. Na konci jsme si všichni mohli zazpívat a být součástí.
Po koncertě předal pan starosta Radek
Rothschedl symbolicky vybrané vstupné,
které bude spravedlivě rozděleno, a popřál
všem krásné Vánoce a úspěšné vykročení
do nového roku. Účast byla hojná a je vidět, že jsou lidé štědří a soucítí s těmi, co to
potřebují. Na dobrovolném vstupném bylo
vybráno celkem 12.416 Kč, a tak centrum

Arpida dostalo 6.208 Kč a domov Žlutý petrklíč také 6.208 Kč. Děkujeme všem, kteří
jste přišli.

Musica Bohemica

Cože? Ještě jste tento název neslyšeli? Pak
vězte, že jsme měli tu čest se souborem
hudebníků, kteří se nebojí zpívat italsky,
francouzsky, španělsky a třeba i polsky.

V pondělí 2.12. jsme měli možnost slyšet
tento soubor v Základní umělecké škole
u nás ve Zlivi a byl to opravdu zážitek.
Dirigent a vedoucí souboru, pan Jaroslav
Krček, dělá svoji práci opravdu rád a je to
na něm znát. Nejen, že nám s radostí povyprávěl o souboru samotném, ale také se
s nadšením rozhovořil o historii zpěvu,
hry nebo samotných písní. Pan Krček umí
do svého vyprávění zakomponovat také
humor. Kdo nepřišel, jistě udělal chybu
a kdo na koncertě byl, ten si ho zajisté náležitě užil. Mohl tleskat, zpívat a skoro si
i zatančit. Na závěr vystoupení zahráli hudebníci pár tradičních koled, které dobře
znají z domova nebo ze školy i naše děti,
a tak si je s chutí zazpívaly společně se
souborem. Předvánoční nálada díky tomu
byla téměř hmatatelná a naplnila po okraj
srdce všech přítomných. Děkujeme skupině ČEZ a.s. za podporu při organizování
tohoto koncertu a samotnému hudebnímu tělesu, že k nám opět zavítal.

Poplatky, upozornění

Upozorňujeme na změnu poplatku ze psa a poplatku z pobytu
k 1.1. 2020. Z tohoto důvodu se
mění Obecně závazná vyhláška města
č. 1/2019, kterou najdete na webových stránkách města Zliv.

Česká mše vánoční, pravá atmosféra Vánoc

Nová „dominanta“
města Zliv
Jak si většina z vás všimla, v prostoru Varty se „zjevila“ nová dominanta města. Co,
kdo a proč nám tady něco takového postavil? Odpověď je jednoduchá.

Jedná se o nový anténní stožár, jehož investorem je T-Mobile Czech Republic a. s.
Tak to máme, co a kdo. Teď proč, to je také
jednoduché. Jelikož se bude bourat hydroglobus, na kterém je anténa, a druhé proč?
Tedy proč se bude bourat hydroglobus. Nabízejí se hned dva důvody.
Jak ukazuje znalecký posudek, stávající hydroglobus je již za hranicí své životnosti a musel by se vybudovat nový, nebo
jako v našem případě nový zemní vodojem s ATS, u kterého rovnou navýšíme
zásobní kapacitu na dvojnásobek. O praktičnosti jednotlivých variant se zmiňovat
nemusím. Dalším důvodem by mohlo být
budování ZTV. Pro mě je rozšíření ZTV bonusem, který se nabízel. Nicméně nechám
zcela na vás, abyste si udělali názor na to,
který z uvedených důvodů má vyšší prioritu, zda bezpečnost, nebo ZTV.
Teď trochu údajů z projektové dokumentace. Jak jsem vyčetl z územního
rozhodnutí, investor začal na projektu pracovat v roce 2016. Rozhodnutí o umístění
stavby nabylo právní moci 22. ledna 2019.
Základová deska stožáru pohltila cca
46,7 m3 betonu. Celková výška stožáru je
45 m. Ve výškách 41,8 m, 38,3 m a 36,0 m
jsou na stožáru jsou umístěny balkóny pro
uchycení anténních systémů.
Zajímavostí je, že se stožár po dobu své
životnosti nemusí natírat, jelikož je vyroben tzv. odstředivou metodou a je zcela
hladký a bez pórů. U paty stožáru je umístěn technologický rám se šikmou střechou

jako ledolamem pro každého operátora při
sdílení stanic. O jednu dominantu přijdeme, ale nahradí ji nová.

Hasiči rekapitulují
uplynulé roky

Zanedlouho nás čeká nové desetiletí,
a proto je na místě se krátce ohlédnout
za uplynulými roky. Některé byly pro náš
sbor výborné, jiné naopak prověřily naši
trpělivost a víru.

Členská základna
V první řadě se podíváme na vývoj členské základny. V posledních pěti letech došlo ke značnému nárůstu členů, a to hlavně
v řadách mladých hasičů. V roce 2015 měl
sbor pouhých 12 dětí.
V roce 2020 budou děti ve věku 3 - 18
let tvořit nadpoloviční většinu sboru, a to
v počtu 67 dětí. Tento vývoj je dán převážně systematickou činností vedoucích mládeže, kterých při SDH Zliv působí celkem
20, a kteří se v průběhu celého roku starají
nejen o sportovní, ale i teoretickou přípravu mládeže. Mezi hlavní aktivity kolektivu
mladých hasičů patří odborné vzdělávání,

Členská základna
(počet osob)

Stavba nového stožáru / 11.12. 2019

sportovní a fyzická příprava, týmové aktivity a kolektivní činnosti a vzdělávání
ve formě získávání odznaků odborností
a specializací.
Mezi vedlejší činnosti kolektivu patří
péče o přírodu a zvířata, péče o seniory,
besedy, brigády, třídění odpadu, práce pro
město, výlety, soustředění, tábory, tvorba
vzdělávacích nástěnek a mnoho dalšího.
Od roku 2019 navíc ve sboru působí
skoro 40 dětí v přípravce ve věku 3 - 6 let,
které se postupně učí hasičským dovednostem. Rozsah činností, jimž se kolektiv
mladých hasičů, ale i celý sbor věnuje, je
opravdu široký.
Sport
Velké úspěchy a důležité milníky náš sbor
zaznamenal i v oblasti sportovní. Zde je
krátké shrnutí:
2015 - mužské družstvo se zúčastnilo
krajské soutěže v požárním sportu

2016 - kolektiv mladých hasičů rozšířil své
aktivity i do teoretické části a začal se věnovat nejrůznějším projektům

2017 - muži SDH Zliv se umístili v první
desítce družstev Jihočeské hasičské ligy ▶

■ děti 3 - 6 let

■ děti 11 - 15 let

■ děti 6 - 11 let

■ dorost 15 - 18 let

■ dospělí 18 a více let
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Letošní Tříkrálový běh přinesl nový traťový rekord

Ve stejném roce proběhl ve Zlivi I. ročník
Zlivské stovky. O úspěšnosti této soutěže
svědčí rostoucí zájem účastníků. V roce
2017 se účastnilo 94 závodníků, o rok
později to bylo 121 závodníků a v roce
2019 se účastnilo 154 závodníků.
• 2018 - starší žáci postoupili po 16 letech
na okresní soutěž Hry plamen a získali zde
stříbro. Ve stejném roce starší žáci vyhráli Českobudějovický dvojboj (Zliv vyhrála
naposledy v roce 2002).
• 2019 - vznikla přípravka a družstvo žen,
mladší žáci stanovili nový osobní rekord
v požárním útoku - 18,77 s. Spolu s SDH
Borovany a SDH Dobřejovice založili hasiči ze Zlivi seriál soutěží pod názvem Jihočeské stovky.
• 2020 - kolektiv mladých hasičů rozjede
projekt „různí lidé - stejné město“, v rámci kterého se bude snažit činnost hasičů
přiblížit nejrůznějšími formami občanům
města.

nů a z řad mladých hasičů pravděpodobně
vzejde deset nových členů způsobilých
pro výjezdovou jednotku. Činnost jednotky je ale i teoretická, jednotka prochází
nejrůznějšími kurzy a školeními. Následující graf dokumentuje vývoj počtu událostí, u kterých jednotka SDH Zliv zasahovala,
asistovala či vykonávala dozor.
Mezi hlavní činnosti jednotky patří:
• technická pomoc (např. otevření dveří,
pomoc záchranné službě při naložení pacienta, hledání osob, čerpání vody, aj.)
• požární asistence
• odstraňování nebezpečného hmyzu
• záchrana zvířat
• odstraňování padlých stromů
• zásah při požáru

Závěrem je na místě shrnout, co se
v uplynulých letech povedlo. Dařilo se
nám pracovat s mládeží, neboť ze vzrůstající tendence členské základny plyne,
že vedoucí svou prací přitáhli k hasičské
dobrovolnické činnosti velké množství
dětí, a tento počet stále roste.
Dařilo se nám rozvíjet sportovní a kulturní činnosti sboru. Důkazem může být
proběhnuvší oslava 120. let založení sboru, která se těšila hojné účasti, či soutěž

Výjezdová jednotka
Za zmínku určitě stojí i činnost výjezdové jednotky, která se angažuje nejen
v rámci jednotlivých výjezdů, ale je nápomocna i městu v případě potřeby. Výjezdová jednotka má v současné době 21 čle-

58

Přehled četnosti výjezdů SDH Zliv v letech 1999 - 2019
(stav k 1.12. 2019)
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6 | Zlivan

20

23

19

2019

2018

2015

2014

2013

2017

12

2012

2011

2010

2008

2005

2007

2
2006

2

20
15

9

7

2004

4
2003

2001

2000

1999

2

19

2009

10

7

2002

7

23

2016

23

Zlivská stovka, na kterou jezdí účastníci až
z dalekých koutů republiky. Technika sboru se zlepšuje a výjezdová jednotka se rozrůstá. Nemalým kladem je i výborná spolupráce a domluva s obcí, kdy věříme, že
tento vztah je vzájemně prospěšný a spokojenost panuje na obou stranách, neboť
bez podpory města by vše výše uvedené
bylo jen obtížně realizovatelné.
Na tomto místě je nutné poděkovat nejen vedení města, ale i samotným členům
sboru dobrovolných hasičů ve Zlivi. Jsou
to totiž právě oni, kdo opouštějí své rodiny
v noci, neboť jiná rodina potřebuje pomoc.
Jsou to právě oni, kdo místo volného času
stráveného se svými dětmi tráví svůj čas
s cizími dětmi a snaží se je něčemu naučit.
A jsou to právě oni, bez kterých by tento
sbor, nebyl sborem. Děkujeme.

Tříkrálový běh

Již pošesté se konal Tříkrálový běh ve Zlivi. Akci pořádalo pro amatérské i profesionální běžce každého věku město Zliv.

V neděli 5. ledna 2020 k nám přijelo
140 závodníků, 81 dospělých a 59 dětí.
Nejmladší účastnici byly tři roky a nejstarší, také rodu ženského, bylo 66 let. Pro
účastníky byly připraveny tratě od 100 m
do 5 km. Tratě do 1 km se běžely na tartanovém ovále, závody na 2,5 km a 5 km pak
v terénu.
Padl nový traťový rekord, který zaběhl
Roman Budil časem 16:19,23. Starý rekord
byl překonán o 21 s. Závod se konal v příjemné atmosféře, kterou umocnilo slunečné počasí a teploty lehce na nulou.
Startovací pistole se ujal starosta Radek
Rothschedl. Na konci spolu s Robertem
Markem, jednatelem firmy Praktic Pištín,
která dodala ceny, předávali účastníkům
diplomy, medaile a věcné ceny. Ceny pro
vítěze běhu darovala i firma Džemy Vališ
a p. Daniel Hájek.
Mgr. Brigita Jindrlová

Vážíme si našich občanů
„Vážená paní, milý pane, jménem Městského úřadu ve Zlivi Vám gratuluji k významnému životnímu jubileu a přeji mnoho sil, radosti a především zdraví.“

S podobným přáním, kyticí a hodnotným dárkovým balíčkem přicházejí členky
„Aktivu pro občanské záležitosti“ (APOZ)
ke zlivským občanům, kteří se dožívají 80,
85, 90 a více let a také k manželským párům, které ve společném svazku žijí 50, 60
nebo 70 let a slaví tedy zlatou, diamantovou či platinovou svatbu.
Svou návštěvou tak vyjadřují uznání,
vděk a často i obdiv k těm, kteří ve Zlivi
mnohdy celý život bydlí, vychovali zde své
děti a prožívali dlouhá léta vše, čím město
procházelo.
Takový občan si bezesporu alespoň
malou pozornost ze strany města zaslouží a také ji většina z nich s velkou radostí
vítá. Není proto divu, že se taková návštěva někdy protáhne i na několik hodin, neboť popovídat si s těmi, kteří mají bohaté
životní zkušenosti, úžasné osudy a často
neskutečnou energii, je velmi obohacující,
radostné a inspirující.
Podobných návštěv vykonají členky
APOZu paní Plecerová, Čížková, Platénková a Hornová v každém roce několik desítek, v roce 2019 jich bylo takřka 70.

Součástí práce APOZu je také příprava
každoročního předvánočního posezení se
seniory, které proběhlo 29.11.2019 v KD
Zliv. V 15 hodin přivítal přítomné pan
starosta Radek Rothschedl a pak už se
všichni mohli zaposlouchat do staropražských písniček umělecké dvojice pana Petra Kubce a paní Kateřiny Klečkové, kteří
vystoupili s programem nazvaným „Točte
se, pardálové“. Než se na pódiu připravila
ke svému vystoupení Hartmanická muzika, mohli si návštěvníci pochutnat na při-

praveném pohoštění. Úsměv na většině
tváří vyjadřoval spokojenost s průběhem
setkání, mnozí si zpívali spolu s kapelou,
někteří si i zatancovali v rytmu polky, valčíku nebo tanga a po 21. hodině se rozcházeli s přáním hezkého večera s nadějí, že
se zde opět za rok v tomto čase setkají.

Nejen péče o seniory tvoří náplň APOZu. Protipólem je zájem o nově narozené
děti, pro která se pravidelně dělá tradiční
vítání občánků.
V roce 2019 naše obřadní síň nabídla
svou slavnostní atmosféru tohoto aktu
mnoha rodičům a ve třech termínech během roku přivítala mezi nejmladší občany
města celkem 48 novorozeňat. K programu vítání vždy přispívají svým roztomilým
vystoupením děti z MŠ Zliv, pohoupáním
v kolébce a obdarováním pěkným dárkem symbolicky přijímáme naše nejmenší
mezi sebe s vírou, že se jim v našem městě
bude dobře žít.
Jak vidíte, milí spoluobčané, náplň práce APOZu je rozmanitá a příjemná, ale pro
4 členky také časově velmi náročná.
Přivítaly bychom proto mezi sebe další nadšence, kterým nejsou životy lidí
ve Zlivi lhostejné a kteří by rádi svůj
čas smysluplně věnovali takovéto práci. Zájemci se prosím hlaste u paní Hornové na tel. 603 296 186 nebo na městském
úřadě u paní Plecerové (matrika).
Pevně věřím, že se náš kolektiv rozroste
a společně připravíme mnoho krásných
akcí, které pobaví a potěší malé i velké občany.
Ing. Štěpánka Hornová, vedoucí APOZu

Životní jubileum oslavili
Věra Dupalová - 80 let
Jarmila Aujezdecká - 80 let
Marie Mansfeldová - 80 let
Josef Starý - 80 let
„Nic neběží rychleji než léta,“ pravil velikán antické literatury Ovidius. Většina
z nás s ním asi bude souhlasit, vždyť kolikrát si „posteskneme“ nad tím, jak to rychle letí… Věříme, že vám roky, které jste
doposud prožili, plynuly přiměřeně rychlým
tempem a hlavně tak, jak jste si přáli; že
si můžete s dobrým pocitem říci, že osm
desítek let vašeho života stálo za to.
Srdečně vám gratulujeme k vašemu životnímu jubileu.

Zlatá svatba
Miloslav a Božena Zíkovi
Jaromír a Zdeňka Buškovi
Miloslav a Květoslava Rysovi
Diamantová svatba
Josef a Jana Vláškovi
Dovolte nám citovat Jana Wericha, který se
o manželství vyslovil v tomto duchu:
„Podařené manželství je div světa.“
Najít partnera na celý život, být si navzájem milujícími a oddanými manžely a zároveň tou největší oporou v těžkých životních situacích, to je skutečně malý zázrak,
hodný obdivu. Blahopřejeme vám, že právě
vy patříte k těm šťastlivcům, kteří se mohou spolehnout jeden na druhého.
Přejeme vám ještě mnoho let naplněných
vzájemnou láskou a úctou.

Výzva

MĚSTSKÝ

SVÍČKOVÝ PLES
předtančení - latinské a tradiční české tance
fotokoutek s tématikou 60. let
dražba andělů ze stacionáře Žlutý Petrklíč
bohatý raut / půlnoční překvapení
hraje - taneční orchestr Fordance Orchestra

Společenská
kronika

28. 2. 2020
KD Zliv

Prosíme všechny manželské páry, které
v následujícím období chystají oslavy
zlaté, diamantové či platinové svatby a neměli obřad v místě spadajícím
pod místní matriku, aby se přihlásily
na městském úřadě, abychom pro ně
mohly připravit návštěvu.

pořádá město Zliv
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lidé kolem nás...

Markéta Pechová
chtěla jsem vědět, co zvládnu...
„Krizi ve vodě mi pomáhaly překonat zprávy od lidí, kteří mi drželi pěsti,” řekla Markéta Pechová, první handicapovaná žena, která překonala kanál La Manche.
Námětem pro filmové scénáristy by
mohl být životní příběh čtyřicetileté Markéty Pechové z Dívčic na Českobudějovicku. Ve dvanácti letech přišla kvůli nádoru
o nohu, o dva roky později se nemoc vrátila znovu a připravila ji o část plíce. Přesto všechno se letos v srpnu stala Markéta
první handicapovanou ženou, která zdolala kanál La Manche.
„Musím říct, že mi to došlo až po několika týdnech, když jsem dělala rozhovor
v jednom rádiu. Když paní redaktorka četla shrnutí mého výkonu, tak mi šla husina
po těle a teprve tam jsem si řekla: Ty jo, to
jsem já, to se mluví o mně,“ smála se.
Vraťme se ale na začátek - do doby, kdy
se tehdy dvacetiletá Markéta vypravila
do českobudějovického bazénu poprvé.
„Po tom všem jsem nebyla úplně fit, potřebovala jsem zhubnout, tak jsem začala plavat,“ vzpomněla sympatická sportovkyně
na své začátky.
A tak se spolu s dalšími handicapovanými učila základy, stačilo však jen pár let
a bazén jí začal být malý. „Lákaly mě delší
vzdálenosti, a tak jsem po pěti letech poprvé nastoupila do závodu na pět kilometrů,
který se konal na Lipně. Soupeřky žádný
handicap neměly, ale to mi nevadilo. Chtěla jsem vědět, co zvládnu,“ vyprávěla Jiho8 | Zlivan

češka s tím, že nakonec v závodě skončila
druhá.
A asi i v té době se z koníčka stala životní láska. „Na plavání se mi líbí to, že vás
to absolutně vyšťaví. Ten výkon je hmatatelný jak při tréninku, tak při závodech,“
popsala své pocity Markéta Pechová. Ta
v rámci Českého poháru v dálkovém plavání zdolává trasu v délce od tří do pětadvaceti kilometrů. To je ale přeci jen ještě
o třináct kilometrů méně než má v nejužším místě právě Lamanšský průplav. Jak se
zrodil nápad na jeho překonání?

„Když mi bylo třicet, chodila jsem denně
plavat. Každý se mě ptal, proč pořád plavu,
když nezávodím, tak jsem z legrace odpověděla, že trénuji na La Manche. A když se
mě ptali, kdy to budu plavat, tak jsem řekla
ve čtyřiceti, což se i pak stalo,“ vyprávěla
s úsměvem na tváři Jihočeška, která se
před lety přestěhovala za přítelem do Liberce.
Rezervovala si tak termín a začala tvrdá
příprava. Každodenní trénink trvající dva
roky. „Jeden den v týdnu ve fitku s trenérem a ostatní dny plavání. Po každém tréninku, pokud byl v bazénu, jsem se chodila otužovat do bazénku, který je u sauny.
Voda tam má kolem deseti stupňů, takže
jsem si tam chodila na chvilku sednout,

abych si zvykla. Od května do září jsem
trénovala venku v otevřené vodě. Většinou
na Jablonecké přehradě nebo na Kristýně
v Hrádku nad Nisou,“ přiblížila plavkyně
svou strategii.
Pak přišel den D, a že byl úspěšný. Vzdálenost třicet osm a půl kilometru zdolala
Markéta za dvanáct hodin a třicet jedna
minut, jako první handicapovaná plavkyně
v historii vůbec. Pětadvacátý srpen už pro
Markétu Pechovou tak nejspíš nikdy nebude „obyčejným“ dnem.
Jak na to s odstupem času vzpomíná?
„Po celou dobu jsem se soustředila jen
na to, abych byla blízko lodi, ale abych se
jí zároveň nedotkla. Pravidla totiž říkají,
že se plavec nesmí lodi dotknout, jinak je
pokus neplatný,“ nastínila pravidla. Současně s tím ale přiznala, že i ona si ve vodě
takříkajíc sáhla na dno. „První krize byla
po třech hodinách, kdy mi byla velká zima.
Další krize pak přišla po deseti hodinách,
kdy mě hodně bolelo rameno a zároveň
jsem byla v nejhorším úseky přeplavby,
kdy byly obrovské proudy. Když jsem si
ale vzpomněla na všechny ty, kteří mi psali zprávy a kteří mi drželi pěsti, to mi ty
krize pomohlo překonat,“ dodala Markéta
Pechová, která ve volném čase chodí ráda
do kina a čte.
Sice už čtyři roky žije v Liberci, na své
rodné Dívčice nezapomíná. V říjnu sem
zavítala, byla totiž hostem besedy, která
se uskutečnila v Kult. domě v České Lhotě. „Chtěla bych moc poděkovat Obecnímu
úřadu Dívčice, který mi na moji přeplavbu přispěl třicet tisíc korun. Bez toho by
k tomu také nedošlo,“ uzavřela povídání.
-kls- / fotografie: archiv Markéty Pechové

Exkurze po pivovarech 1. část

Co Čech, to milovník zlatavého moku?
exkurze po pivovarech v okolí Zlivi...
Jistě každý z vás zná alespoň jeden pivovar, každý druhý ochutnal nejméně dva druhy
piv a snad každý třetí ví něco o svém oblíbeném pivovaru. Ale víte taky, kolik pivovarů
máme kolem Zlivi? Jak se jmenují, jak to tam vypadá a kdo tam vaří pivo? Že ne?
Pokusíme se vám každý pivovar v jednotlivých číslech Zlivanu představit a něco o nich
povyprávět. Začneme s pivovarem Budějovický Budvar.
Budějovický Budvar je s námi již 124 let
Je to národní podnik, a tak patří každému
z nás. Označení Budvar používají v pivovaru od roku 1930 a vlastní na něj ochrannou
známku.
Napříč světovým trhem také registrují
ochrannou známku název Budweiser. Pivovar byl založen v roce 1895, 7. října téhož roku uvařili první várku piva.
V roce 2018 vystavili 1 602 000 hl piva,
které také putovalo do více než 70 zemí
z celého světa.

Jak šel čas…

1895
Český akciový pivovar (dnešní Budějovický Budvar, n.p.) začal své proslulé pivo
vařit 7. října 1895. Události, které předcházely jeho vzniku, byly v národnostně
rozdělených Budějovicích dramatické.
Část českých právovárečníků nespokojených se situací v místním výrazně proněmecky orientovaném Měšťanském pivovaře podporovaná předními zástupci české
buržoazie se rozhodla založit svůj vlastní
podnik.

Registrace známky
V roce 1930 si pivovar nechal zaregistrovat svou ochrannou známku Budvar, která byla užívána pro exportní 12° světlý
ležák. Mimořádný mezinárodní úspěch
této známky přivedl nakonec správní radu
k tomu, aby ji začlenila do názvu pivovaru,
který od roku 1936 zněl: Budvar-Český akciový pivovar, České Budějovice.
Vzniká národní podnik
V roce 1967 došlo k založení Budějovického Budvaru, n.p., který se stal nástupcem
původního akciového pivovaru i pivovaru
měšťanského, jejichž ochranné známky
z větší části převzal. Byl postaven na úro-

Kdo pivo vaří?
Adam Brož… je to jméno, které je schované za každou várkou piva, je to člověk, který je zodpovědný za dobře uvařené pivo. Potkali jsme se s ním osobně,
ochotně nám řekl o provozu pivovaru a nechal nás nahlédnout „pod pokličky“ sládkovského řemesla. Využili jsme této jedinečné příležitosti a trochu ho vyzpovídali.

Jak jste se dostal k tomu pracovat jako
sládek?
V Budějovicích jsem se narodil a žiji zde
celý život. Při studiu jsem pomýšlel vysoko, přírodní vědy, fyzika, matematika mi
nebyla cizí, a tak bylo jasné, že touto cestou půjdu. Po studiích jsem našel pozici
v Budvaru jako mistr varny a to jsem neváhal. Letos je to deset let, co jsem sládkem
a na toto místo jsem se dostal po deseti
letech. Nelituji.

veň Jihočeským pivovarům a z hlediska
řízení měly oba podniky společné vedení.

První milion hektolitrů piva
Budějovický Budvar, n.p. díky rozsáhlé
modernizaci překročil v roce 1996 hranici
1 000 000 hl vystaveného piva.

Vlastní stáčírna plechovkového piva
14. února 2013 byla spuštěna nová, vlastní
stáčírna plechovkového piva s hodinovým
výkonem plniče piva 16 800 kusů plechovek.

Budějovický Budvar zahájil montáž
tanků v novém ležáckém sklepě
V roce 2018 byla v pivovaru zahájena
montáž technologie do nového ležáckého
sklepa. Obří jeřáb o nosnosti 350 tun přemístil z transportních vozidel do objektu
sklepa první dva nerezové tanky o objemu
2100 hektolitrů. Tanky jsou přes 14 metrů
dlouhé a jejich průměr je téměř 5 metrů.
Výrobcem tanků je společnost ZVU Strojírny Hradec Králové.
Na čem si pivovar zakládá?
Rozhodně na surovinách, pivo musí být
vařeno pouze z českobudějovické vody.
Pivovar čerpá vodu z 300 m hlubokých artézských studen z doby ledové. Z dalších
důležitých a vysoce kvalitních surovin nesmíme opomenout moravský slad a prvotřídní chmel.
Samozřejmě také záleží na délce zrání
piva. Pivo zraje v ležáckých tancích, dokud
nemá tu správnou chuť. Na nic tu nespěchají.

šení na spilce a vzniká mladé pivo, které
se přečerpá do ležáckých tanků, kde čeká
na správný čas, kdy to bude to pivo, které
známe.

Přibližte nám prosím krátce proces
od počátečních surovin po dozrání
správně uleželého piva.
Ne každý ví, že pivo hned po uvaření se
nedá úplně pít. Základem je kvalitní sladovnický ječmen, sladovnický chmel
a kvalitní měkká voda. Laicky řečeno: smícháním vše začíná ve varně a po cca 10
hodinách vzniká mladina, která se zchladí. Poté se přidají pivovarské kvasinky, ty
přetvářejí cukry na alkohol procesem kva-

Nemáte obavy, že se pivo nepovede?
Obavy nemám, v dnešní době jsou tak
dobré technologie a dlouholeté zkušenosti
všech, co se podílí na výrobě, takže jsme si
jisti, že vše dopadne, jak má. Každá dávka
se zhruba 40x testuje od začátku do konečného výsledku.
Každý rok je jiný chmel a také ječmen
na slad. Jak docílíte toho, aby bylo pivo
pořád stejně chutné?
Tajemství je, že pracujete stále s živým
materiálem, kulturami, takže od začátku
je vše živé, ale pokud neošidíte pivovarský
postup, hlavně rmutování, tak se nemůže
stát, aby se nepovedlo. Jinak řečeno: Když
neignorujete přírodu a postupy, tak se nemůže nic zkazit.
▶
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Pivovary

Které pivo je nejpovedenější?
Můj výrobek je určitě „Kroužek“. Fajnové
suroviny, fajnový nepasterovaný ležák. Výsadou kroužku je jeho čerstvost.

Proč je nový Budvar označován „33“? Je
něčím výjimečný?
Je to ležák, ale s jinými surovinami. Budvar
originál má 100% Žatecký Červeňák, ale
Budvar 33 má odrůdu chmele Agnus, která
má 3 - 4x vyšší hořkost a také slad z Velké
Británie, který dělá načervenalou barvu
a má plnou chuť. Tato odrůda je vhodná
pro výrobu hořkých piv a označení 33 je
tedy hořkost tohoto piva. Pro srovnání
Budvar Originál má hořkost 22.
Baví vás tato práce, naplňuje...?
Nikdy jsem nelitoval, že jsem se vydal touto cestou. Naplňuje mě velmi.

Změnil byste něco na své práci?
Neměnil bych nic, kdybych mohl svoji kariéru prožít dvakrát, tak bych neváhal.
(smích)

Byl jste někdy „na výzvědách“ u konkurenčního pivovaru? Kde berete inspiraci pro inovace oblíbené značky Budvar?
Ano, patří to k mé práci, nikdo to nebere
jako výzvědy, spíše jako výměnu zkušeností. Mezi pivovarníky se většinou nepěstuje
nevraživost. Dělají se i veřejné konference.
Inspiraci beru všude a vynechat Českou republiku by byl velký hřích a průšvih. Svět
je inspirativní, co se týká jiných pivních
stylů. Například u „33“ jsem se inspiroval
ve světě.
Chutná Vám i jiná značka piva než
Budvar? Co říkáte na piva zahraničních
značek?
Samozřejmě ochutnávám místní piva tam,
kde zrovna jsem. Rád piji to naše, abych
věděl, jak moc strádalo při cestě na místo,
kde ho zrovna točí. České pivovarství nasadilo vysokou laťku a myslím, že česká piva
jsou ve světě hodně vysoko.

Na krátký rozhovor si s námi našel čas také
ředitel Budvaru, pan Mgr. Petr Dvořák. Je
v pivovaře zhruba tři roky a plány má velké.
Jaké to je být ředitelem takového podniku, a ještě k tomu národního?
Normální (smích)… Nejsem velký znalec
piva, jsem dirigent. Určuji, co se bude hrát,
jak.

Znáte všechny své zaměstnance?
Je nás zhruba 700 a jménem znám asi 100
zaměstnanců. Další 2 až 3 stovky podle
vidění a hlavně ne všichni jsou v Českých
Budějovicích.

Koho si v pivovaru ceníte nejvíce?
To se tak nedá říci, každý hraje svoji roli,
10 | Zlivan

v okolí Zlivi

Budějovický Budvar
K. Světlé 512/4, České Budějovice
Farma a pivovar Zevlův mlýn
Nové Hrady 143, Nové Hrady
Jindřichohradecký minipivovar
Černý Orel
nám. Míru 165/I, Jindřichův Hradec
potřebujeme od každého něco. Logistika,
personální, právníci a jiní. Potřebujeme
všechny.

Baví vás tato práce? Je jistě náročné
vést takový podnik. Jak relaxujete?
Pivovarnictví je skvělý produkt, spousta
emocí. Je to živý produkt. V ČR je zhruba
500 pivovarů a já to beru jako výzvu. Relaxace…. Před Vánoci je to těžké, chystají
se nové věci, je málo dní, kdy toto vše můžeme stihnout. Relaxuji ale procházkami
se psem po Krumlově, kde bydlím, nebo
na horách lyžováním.
Jaké pivo máte nejraději?
Každé. Jediné, co nemusím, jsou černá
piva. Ale naše černé pivo mám rád, kroužek a také „33“. Nepohrdnu ovšem ani klasickou desítkou. V rámci průzkumu ochutnám i jiná piva.

Co čeká pivovar do budoucna?
To kdybych věděl… (smích). Určitě ale
logistické centrum, nové sklepy, inovace
kvašení, rozšíření varny. Také potřebují opravit stroje, co jsou tu již delší dobu,
například stávající lahvová linka, a určitě chceme rozvoj do světa. Ale co hlavně:
„Chceme být jedním z nejatraktivnějších
zaměstnavatelů.“
Požehnaný ležák
Budějovický Budvar uvařil zvláštní várku „Požehnaného ležáku“, které požehnal
Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, 4. září 2019.
„Požehnaným ležákem“ bylo naplněno 4000
půllitrových lahví, které 28. listopadu odpoledne ručně zabalilo asi 60 dobrovolníků
z Budějovického Budvaru, Diecézní charity
České Budějovice a Biskupství českobudějovického. Prodej těchto lahví byl oficiálně
zahájen 29. listopadu v 18 hodin ve stánku
u vchodu do katedrály sv. Mikuláše.
Prodej společně zahájil Mons. Vlastimil
Kročil, biskup českobudějovický, Mag. Jiří
Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice, Mgr. Juraj Thoma, 1. náměstek primátora města České Budějovice a Mgr. Petr
Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Létající pivovar Bukovar
Jiráskovo nám. 184, Dolní Bukovsko
Minipivovar Beeranek
Česká 7/55, České Budějovice
Minipivovar Kněžínek
Haklovy dvory 2235, České Budějovice
Minipivovar Krajinská 27
Krajinská 27, České Budějovice
Minipivovar Zemědělské fakulty
Jihočeské univerzity
Na Zlaté stoce 690/3, České Budějovice
Pivovar Hluboká
náměstí Čsl. armády 1111, Hluboká nad
Vltavou
Pivovar Jílovice
Jílovice 147, Jílovice
Pivovar Malt
České Vrbné 1959, České Budějovice
Pivovar Nová Bystřice
Vídeňská 136/137, Nová Bystřice
Pivovar Popelín
Popelín 43, Popelín
Pivovar Regent Třeboň
Trocnovské náměstí 124, Třeboň
Pivovar Samson, a.s. 		
(dříve Budějovický měšť. pivovar, a.s.)
Lidická třída 458/51, České Budějovice
Pivovar Solnice
Hroznová 187/34, České Budějovice
Pivovar Žumberk
Žumberk 15, Žár – Žumberk, Trhové
Sviny
Pivovárek pánů z Růže 		
Jindřichův Hradec
Vídeňská 159, Jindřichův Hradec III
Pivovarský dvůr Lipan
Dražíč č. 50, Týn nad Vltavou
Zámecký pivovar Český Rudolec
Český Rudolec 75

ptactvo Zlivi a okolí / 4. část

Dravci a sokolovití
V tomto díle seriálu se podíváme za vládci oblohy, dravými ptáky a sokolovitými.
Rozdělení na tyto dvě skupiny je zde zcela záměrně, neboť vědecké studie z posledních
let zcela jasně a průkazně ukazují, že dravci a sokolovití si nejsou příbuzní, a že jejich
společné znaky jsou jen důsledkem podobného způsobu života.

V prvních dvou dílech jsme se drželi
spíše u vody a tam také ještě pro chvíli zůstaneme, neboť právě v jejím okolí lze často spatřit pravého krále mezi našimi ptáky
– orla mořského.

orel mořský

Tento druh, jehož rozpětí křídel může
dosahovat 1,8 - 2,4 m, byl u nás v minulosti
vyhuben, ale díky reintrodukcím (reintrodukce je vysazení živočišného nebo rostlinného druhu do místa původního výskytu, odkud vymizel nebo byl vyhuben, pozn.
red.) a šíření ze sousedních států se od 80.
let 20. století opět navrátil.
V současné době už hnízdí ve většině
rybničních oblastí i jinde v ČR. Na vypuštěných rybnících je dokonce možné po podzimních výlovech spatřit i více jedinců
najednou, kterak zde odpočívají či se živí
na mrtvých rybách. Orel mořský je totiž
především mrchožrout, což je v přírodě
velmi důležitá a prospěšná funkce, zároveň je to ale i důvod jeho ohrožení.
Každoročně jsou totiž na různých místech ČR, jihočeského kraje nevyjímaje,
objevování orli mořští, kteří se stali obětí
travičů. Další jedinci jsou pak například
střeleni nebo se zraní na drátech vysokého napětí. Problematické mohou být také
otravy olovem, které pozřou s potravou
z postřelených a uhynulých živočichů.
Ty jsi ale moták!
Tak trochu nemotora…
Dalším dravcem, který se vyskytuje
u vody, byť našich končinách jen velmi
vzácně na tahu, je orlovec říční. Ten je
přímo přizpůsoben na lov ryb, za kterými se spouští do vody, aby si je následně
odnesl v pařátech. Především nad rákosinami, ale i nad loukami a poli lze spatřit

motáka pochopa. Na první pohled nemotorně létá nízko nad zemí a vyhlíží kořist,
jíž jsou především drobní hlodavci. Svoje
hnízdo si staví pro dravce netypicky, a to
na zemi v rákosině, nebo i v polní kultuře.
V polích hnízdí také moták lužní, který je
tím pádem ohrožen během polních prací. Pokud je však hnízdo objeveno včas, je
po domluvě se zemědělci obsečeno, aby
nedošlo ke ztrátě na vejcích, nebo mláďatech. V okolí Zlivi tento druh ale hnízdí jen
vzácně.
V zimě se na rozsáhlejších celcích polí
a luk, například na Zbudovských blatech,
objevuje moták pilich. Samec je svrchu
zbarven do světle šedé až bílé barvy, která
kontrastuje s černými špičkami křídel (ty
má ale řada dalších dravců), což ho činí nápadným a elegantním.
Dříve u nás byl tento druh plošně rozšířen, ale v posledních letech bohužel vymizel. V důsledku namnožení hlodavců
bylo ale v ČR v roce 2019 zaznamenáno
po několika letech opětovné zahnízdění
několika párů. To hezky ukazuje, že dravci (i sovy) umí na podobné události rychle
zareagovat a pomáhají škůdce v podobě
drobných hlodavců redukovat.

luňák hnědý

Nad loukami a lesy lze pak spatřit oba
druhy luňáků, přičemž luňák červený je
o něco běžnější než luňák hnědý. Prvně
jmenovaného lze také snadněji identifikovat díky pestřejšímu zbarvení spodní
strany křídel a rezavě zbarvenému klínovitému rýdováku.

Není káně jako káně
Asi nejznámějším dravcem, který se
například na již zmíněných zbudovských
blatech vyskytuje i v počtech o několika
desítkách jedinců, je káně lesní.

Hnízdí v lesích různé velikosti, ale svoji
kořist, kterou jsou převážně hlodavci, loví
nejraději na otevřených lochách, ideálně
s místy k výhledu, jako jsou myslivecké posedy, stromy, nebo „berličky“ umístěné přímo pro podporu dravců, respektive k boji
proti škůdcům.

káně lesní

Málokdo ale tuší, že v zimě se u nás mohou objevit i další dva druhy kání. Častější z nich, káně rousná, přilétá ze severu
a loví v podobném biotopu jako káně lesní.
Té je i dost podobá, respektive ji lze zaměnit se světle zbarvenými jedinci káně lesní,
takže její určování je spíše pro pokročilejší
pozorovatele.
Vzácně se v hnízdní době může objevit
i včelojed lesní, který je mezi dravci zajímavý svým jídelníčkem. Kromě drobných
obratlovců jej totiž tvoří i larvy blanokřídlého hmyzu, především vos, jejichž zemní
hnízda vyhrabává a vybírá. Plástve přináší
i na hnízdo, které je ukryté v lesním porostu, jímž se včelojedi pohybují až podezřele
nenápadně, pod korunami stromů.

Můžeš mít třeba zrak sokolí…
Ze sokolovitých je nutné na prvním
místě jmenovat našeho nejhojnějšího zástupce, poštolku obecnou.
Jejím přirozeným hnízdištěm jsou především skalní oblasti a není tedy divu, že
jako jejich náhradu využívá i vysoké budovy, často hnízdí také ve starých hnízdech
krkavcovitých ptáků v konstrukcích stožárů vysokého napětí. Jako jeden z mála
ptáků umí poštolka po delší dobu třepotat
na jednom místě a vyhlížet přitom drobné hlodavce, kteří jsou pro ni potravou.
Elegantní drobný sokolovitý pták ostříž
lesní je o mnoho vzácnější. Je specialistou
na lov ptáků, především vlaštovkovitých,
ale velkou číst jeho jídelníčků tvoří i hmyz.
Za velmi vzácné hosty lze v okolí Zlivi považovat sokola stěhovavého nebo poštolku rudonohou, která se objevuje jen
jednou za několik let.
Jan Havlíček, Jihočeský ornitologický klub
foto: Miloslav Jochmann
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Kam pro knížku?
Do knihovny!
V městské knihovně opět najdete nové
knižní tituly pro čtenáře různých zájmů.

Renáta FUČÍKOVÁ
Historie Čechů v USA
Čeští krajané putovali do neznámé Ameriky
v několika vlnách. Krátké
texty a výpravné ilustrace
nás provázejí historií Spojených států a také zajímavými osudy politiků, umělců, sportovců a dalších osobností, které
našly v Americe nový domov.
Luca CRIPPA
Fotograf z Osvětimi: svědectví o zrůdnosti režimu
Příběh
osvětimského
fotografa Wilhelma Brasseho zachycuje v podobě
biografického románu pět
let jeho života, které strávil ve vyhlazovacím táboře
jako vězeň. Wilhelm Brasse se narodil v rakouskopolské rodině.

Díky svým zkušenostem s fotografováním a dobré němčině byl vybrán do oddělení identifikace, aby fotografoval vězně.
Musel pořizovat fotografie lidí jdoucích
na smrt, dokumentaci šílených lékařských
pokusů, ale také podobenky nacistů pro
jejich blízké.
Zhotovil přes 50 000 snímků a zasloužil
se o to, aby alespoň jejich částečné zachování posloužilo coby svědectví o osvětimských hrůzách. Po skončení války již nikdy
více nebyl schopen fotografovat.
Leon LEYSON
Chlapec na dřevěné bedně:
jak se nemožné stalo možným
na Schindlerově seznamu

Paměti dítěte ze Schin
dlerova seznamu zachycují s jímavou průzračností
nevinnost malého chlapce
a jeho střet s nepředstavitelnou krutostí, bezprávím
a zlem. Je pozoruhodné,
že navzdory všemu utrpení, které paměti popisují, se jejich autor nenechal unést
a zaslepit nenávistí a záští. Z každého
řádku vyzařuje naděje, moudrost a lidská
důstojnost. Tím jsou Leysonovy paměti
výjimečné.

Jane KENT
Génius Pablo Picasso
Jmenuji se Pablo Picasso
a jsem pokládán za vizionáře, učitele a revolucionáře. Svou tvorbu jsem jako
malíř i sochař neúnavně
inovoval, experimentoval
jsem s nejrůznějšími tématy, vzrušujícími a průkopnickými styly.
Rád bych vás provedl čtyřmi nejdůležitějšími obdobími své tvorby, od „modrého
období” až k surrealismu.
Pohádky z Jižních Čech a Šumavy
aneb Vyprávění kapra Jakuba

Druhé vydání knihy
rodačky ze Zlivi Báry
Stlukové, kterou ilustroval Jaroslav Kerles. Kniha obsahuje
padesát krátkých pohádek, ve kterých se
dozvíte, proč se Zlivi
říká Mrkvanov, dočtete se o statečném rychtáři Kubatovi, pekaři z Netolic a dalších postavách.
Knihu si můžete zakoupit v infocentru na MÚ Zliv. Cena 299 Kč.

▼ inzerce

Buďte tam,
kde se něco děje
16. 1. / 16.30
Bianca Bellová, setkání se spisovatelkou / Jih. věd. knihovna - Na Sadech
18. 1. / 20.00
Sokolský ples
LH Parkhotel, Hluboká nad Vltavou

21. 1. / 16.00
Tvůrčí dílna - Jak si vyrobit vlastní
šperk z drátků a korálků. Knihovna
Suché Vrbné (nutná rezervace)
31. 1. / 20.00
Myslivecký ples - KD Zliv

22. 2 / 20.00
IV. Farský repre ples
LH Parkhotel, Hluboká nad Vltavou
28. 2. / 20.00
Městský svíčkový ples - KD Zliv
8. 3. /
Mezinárodní den žen - KD Zliv
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