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Nájemní byty ve Zlivi

Zlivská škola má duši – ředitel Milan Macas

Slavnosti mrkve 2021

Mobilní Rozhlas – informace do telefonu

Mydlák – Benátská noc

Z Pištína do New Yorku – Roman Huszár

slovo starosty, aktuálně…

Vážení spoluobčané,
skončilo léto a máme tu podzim, dny se
krátí a pomalu se blíží konec roku. S koncem roku se začínají hromadit dotazy týkající se prodeje bytů v „Papouškárně“.
Právní kanceláři byl zadán úkol zjistit
možnosti zvýhodněného prodeje bytů stávajícím nájemníkům. Bohužel dle platné
legislativy se zatím nepodařilo najít žádnou možnost prodeje za jinou cenu než
cenu v místě obvyklou, to znamená, že by
se měl nechat udělat odhad na každou bytovou jednotku a postupovat dle zákona
o obcích.

Nicméně ještě se nejedná o konečné
stanovisko; jelikož obdobný problém řeší
řada měst a obcí v ČR. Prostřednictvím
Svazu měst a obcí ČR byl poslán dopis
panu premiérovi, aby příslušná ministerstva vydala doporučení či stanoviska, jak
postupovat.
MV, MF a MMR sice v dubnu vydala
doporučení, ale ta se týkají pouze případů, kdy byla zjištěna neplatnost smlouvy
o budoucím převodu vlastnického práva
k bytu či bytovému domu. Bohužel převa-

žují situace jako ve Zlivi, kdy byla uzavřena „pouze“ nájemní smlouva a ústně bylo
sděleno, že po vypršení podmínek dotace
budou byty prodávány za „zůstatkovou“
cenu. To v současné době není možné, protože záměr budoucích prodejů nikdy nebyl
zveřejněn na úřední desce města.
Město má povinnost postupovat dle
zákona č. 128/2000 Sb., tedy mj. dodržet
požadavky zmíněného zákona o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, tedy zveřejnit záměr (§ 39 odst. 1), schválit uzavření
smlouvy v příslušném obecním orgánu
[§ 85 písm. a)] a respektovat povinnost
péče řádného hospodáře (§ 38 odst. 1
a § 39 odst. 2). Problémy v daňové oblasti by měla vyřešit novela zákona o dani
z příjmu, která je předložena v Poslanecké
sněmovně.
Nyní je potřeba rozdělit dům na bytové
jednotky. Po zápisu bytových jednotek do
KN bude následně možné připravit buď
prodej jednotek (až bude stanovena cena),
nebo založení nějaké formy družstevního
bydlení, popřípadě kombinace.
V případě, že se nenajde optimální řešení ceny, navrhnu Zastupitelstvu města zvážit investici do bytového domu a odstranit
staré neduhy, zejména pak výměnu oken
a až pak nechat nacenit jednotlivé bytové jednotky. Na konci tohoto článku bych
rád informoval o tom, že Ministerstvo pro
místní rozvoj a následně i nařízení vlády
z roku 2013 umožnilo změnu vázací doby
u těchto obecních nájemních bytů z 20 let
na 10 let.
Ještě bych vás informoval o probíhajících akcích. S koncem září byla ukončena

rekonstrukce tenisových kurtů. Zároveň
se vynořila spousta připomínek k realizaci, např. velké množství písku na koberci,
křivé sloupky nebo hrby na stávajícím koberci. Vše bylo řešeno s dodavatelem stavby v průběhu realizace.
Co se týká křivých sloupků, jedná se
s největší pravděpodobností o problém
stávajících hliníkových sloupků, sedla pro
uložení jsou vodorovná, písek na koberci
je rozprostřen přesně v množství stanoveném výrobcem koberce a nerovnosti
na koberci prý do jara zmizí. Přes tato písemná prohlášení je toto všechno součástí zápisu o předání stavby, včetně dohody
o kontrole stavby v jarních měsících 2022,
včetně kontroly celkové rovnosti povrchu.
Vše bude řešeno v rámci záruky, je zde záruční doba na dílo 60 měsíců a pozastávka
z fakturace.
Na hokejbalovém hřišti pokračují stavební práce dle harmonogramu a celé dílo
má být předáno do konce října. Rovněž
i práce na výstavbě nového vodojemu pokračují tak, aby byl dodržen termín realizace dle SOD.
Radek Rothschedl, starosta

Mobilní Rozhlas – informace do telefonu
Od letošního září Město Zliv spustilo novou službu – Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní
bude efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací
a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!

Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu
přináší?
Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní
uzavírky apod.
Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů…
Pozvánky na kulturní a sportovní akce.
Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách.
Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi.
Při registraci si sami můžete nastavit, jaké
typy informací vás zajímají (např. kultura,
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majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit
vaše telefonní číslo a ulici, abychom vás
mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody).
Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu
s GDPR.
Registrovat se můžete také osobně na MÚ
Zliv – paní Nováková, tel.: 383 335 802.

Oficiální aplikaci - Mobilní Rozhlas si
můžete stáhnout přímo na App Store nebo
Google Play. Poté si stačí přidat naše město
a budete mít informace vždy po ruce.
Přihlaste se k odběru informací na:
https://zliv.mobilnirozhlas.cz/

Benátská noc, odpolední program pro děti / červenec 2021

Mydlák se rozzářil jako lampion

Co jste hasiči,

Poslední sobotu v červenci chataři z Mydláku a město Zliv uspořádali tradiční Benátskou
noc. Na své si přišli všichni, kteří neváhali a přišli se pobavit.

co jste v létě dělali?

V odpoledních hodinách nechyběl doprovodný program pro děti. Zlivští hasiči
přichystali pro děti oblíbenou pěnovou
show, která měla samozřejmě úspěch.
DJ pan Klein dětem zpestřil atmosféru diskotékou a soutěžemi.
Pro starší děti a dospělé zde byli připraveni hoši a dívky z airsoftového týmu
Nevrlý Pandy se svou střelnicí. Přijeli také
Čechovi se svými paddleboardy. Hladina
Mydláku se tak stala místem hemžících se,
povětšinou malých postav, které se snažily na svých placatých plavidlech udržet.
V podvečer začala hrát na přichystaném
pódiu oblíbená kapela HK Band a zábava pro dospělé se tak rozproudila, že do
příjezdu osvětlených loděk byla v kempu
skvělá atmosféra.

Po setmění se na obloze začaly objevovat malé ohňostroje, které avizovaly to, na
co všichni čekali. Po zatroubení z druhého
břehu se rybník proměnil v osvětlenou
scénu, vytvořenou různorodými světélkujícími plavidly. Veškeré osazenstvo Mydláku na břehu kreativní chataře vítalo pískotem a samozřejmým voláním AHOJ. Celou
přehlídku chatařských loděk ukončil ohňostroj a pochopitelně i světelný vodopád.
Celá akce pak pokračovala s HK Bandem Jiřího Kejšara až do pozdních nočních
hodin.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, a přejeme si do příštího roku, aby se
„Benátská“ mohla opět konat a měla stejný
úspěch jako v roce letošním.
Gabriela Nováková, foto D. Tupý

Naši dobrovolní hasiči z SDH Zliv ani
v prázdninových měsících nezaháleli
a byli připraveni pomáhat tam, kde to
bylo zrovna potřeba. S jejich činností
jste se mohli blíže seznámit v červenci,
kdy se otevřela vrata hasičské zbrojnice a hasiči zájemcům z řad široké veřejnosti ukázali, jakou techniku mají k dispozici, a předvedli své umění „v akci“.
Letošní letní měsíce byly bohaté na
srážky a velmi silný vítr. V období od 1. 6.
do 31. 8. 2021 vyjížděla naše jednotka celkem k 31 zásahům. Ve většině případů se
jednalo o padlý strom přes silnici, na chatu
nebo na auto. Také jsme ale vyjížděli odstranit nebezpečný bodavý hmyz, otevřít
uzavřené prostory nebo k požáru.
V jednom případě nás OPIS HZSJČK vyslalo k dopravní nehodě. Všech 31 zásahů
se obešlo bez zranění civilistů i zasahujících hasičů. Dokonce škody na majetku
byly minimální narozdíl od mimořádné
události ze dne 24. 6., když se jižní Moravou prohnalo ničivé tornádo. Naše jednotka chtěla pomoct postiženým obyvatelům
a také vyčerpaným kolegům hasičům, proto se přihlásila do tzv. odřadu na HZSJČK
a byla zapsána na seznam jednotek, které
jely na jižní Moravu pomáhat s odklízením
následků tornáda. I když naší jednotky
nebylo nakonec zapotřebí, rozhodli jsme
se pomoct aspoň finančně a poslali jsme
za SDH Zliv 10.000 Kč na opravu hasičské
zbrojnice v jedné z postižených obcí.
Den otevřených dveří
Dne 18. 7. 2021 proběhl ve zlivské hasičské zbrojnici Den otevřených dveří.
Chtěli jsme Zlivákům ukázat, co dělají hasiči při zásazích a na jaké profesionální
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Rybářských závodů se zúčastnilo 27 dětí / červen 2021

úrovni mají techniku a vybavení. Dalším
cílem této akce bylo najít nové členy do výjezdové jednotky. Což se povedlo a od srpna máme dvě nové tváře, které se v současné době zaučují.

AED – automatizovaný elektronický
defibrilátor
Ve středu 4. 8. 2021 dorazil do naší
jednotky nový kolega „AED“, který dokáže
díky elektrickému výboji nahodit zpět zastavené srdce. Nežli dojde k použití AED, je
zapotřebí provést KPR (kardiopulmonální
resuscitaci). V jednotce, kromě vynikajících hasičů, máme také dva zdravotníky,
kteří prošli certifikovaným kurzem a umějí si poradit s neodkladnou zdravotnickou
pomocí. Do tohoto kurzu se chystáme poslat další dvě členky zlivské jednotky. Jsme
velice rádi, že město a hlavně pan starosta tento zázračný přístroj pořídili. Bude
umístěn ve výjezdovém voze a připraven
24 hodin denně vyjet na pomoc.
Michal Pintér, SDH Zliv
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Rybářské závody
45. ročník
Tento rok, stejně jako tomu bylo v roce
minulém, jsme do poslední chvíle nevěděli, zda bude možno pořádat další – již
45. ročník dětských rybářských závodů.
Nakonec se nám podařilo tyto závody
uskutečnit při dodržení všech epidemiologických nařízení vlády ČR první
červnovou sobotu.
I přesto, že jsme museli dodržovat přísná
hygienická nařízení, byla účast dětí vysoká. Závodů se zúčastnilo 27 dětí, což nás
všechny rybáře potěšilo. Pevně věříme,
že si všichni zúčastnění užili hezké chvíle v krásně přírodě u našeho rybářského
revíru Křížek 1. Počasí bylo krásné, lehký
vítr, polojasno až jasno, bez deště, teplota
cca 22 - 28 °C. Startující byli nakonec odměněni podle pořadí, ale i ti, co se neumístili na předních příčkách, si odnesli ceny.
Pořadí a ceny:
1. Verboon Orlando Ben – 235 cm (prut,
naviják, taška)
2. Chalupa Tomáš – 173 cm (prut, naviják)
3. Rothschedl Adam – 164 cm (prut, naviják)
4. Pechánek Radek – 151 cm (naviják)
5. Frantál Jakub – 135 cm (podběrák)
6. Pavlíček Ondřej – 82 cm (vezírek)
7. Ryba Štěpán – 47 cm (vlasec)
8. Štifter Viktor – 44 cm (krabička s přísl.)
9. Kreps Filip – 39 cm (krabička s přísl.)
10. Soukupová Aneta – 39 cm (krabička
s příslušenstvím)
11. Valenta Jiří – 37 cm (krmení)
12. Šesták Jiří – 37 cm (vlasec)
13. Šimšík Jan – 31 cm (vlasec)
14. – 27. nebyla chycena žádná ryba
Další pořadí bylo rozděleno podle času
přihlášených závodníků a závodnic, takže

všichni byli nějak oceněni (dostali sady
pastelek, tužek, fixů, rybář. příslušenství).
Bylo chyceno celkem 36 ryb z toho 28 kaprů, 1 cejn, 1 okoun a 6 plotic.
Rádi bychom poděkovali Městu Zliv za
poskytnutí finančních prostředků na nákup hodnotných cen pro děti dále pak ČRS,
z.s. MO Zliv a Faber‑Castell.
Děkuji i všem zúčastněným, včetně
Ondry Václavíčka a jeho „company“ za
perfektní občerstvení. Budeme se těšit
na příští rok, snad již v řádném termínu
1. 5. 2022.
Bc. Miroslav Šubrt, ČRS, z.s. MO Zliv

Tři magické trojky
a uběhli jsme maraton!
V úterý 28. září 2021, v den státního
svátku, se ve Zlivi konal 2. sportovní
den. Po dvou letech se opět otevřela pro
širokou veřejnost zlivská sportoviště
ve spolupráci s městem a s partnerem
projektu Skupinou ČEZ.
Od 9.30 hod. byla na fotbalovém hřišti
SK Zliv připravena fotbalová cvičení. Hokejbalisté z HBC Zliv to měli složitější, protože hokejbalové hřiště je stále v rekonstrukci. Tenisté z TK Zliv ve svém areálu si
pro změnu připravili tenisová cvičeníčka.
Hasiči SDH Zliv našli útočiště na tartanovém oválu.
Vedle těchto sportů byla pro veřejnost
připravena horolezecká a boulderingová stěna, pump track (obratnostní jízda
na kolech), lukostřelba. Pro ty nejmenší
nechyběl skákací hrad.
Na infostánku obdržely děti karty sportovce, do kterých jim byly zaznamenávány
jednotlivé disciplíny. Za vyplněnou kartu
sportovce pak dostaly diplom a drobné
dárky.

Sportovní den se opravdu vydařil / září 2021

Vše bylo zakončeno 9. ročníkem štafetového maratónu. Na trasu vyběhlo postupně 106 běžců a běžkyň od 2 do 80 let.
Registrovat do běhu se mohli zájemci od
10 hodin na místě v infostánku. Maratón odstartoval v 13.45 hod. Cílová páska
byla protnuta v čase 3 hodiny a 33 minut.
K tomu všemu nám hrála hudba a svítilo
Mgr. Brigita Jindrlová, SK Zliv
sluníčko.

Rivalové se nakonec
sešli v jednom klubu

Z původně dvou oddílů vznikl dnešní
hokejbalový klub HBC Zliv. Dřívější rivalové se tak sešli pod jednou střechou.
Podle Jaroslava Masaře, dnešního předsedy klubu, ve Zlivi hrávaly hokejbal týmy
Lugano a Concord. Potom se město rozhodlo postavit hřiště (Zlivští do té doby
hráli v Čejkovicích nebo na budějovickém
Pedagogu a jen s tenisákem) a v novém tisíciletí vznikl jeden klub.
Nyní má na 40 dospělých v A a B mužstvech a 50 hráčů v kategoriích dětí a mládeže. Hraje se stále pět plus brankář, ale
leccos se změnilo. Tenisák se vyměnil za
plastový míček, asfalt za umělý povrch
a na nohou zůstaly jen fotbalové chrániče.
Hokejové jsou stále rukavice a přilby. Jinak
z bývalé výstroje hodně připomínající hokej nezůstalo nic.
Zlivští hrají nejvýše 2. ligu, kde se potkávají třeba s Pískem nebo Jindřichovým
Hradcem, je to nejvyšší krajská soutěž.
Loni byly soutěže kvůli koronaviru anulované po pěti kolech. Rok předtím se zrušila
liga před play off.
„Já jsem v klubu asi 15 let. Začínal jsem
jako hráč,“ říká Jaroslav Masař a dodává,
že jedním z hlavních zakladatelů byl Jiří
Čipera, kterého nyní připomíná memoriál.
Letos se bohužel hrát nebude kvůli rekon-

strukci hřiště. Hrací povrch se bude vyspravovat, ale klubové zázemí bude hodně
vylepšeno. Hlavně se budou rozšiřovat kabiny, dvě se přistaví, přibudou skladovací
prostory a chystá se i oplocení areálu jako
ochrana proti vandalům.
A Jaroslav Masař zve mezi hokejbalisty i nové hráče. „Rádi je přivítáme mezi
sebou,“ říká předseda klubu a jedním dechem dodává, že konkurence je velká a je
třeba mladé oslovit. Tréninky zatím nejsou, ale v sezoně se přípravka a minipřípravka scházejí v pondělí a čtvrtek, žáci
v úterý a pátek a dospělí v úterý a pátek.
„Lákadel je dnes pro děti spousta, celkově
je problém, že děti nesportují,“ říká Jaroslav Masař a připojuje, že ve Zlivi je navíc
TOP 1 fotbal. Oblíbený je i tenis, florbal
nebo volejbal. Pro nábory mladých nadějí slouží letáky, které se dávají do školky
nebo do školy. Do minipřípravky berou ve
Zlivi děti od pěti let. Zvláštní společný nábor všech klubů ve Zlivi se pak koná jednou za rok na sportovním dnu.

Tam si zájemci mají možnost vyzkoušet, co je hokejbal za sport, mohou si třeba
zkusit střílet na branku.
Zdroj: Deník, Edwin Otta

Letní kino

Prázdninové měsíce nám zpříjemnila
řada kulturních aktivit. Výhodou teplého počasí je mimo jiné to, že do divadla nebo kina můžeme jít pod širým
nebem, představení získá rázem jinou
atmosféru a nový rozměr.
Na chuť letnímu kinu jsme přišli i u nás ve
Zlivi. Oproti loňskému roku se promítání
filmů přesunulo z Mydláku na fotbalové
hřiště, které se pro shromáždění diváků
jevilo jako příhodnější prostor.
I když loni nemělo premiéru tolik českých
filmů a výběr byl omezený, přesto se podařilo vybrat tři zajímavé tituly: 3Bobule, Bábovky a Šarlatán. Podle vašich ohlasů jste
si letní kino užili a společně se můžeme
těšit na příští filmové léto – pod hvězdnou
oblohou, s hvězdami českého filmu.
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rozhovor, aktuálně…

Zlivská škola má duši
Jak jste již zaznamenali, po odchodu pana Režného na zasloužený odpočinek převzal
do rukou naši základní školu nový pan ředitel. Pan Milan Macas je Budějovičák, který
v současné době žije se svou rodinou, manželkou a dvěma dcerami, v Boršově nad Vltavou. V posledních 12 letech působil jako pedagog na gymnáziu v Českém Krumlově
a nyní se těší na novou etapu svého života na pozici ředitele zlivské školy.

Pana Macase jsme vyzpovídali a dozvěděli se spoustu informací, které budou zajímat nejednoho rodiče.
Myslel jste si jako kluk, že se stanete
učitelem, potažmo ředitelem?
Tak učitelem jsem chtěl být jednoznačně, ale také hercem, výpravčím, ale ředitelem? To zrovna asi ne. Příští rok to bude
již čtvrt století, co učím. Záhy po vysoké
škole jsem pracoval jako úředník finančního úřadu a zjistil jsem, že práce daňového
biřice mě nenaplňuje. Takže první volba
bylo školství a dodnes toho nelituji.
Jste překvapený, že se Vám povedlo
stát se ředitelem?
Jsem a příjemně!
Proč jste se rozhodl jít do výběrového řízení zrovna ve Zlivi?
Přiznám se, že jsem si představoval malou malebnou školu.
Když jsem poprvé uviděl zlivskou školu, překvapilo mě, jak obrovský je to kolos.
Nicméně si myslím, že je to pro mne velká
výzva.
Jak reagovala Vaše rodina, že jste se
přihlásil do konkurzu a poté ho i vyhrál?
Já bych řekl, že pozitivně. První reakce
mých dětí byla „Ty jo, táto, ty budeš říďou!“.
Manželka mi fandí i přes to, že můj čas,
který jsem doposud rodině věnoval, bude
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velmi omezený. Věří, že své nabyté zkušenosti ve Zlivi zúročím.
Jaký je nový začátek školního roku
v roli ředitele, navíc v nové škole? Je
hektický?
Velmi hektický. Je pravdou, že teď mohu
vidět práci ředitele ve dvou pohledech.
Jako učitele a jako ředitele či manažera.
Bohužel musím konstatovat, že míra byrokracie ve školství je značná. Představoval bych si být více se svými kolegy, dětmi
a trávit s nimi čas na úkor administrativy.
Zároveň děkuji panu řediteli Režnému,
kolik času a s jakou láskou se mi věnoval
v posledních měsících, abych tuto školu
převzal se vším všudy. Jako učitel jsem
netušil, kolik papírů na mě v roli ředitele
čeká. Ale peru se s tím se ctí!
Co Vás zde nejvíce překvapilo? Je
něco, u čeho jste si řekl: „Tak tohle jsem
opravdu nečekal!“
Pozitivní nálada a mezilidské vztahy.
Toho jsem se obával na základě předchozích mnoholetých zkušeností asi nejvíce.
Milé bylo zjištění, že zdejší kantoři i děti
táhnou za jeden provaz. Samozřejmě je to
postřeh z prvního týdne na této škole, ale
myslím si, že se nemýlím.
A co jsem opravdu nečekal, tak velkou
budovu, již zmiňovanou byrokracii a také
podporu, které se mi v současné době do-

stává od mých kolegů, rodiny i žáků. Navíc zdejší žáci jsou zvídaví a mají zájem
o vzdělávání. Toho je potřeba využít a připravit je na další etapu jejich studijního života i dalšího osobnostního rozvoje.
To bude zajímat asi všechny rodiče.
No opravdu. Žáci devátých tříd mě překvapili všeobecným přehledem a zájmem.
Věděli o Bitcoinech, hrubém domácím produktu atd. To leckteří dospěláci neví. Navíc
jsou zde děti pokornější a skromnější.
Jaké máte plány, na co se mohou děti
a rodiče těšit?
Plánuji toho velmi mnoho. Nejbližší
akce, která nás čeká, je „Hudební přehlídka
sv. Cecílie“, patronky hudby.
V měsíci listopadu se dveře školy otevřou veřejnosti a ve spolupráci se ZUŠ se
ve třídách budou odehrávat minikoncerty
všech žánrů. A mou vizí je, že na vchodové terase před školou, která se k tomu
přímo nabízí, bude hrát kapela. Vzhledem
k tomu, že na této terase se zřejmě naposledy slavil 1. máj, budeme ovšem muset
ověřit technický stav. Tímto bych zároveň
chtěl pozvat všechny Zlivany, aby se přišli
podívat a podpořit nás.

Mezi jeho koníčky patří rodina a cestování

Další větší akcí, kterou chystáme, je velké testování s MENSOU ČR. Našim dětem,
rodičům i ostatním zájemcům umožníme
otestovat svoji inteligenci. Rádi bychom do
budoucna otevřeli MENSA club s podporou aktivit na rozvoj inteligence a myšlení.
Budu rád i za jiné uskutečněné plány.
Pokud mohu jmenovat, tak chystáme pro
děti na školním dvorku „zážitkový chodník“. Ve spolupráci s Evropským centrem
jazykových zkoušek chceme připravit naše
školáky na Cambridge zkoušky od úrovně
A1 po úroveň B2. Chystáme nové webové
stránky. Chceme naše žáky zapojit do rozmanité nabídky soutěží a olympiád. V nejbližší době to bude Logická olympiáda,
Ekonomická olympiáda, Olympiáda v anglickém jazyce a mnoho dalších soutěží. Plánů mám hodně, ale nemohu slíbit, že se vše
povede. Přesto pro to udělám maximum!

Chtěl bych také poděkovat městu Zliv za
podporu, které se mi dostává. Je to pro mě
i kolegy velmi příjemné.
Jak se díváte na uplynulý rok a půl?
Ať už jako učitel, rodič a momentálně
i ředitel.
No bylo to náročné období a teď mohu
říci, že jsem se na to mohl podívat opravdu
zmíněnými třemi pohledy. Každý ten pohled se lišil. Najít ten správný střed, který
by vyhovoval všem, to jsem zatím nedokázal. A doufám, že ani nebudu muset. Přeji
si, aby online prostředí zůstalo pouze jako
možnost, kterou budeme moct využívat
v případech, které jsme ještě nevyzkoušeli
a usnadní nám práci.
Zbývá Vám čas na koníčky? Je něco,
co se dá stihnout při práci?
Je to těžké, ale pár věcí ještě stíhám.
Jsem velkým fandou do stereo kotoučků,
to je první, analogové 3D. Ekonomie je doslova mým hobby. Mám rád cestování, literaturu, hudbu, rodinu a vůbec setkávání se
s dobrými lidmi.
Stereo kotoučky? To potřebuji trochu přiblížit.
Stereo kotouček je disk o průměru 9 cm
nesoucí 14 obrázků spárovaných do sedmi
dvojic. Po vložení do speciální prohlížečky si můžete prohlížet sedm zvětšených
plastických obrázků. Vyráběly se s různou
tematikou např. zajímavá turist. místa, pohádky… Celý tento systém pochází z USA,
kde je znám pod jménem Viewmaster.
Mám cca 300 kotoučků z různých koutů naší planety. Je to taková libůstka, která
mě těší. Moji žáčci se mohou těšit na jejich
zhlédnutí…
Pan Režný Vám v minulém vydání
Zlivanu popřál, ať jste lepší než on. Co
Vy na to?
(smích) Moc děkuji za otázku. Děkuji
Honzovi za školu, která má duši a je „cítit“
dobrem.
Co byste popřál sobě?
Abych vydržel! (smích) A škole bych popřál, aby byla slovy mé dcery COOL!

Přijďte na výstavu
Dne 15. září 2021 v podvečerních hodinách proběhla v Městské knihovně Zliv
vernisáž výstavy výtvarných děl Nadi Kubartové a Pavla Rožbouda.

Po příjemném úvodním hudebním
vstupu Kateřiny Rožboudové zavzpomínala paní učitelka Kubartová na ty, kteří
ji přivedli na cestu výtvarného umění. Byl
to hlavně její kolega, pan učitel Pták, který
byl jedním z přítomných. Poté se ujal slova
pan Pavel Rožboud, který přivezl ukázku
svých nádherných mozaik. Také on hovořil o tom, jak vypadá proces tvorby těchto
artefaktů, a o své bohaté výtvarné činnosti, jež přináší radost nejen jemu, ale hlavně nám všem.
Výstava potrvá do konce října, je
přístupná v půjčovní době Městské
knihovny Zliv.

MĚSTO ZLIV VÁS ZVE NA

FOLKOVÝ
MINIFEST
MiMoBa-nd
LUBOMÍR HRDLIČKA
PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ

HUDEBNÍ SÁL
ZUŠ ZL 
21. ŘÍJNA 2021
19.00
VSTUPNÉ

50 KČ

Děkujeme za rozhovor. Přejeme Vám
ať se splní všechny plány a vize!
G. Nováková, foto D. Tupý

Co jsou Cambridge zkoušky…
Zkouška v prestižním mezinárodním
systému od Cambridge Assessment English
určená dětem v 5. a 6. ročnících základních
škol po alespoň třech letech výuky angličtiny. Stejně jako Pre A1 Starters, A1 Movers
motivuje děti k plnění zábavných úkolů ve
třech částech - poslechu, čtení a psaní, mluvení. Děti zde zvládají již náročnější zadání
na základní témata, která se jich osobně
týkají.
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sport / kopaná...

Slavnosti mrkve se vydařily
O slavnostním víkendu nám přála nejen aktuální epidemiologická situace, ale i počasí. V odpoledních hodinách dokonce více, než jsme čekali. Letošní slavnosti se mohli
opět pochlubit vysokou návštěvností a všudypřítomnou dobrou náladou.

Každý z návštěvníků si našel „to svoje“. Jelikož hlavní roli hrála mrkev, nesměl chybět
vynikající kuchař Petr Stupka. Připravil si pro návštěvníky nové recepty z této zdravé
pochoutky. O hudební kulisu se postarala kapela Kameňáci, která provázela celým odpolednem.

Na parkoviště před Městským úřadem se sjeli majitelé historických vozidel a nabídli
všem fandům veteránů přehlídku toho nejlepšího, co mají ve svých sbírkách. Do našeho
města zavítali také nadšenci do historických kol a v dobových kostýmech projížděli
zlivskými ulicemi i náměstím. Bohatý program byl připraven i pro děti, které byly nadšené hlavně z představení Divadla Studna z Hosína a Cirkusu Bude ČB. Nad jejich akrobatickými kousky na šátcích se mnohým přihlížejícím doslova tajil dech.

Ve večerních hodinách se vyhrazené prostory proměnily v taneční parket a s chutí si
na něm zatancovali všichni bez rozdílu věku na melodie v podání skupiny ABBA Stars.
Nálada byla skvělá a bavili se návštěvníci napříč generacemi. Zazněly všechny známé
hity včetně Dancing Queen, Mamma Mia nebo Money, money, money! Na pódiu je posléze vystřídali „bigbíťáci“ Jiří Schelinger tribute mladen djelmo. Třešničkou na dortu
byl ve 22.30 hodin barokní tichý ohňostroj za tónů hudby Antonia Vivaldiho. Zábava
pokračovala v plném proudu pod taktovkou DJ Kleina do nočních hodin.

Chtěli bychom poděkovat Skupině ČEZ za finanční podporu a všem zúčastněným
za skvělou atmosféru. Doufáme, že při přípravách dalšího ročníku Slavností „posuneme
laťku“ zase o kousek výš a že se stejně jako letos budete i příští rok všichni dobře bavit.

foto Daniel Tupý
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Společenská
kronika
Jako malé děti jsme se vždy těšili na ten
magický okamžik, kdy budeme moci sfouknout svíčky na narozeninovém dortu. Jak
léta přibývají, radujeme se z jiných věcí…
z toho, že se sejdeme pohromadě s rodinou,
že jsme všichni zdraví, daří se nám dobře…
Chtěli bychom vám pogratulovat k nádhernému životnímu výročí a popřát vám
mnoho takových kouzelných okamžiků.

Životní jubileum oslavili…
červen 2021
Miroslav Kadlec – 80 let
Zdeňka Myslíková 90 let
červenec 2021
Marie Jordánová – 80 let
Marie Vystrčková – 80 let
Josef Lukáš – 85 let
srpen 2021
Václav Mothejl – 80 let
Ludmila Nováková – 85 let
Josef Aujezdecký – 90 let
září 2021
Marie Huleová – 80 let
Helena Brychová – 80 let
Josef Horký – 80 let
Marie Kardová – 85 let

Zlatá svatba
červenec 2021
Vladimír a Jarmila Soulkovi
František a Marie Tesařovi

Diamantová svatba
září 2021
Petr a Jana Kohoutovi
Srdečně blahopřejeme vám – šťastným
manželům, k tomu, že jste bok po boku prožili – a ještě prožijete – mnoho krásných let.
Přejeme vám, ať vás neopouští vzájemná tolerance, úcta a láska.
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Z Pištína
až do New Yorku
Přijímací proces na americkou univerzitu je v mnoha ohledech speciﬁcký, říká jihočeský
vědec Roman Huszár.

Roman Huszár pochází z malebné jihočeské vesnice Pištín. Už při studiu na
„zdrávce“ v Českých Budějovicích ho začaly fascinovat záhadné funkce nervové
soustavy. Díky Bakala Foundation, která jej podpořila ve studiu na prestižní
americké Dartmouth College, se mohl
začít věnovat studiu neobvyklé kombinace neurobiologie, výpočetní techniky
a matematiky.
Po promoci nastoupil jako PhD student na New York University a momentálně pracuje v laboratoři Gyuriho Buzsáki, kde studuje fyziologii nervových
sítí, které organismům umožňují zapisovat paměť. Nejen o své studijní cestě
se rozpovídal v rozhovoru pro Drbnu.
Bakala Foundation je rodinná nadace manželů Zdeňka a Michaely Bakalových založená v roce 2007. Jejím cílem
je dlouhodobě podporovat studenty na
jejich cestě ke kvalitnímu vzdělávání
a tím nejen pomáhat realizovat jejich
sny, ale i zlepšovat společnost jako celek.
Z Pištína až do New Yorku. Jak složitá
to byla cesta?
Spletitá, ale každý krok měl jakýsi smysl. Po základce ve Zlivi jsem pokračoval
na zdrávce v Českých Budějovicích a třetí
rok středoškolského studia jsem strávil na
Phillips Exter Academy v USA. Tam jsem
poprvé nahlédnul pod pokličku vzdělání,
o které se projevuje mezinárodní zájem.
Po střední jsem navazoval na newhampshirské Dartmouth College, kde jsem
v sobě objevil vášeň pro neurovědu. No
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a odtud to bylo do New Yorku co by kamenem dohodil.
Kvůli studiu jste bezesporu musel
neustále pilovat angličtinu. Co byste poradil studentům, kteří by chtěli studovat v zahraničí, jako recept na zlepšení
jazyků?
Ovládání jazyků vyžaduje aktivní přístup, tak bych v angličtině (nebo jakémkoliv jiném jazyce) doporučil praktikovat
co největší množství zábavných činností.
Rád jsem se díval na oblíbené filmy a seriály a četl knihy, u kterých jsem dobře
znal děj a mohl se soustředit na jazyk. Psal
jsem si seznamy slovíček a frází a snažil se
přemýšlet v angličtině. Nakonec jsem chodil i na soukromé lekce s rodilou mluvčí,
abych to všechno mohl uvést v praxi.
Ve studiu na Dartmouth College vás
podpořila Bakala Foundation. Jak jste
přišel na možnost zažádat o takové stipendium?
O Bakala Foundation jsem se dozvěděl
hned v prvním ročníku na střední od třídní učitelky Jandové. Tehdy jsem to vnímal
jako sice krásnou, ale ne příliš reálnou
vidinu do budoucnosti. Když jsem ale začal seriózně uvažovat o podání přihlášek
na ne zrovna levné zahraniční univerzity,
podpora od Bakala Foundation se stala
nezbytnou. Stipendium jsem dostal napodruhé, co jsem podal přihlášku. Bez této
podpory bych Dartmouth neměl šanci vystudovat, moc si toho vážím.
Jak složité vlastně je dostat se na takovou školu?
Přijímací proces na americkou univerzitu je v mnoha ohledech specifický. Při-

hláška je nejenom důkazem konkrétních
dovedností (známky, ocenění z mimoškolních aktivit atd.). Nutné je také napsat
osobní eseje, ve kterých má uchazeč možnost představit se víc holisticky.
Dát dohromady přihlášku, která zapůsobí, je náročné i pro Američany, natož
pro Evropany, kde přijímací řízení probíhá
úplně jinak. Bakala Foundation v tomto
ohledu poskytuje kvalitní poradenství formou různých přednášek a workshopů.
Při svém studiu jste se věnoval neobvyklé kombinaci neurobiologie, výpočetní techniky a matematiky. Proč právě tato kombinace?
Neurověda je mladý obor a pořád se
jaksi hledá. Mnoho neurovědců čerpá inspiraci - jak koncepční, tak metodologickou - z různých dalších vědeckých oborů.
Tato různorodost se pak promítá do výuky
neurovědy na vysokých školách. Přesně
tento prvek mě na ní lákal. Ze začátku jsem
nevěděl, o co mám největší zájem, tak jsem
si to chtěl zkusit všechno.
Později jste nastoupil na New York
University jakožto PhD student v oboru
výpočetních neurověd. Co přesně si pod
tímto oborem může představit laik?
Mozek sestává z velkého množství
elektricky aktivních buněk, tzv. neuronů.
Ty jsou na sebe fyzicky napojené a komunikují spolu elektrochemickými vzruchy.
Každý neuron svou aktivitou ovlivňuje aktivitu svých sousedů. Tyto vzruchy je možné zaznamenat jako stereotypní křivku na
elektrodě zavedené v těsné blízkosti těla
buňky.
Aktivitu neuronu tak můžeme popsat
sekvencí časů, kdy vyslal vzruch. Pokud
takto zaznamenáme aktivitu větší populace, přirozeně se dostáváme k základní
otázce, na kterou se výpočetní neurověda
ptá: Jak charakterizovat a vysvětlit strukturu této aktivity? Jedním z možných postupů je použití statistických a matematických modelů, hlavních nástrojů výpočetních neurověd. Předpovědi těchto modelů
je pak samozřejmě nutné kritizovat pomocí laboratorních experimentů. Jen tak lze
smyčku vědeckého procesu uzavřít.
Na čem konkrétně právě pracujete?
Vím, že pracujete v laboratoři známého
vědce Gyuriho Buzsáki.
Jedna z předních teorií upřednostňuje roli smyslových zkušeností při formování aktivity v mozku. Každá zkušenost
svým charakterem „stimuluje“ určité části nervové sítě, to vede k fyzickým změnám v síle vazeb mezi neurony a to se
nakonec promítne do charakteru aktivity
v celé populaci. Alternativní teorie tvrdí,
že sítě neuronů spíše generují aktivitu
organizovanou nezávisle na konkrétních

smyslových zkušenostech. S Buzsákim se
přikláníme k této druhé teorii. Můj projekt zkoumá vliv raných procesů během
embryonálního vývoje, kdy neurony vznikají. Pozorujeme, že tyto procesy vytvářejí
nervové sítě, které jsou přednastavené pro
určitý druh aktivity.
Nervový systém je vysoce aktivní i ve
spánku. Jakou roli hrají v našem životě
sny?
Strukturovaná aktivita během spánku
nás nutí přemýšlet nad funkční rolí režimu,
kdy je mozek odříznutý od vstupu od smyslových orgánů. V souvislosti s odpovědí
na předchozí otázku možná nepřekvapí,
že v laboratoři klademe velký důraz na
roli spánku. Ve fázi NREM se často mluví
o rekapitulaci aktivity během bdění (přehrávání, v angličtině „replay“) a roli tohoto jevu při konsolidaci pamětí. Fázi REM,
během které sníme, se přisuzuje podobná
funkce. I když, každý, kdo kdy snil, by nejspíš uznal, že obsah se často od reálných
zážitků dost odchyluje.

Jak mozek zprostředkovává svět kolem nás? Vidíme realitu nebo jeho výplod?
Každý nadšenec astronomie ví, že existují druhy světla, které jsou pro lidské oko
neviditelné. Jsou škály reality, o kterých
bychom bez nástrojů moderní vědy nikdy
nevěděli. Realita, ke které máme přístup, je
tedy značně limitovaná a interpretovaná.
To je zajisté dané potřebami (jiné než ty
astronomické), pro které se náš mozek během evoluce vyvinul. Nedá se však říct, že
by náš mozek byl nějak limitovaný. O astronomických jevech víme pomocí nástrojů,
které si před zhotovením musel někdo (tj.,
nějaký mozek) představit. Tato představivost a kreativita je nutnou podmínkou pro
vědecký pokrok, který nám umožňuje k realitě se přiblížit.
Také jste v jednom rozhovoru řekl,
že během roku 2050 se má počet lidí
trpících Alzheimerovou chorobou přibližně ztrojnásobit. Čím to?
V tomto výroku jsem vycházel z aktuálních statistik ohledně choroby, stárnutí

populace a její předpokládané velikosti.
Na základě těchto dat jsem předjímal
situaci v budoucnosti. Každá taková prognóza je ale ve své podstatě zavádějící, tak
bych se teď rád opravil. Kámen úrazu tkví
v tom, že předzvěsti na základě aktuálních
statistik nedokáží zohlednit důsledky nových znalostí.
Alzheimerova choroba není v tento
moment léčitelná. Myslíte, že se dočkáme někdy změny a dokážeme ji nejen
potlačit, ale také plně vyléčit?
Nic se nedá zaručit, ale nevím o ničem,
co by tuto možnost vylučovalo. Obzvlášť
pokud bude v této oblasti vedena široká
škála vědeckých projektů. Často se stává,
že vědci nevidí dalekosáhlost důsledků jejich poznatků.
Například Heinrich Herz experimentálně prokázal existenci elektromagnetického vlnění. Domníval se však, že jen těžko
najde praktické uplatnění. Pro Herze to
byl pouze kuriózní výsledek plynoucí ze
základního výzkumu. Nevěděl, že de facto položil základní kámen pro revoluci
v komunikační technologii. Podobně tomu
může být i při řešení náročných problémů
v medicíně. Myslím, že je třeba zdůraznit
hodnotu základního výzkumu.
Poznatky ohledně zdravého fungování
komplexního systému, jako je mozek, nám
pomohou představit si možnosti jeho selhání a najít efektivní řešení.
Často se mluví o popularizaci vědy.
Myslíte si, že by se minimálně v Česku
měla více popularizovat a přiblížit široké veřejnosti. Pokud ano, jakou cestou?
Ve většině zemí je výzkum financován ze státních peněz, které přichází od
daňových poplatníků. Popularizaci vědy
tedy beru seriózně a když se naskytne
příležitost, rád se jí chopím. Je to forma
transparentnosti vůči většině společnosti,
pro kterou jsou odborné články nečitelné.
Jedna ze zajímavých myšlenek, jak aktuální dění ve vědě popularizovat, je pořádání
přednášek pro veřejnost. Když má člověk
možnost aktivně se ptát, hned je to větší
zábava. V tomto ohledu se mi moc líbí český projekt Science to Go.
Řekněte mi závěrem, co plánujete po
dokončení studia? Plánujete návrat do
tuzemska nebo byste se rád usadil v zahraničí?
Po doktorátu se budu ucházet o postdoktorandské pozice, abych nabyl víc zkušeností, než se někde v akademii pokusím
usadit jako vedoucí výzkumu. Tyto pozice
jsou velice vzácné, tak nevím, kde se mi podaří usadit. Ať už to dopadne jakkoliv, moc
bych stál o spolupráci s českými vědci.
Budějcká Drbna, Michael Daněk

Nové knihy
v knihovně
Robert STEUN
Šumava mezi dvěma národy
Kniha vzpomínek Roberta Steuna, který se narodil na začátku minulého století. Jako mladík nastoupil na místo adjunkta
na šumavských Pláních,
kde strávil nejkrásnější
období svého života. Poté následoval život plný zvratů, strachu o život svůj i blízkých v době hrůz 2. světové války.
Ve 30. letech se stal policistou, pracoval pro tajnou zpravodajskou službu,
dvakrát byl vězněn nacisty. Strhujícím
způsobem popisuje dění a události v nejhorším období, které český národ zažil
- 2. světovou válku, ale i poválečné roky.
Přes všechny útrapy, které mu osud způsobil, zůstal stále srdcem na krásné Šumavě.
Martina FORMANOVÁ
Nalakuj to narůžovo
Další autobiografické
vyprávění manželky slavného českého režiséra Miloše Formana, která tentokrát líčí, jak se vyrovnávala s manželovou smrtí.
S pomocí deníku zpracovává svůj smutek a prázdnotu ze ztráty
člověka, po jehož boku strávila dvacet tři
let a s nímž vychovala dva syny. Se sebeironií a upřímností autorka popisuje cestu k zotavení. Kniha obsahuje bohatý fotografický doprovod.

Nina ŠPITÁLNÍKOVÁ
Svědectví o životě v KLDR
Koreanistka Nina Špitálníková, přináší sedm
rozhovorů se severokorejskými uprchlíky, představuje mimořádně unikátní příspěvek k poznání jednoho z nejtužších
autokratických režimů na světě. V knize promlouvají jak ti, kteří proti režimu
dlouhodobě revoltovali, tak ti, kteří s ním
sympatizovali, jak ti, kteří byli zvyklí na
blahobyt, tak ti, kteří se museli celý život
ohánět, aby se alespoň občas najedli.
Díky rozmanitosti zpovídaných osob
máte možnost nahlédnout pod roušku
severokorejského režimu, poznat mentalitu Severokorejců i jejich každodennost,
a to z mnoha úhlů.
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kultura, volný čas…

Charita Zliv
program – říjen 2021
13. – 14. 10. / TIKTOK Challenge
19. – 21. 10. / výroba halloweenských dekorací
26. – 27. 10. / výroba halloweenských masek
Vždy od 14 hodin.
Otevírací doba: 12 – 18.00 / náměstí Míru 10, Zliv

▼ inzerce
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