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Upeč třeba chleba, oprav třeba most

Hráli jsme pro rodiče za "pětikačku"...

Bystřina, nabitý podzim

Arnošt Vašíček, záhadolog

Úspěšná sezóna zlivských hasičů

Ptactvo Zlivi a okolí, 3. část
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slovo starosty, aktuálně...

Léto je za námi...
Vážení spoluobčané,
léto je za námi, podzim nám přinesl
pár dní krásného babího léta a většina
lidí v rodinných domcích sklízela ovoce
na svých zahrádkách. I našemu městu se
podařilo něco sklidit. Stále se mě někdo
ptá, proč máme ve Zlivi „dinosauří stopy“ (piktogramy cyklistů).
Vysvětlení je velice jednoduché.
Po více než dvou letech neustálého doplňování a upravování podkladů se konečně podařilo získat dotaci na akci - Vedení cyklistické dopravy ve Zlivi (ulice
Bezdrevská, Nádražní). Jedná se o dotaci,
která zahrnuje tzv. uznatelné náklady již
vybudované cyklostezky a její napojení
na vlakové nádraží pomocí piktogramů
vyznačujících cyklotrasu v obou směrech. Cyklotrasa je vyznačena piktogramy na ulici Bezdrevská a Nádražní. Jen
malé připomenutí, cyklotrasa není cyklostezka a je potřeba si uvědomit, že se

Kompostéry zdarma
Město Zliv nabízí svým občanům bezúplatnou výpůjčku 1500 litrového zahradního kompostéru.
V rámci projektu, jehož cílem je snaha předcházet vzniku biologického odpadu a umožnit jeho recyklaci přímo v místě vzniku, pořídilo město větší množství
kompostérů. Ty zdarma vypůjčí občanům na dobu pěti let a posléze jim je
převede do vlastnictví.

cyklista musí chovat na cyklotrase i cyklostezce v souladu s platnými dopravními
předpisy. Získaná dotace na tuto akci je
ve výši přes 8,7 mil Kč.
Na jednání se zástupci města Hluboká nad Vltavou bylo potvrzeno, že pracují na vybudování cyklostezky, která
bude vedena po levé straně komunikace
do Munic, kde bude napojena na stávající cyklostezku Munice - Hluboká, jedná
se o společný projekt s naším městem,
jelikož je trasa vedena jak po katastru
Hluboké nad Vltavou, tak po katastru
Zlivi. Územní rozhodnutí má být vydáno
do konce letošního roku, stavební povolení v průběhu roku 2020.
Jsem rád, že někteří z vás vyslyšeli
mou výzvu a přišli za mnou do kanceláře
se svými podněty, s některými z vás jsem
se sešel na Mydláku a musím říct, že vaše
připomínky byly věcné. Něco se podaři-

Podmínky výpůjčky, technické parametry kompostérů a žádost o výpůjčku jsou
k vyzvednutí v kanceláři Městského hospodářství Zliv. Vše lze rovněž pohodlně
stáhnout na internetu - www.zliv.cz v sekci Městské hospodářství. Na základě řádně vyplněné a podané „Žádosti o výpůjčce
domácího zahradního kompostéru“ dojde
k uzavření „Smlouvy o výpůjčce“. Převzetí
a složení kompostéru do funkčního stavu
je pak již velmi rychlé.
Neváhejte, získejte kompostér a produkujte vlastní kompost. Je to tak snadné!
Redakce

Nařezané stromy
Ve Zlivi se objevil velmi nebezpečný
jev. Při obhlídce našich lesů byly objeveny tři stromy s naříznutým kmenem.
Jednalo se o dvě lokality v okolí Mydláku.
Toto opatření pomůže snížit množství
biologicky rozložitelného odpadu odváženého na sběrný dvůr a v neposlední řadě
přispěje i k ekonomické úspoře města při
jeho likvidaci. Využitím vypůjčeného kompostéru pomohou občané nejen městu, ale
i sobě. Správným kompostováním přispějí ke vzniku kvalitního přírodního hnojiva
použitelného pro další zahradní využití.
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lo vyřešit okamžitě, něco během týdne,
něco je v řešení a v brzké době bude vyřešeno a je samozřejmě i pár věcí, které
řešení mají, ale vzhledem k zamýšleným
investičním akcím města by bylo neekonomické je řešit nyní. Budu rád, když
za mnou se svými připomínkami budete
chodit i nadále.

Nezadržitelně se nám blíží vánoční
svátky a nový rok. Tato doba je dobou
bilanční, dobou klidu, dobou pohody
a posléze i dobou různých předsevzetí.
Dovolte mi nebilancovat a nechat na vás
všech, ať sami posoudíte, co se povedlo
a co se nepovedlo, a to jak ve městě, tak
ve vašich osobních i profesních životech.
Přeji vám, abyste pod stromečkem našli štěstí, zdraví a sváteční pohodu a ti
nejmenší samozřejmě i nějaký ten vysněný dárek. My starší už víme, že nejdůležitější je opravdu zdraví, a tak vám ho přeji
i po celý nadcházející rok 2020.
Radek Rothschedl, starosta

Apeluji na všechny, pokud obdobně nařezané stromy objevíte, ihned kontaktujte
lesního hospodáře pana Zárubu, mě, popřípadě hasiče a policii. Takto naříznutý
strom je velmi nestabilní a pro své okolí
nebezpečný. V případě zájmu o dřevo tzv.
samovýrobou kontaktujte lesního hospodáře pana Zárubu. Aktuální cena dřeva je
182 Kč/prm.
Radek Rothschedl, starosta

Bystřina

měla velmi nabitý podzim
Folklorní soubor Bystřina začal svou desátou sezonu působení ve Zlivi. Po zasloužených prázdninách jsme opět naskočili
do zajetých kolejí.
Začátek školního roku byl opravdu nabitý. Hned v sobotu 7. září se dospělí tanečníci účastnili folklorního festivalu Dožínky
v Doudlebech. I přes nepřízeň počasí byla
akce velmi příjemná. Úvodním průvodem
se představily všechny soubory a poté
na venkovní scéně každý soubor předvedl
svůj program.
V neděli 8. září 2019 se dětská část
souboru s kapelou zúčastnila 38. ročníku
„Waldviertler Volkstanzfest“ v rakouském
městě Gross Gerungs. Mnohokrát děkujeme Jihočeskému folklornímu sdružení
za příležitost vycestovat v rámci projektu
spolupráce Jihočeského folklorního sdružení a Volkskultur Niederösterreich.

Bylo to velmi krásné odpoledne mezi
milými a vřelými diváky. Festivalu se
účastnilo celkem 16 folklorních souborů,
které se střídaly na dvou pódiích.
Další krásné vystoupení bylo v Čakově
v sobotu 21. září 2019, kde naše děvčata
svým vystoupením zpestřila doprovodný
program na divadelní přehlídce „Čakovské prkno“. Pozvánka do Rakouska přišla na sobotu 12. října 2019. Tentokrát
do městečka Aigen-Schlägl. Zde jsme se
představili ve dvou tanečních vstupech
a také v bloku prezentace jihočeských krojů. Celá akce byla velmi příjemnou a přátelskou spoluprací s rakouskými přáteli.
Ve sváteční den 28. října jsme reprezentovali českou kulturu na oslavách krásy
a rozmanitosti mezinárodní školy Towns
hend school s ukázkou tanců z nejrůznějších konců světa. Vystoupení se konalo
v KD Slávie. A hned druhý den 29. října

jsme tou samou akcí zpestřili program
v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou. Bylo
velmi zajímavé se účastnit této multikulturní akce.

A co nás čeká v nejbližším čase?
V listopadu se část našich dospělých tanečníků účastní III. ročníku Folklor campu,
vzdělávací akce pro jihočeské soubory, kde
přednáší přední odborníci na jihočeský
folklor. Velmi se opět těšíme na adventní čas, kdy vystupujeme s naším „Vánočním pásmem“. Vidět nás můžete například 1. prosince ve Zlivi a 7. prosince 2019
na Hluboké.
Jako každý rok velmi rádi přivítáme
nové tanečníky do dětské i dospělé složky.
Potřebujeme i muzikanty, pokud by nějaký
mladý muzikant měl zájem občas hrát aktivně v kapele, rádi ho přibereme. Těšíme
se na nové přátele.
Tereza Kadlecová
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Arnošt Vašíček

a jeho svět plný záhad
Ve čtvrtek 17. září letošního roku navštívil své čtenáře v Městské knihovně Zliv
známý spisovatel, scénárista a záhadolog
PhDr. Arnošt Vašíček.
Představil nejtajemnější domácí záhady
z nové knihy „České tajemno“ a z připravovaného televizního cyklu. Knihovna byla
do posledního místa zaplněná fanoušky
záhad a neuvěřitelných objevů.
Vyslechli jsme příběhy o hledání důkazů o přítomnosti mimozemských civilizací
na Zemi a vyprávění o původu tajemných
značek ve věži Markomanka na hradě Zvíkov. Pan Vašíček přislíbil, že se rád do Zlivi
opět příští rok vrátí, a my se už dnes těšíme na další dávku záhad minulosti a zajímavých hypotéz.
Marie Matoušková
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Chceš se stát rybářem?

„Petrův Zdar”

řekl Tomáš a šel na ryby
Již v minulých letech, pod záštitou ČRS,
z.s. MO Zliv, byl pořádán rybářský kroužek.
I letos chceme pozvat všechny milovníky
vody a ryb, kteří ještě nemají svojí povolenku a rádi by se o ni zasloužili, aby se
mezi nás přišli podívat.
Jak to všechno začalo…
Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil
s historií a současností Místní organizace
Českého rybářského svazu Zliv.
Naše organizace byla založena v roce
1948 jako rekreační rybářský kroužek
při Šamotárně Zliv s pouhými pěti členy:
pan Kučera, Posekaný, Kocourek, Beneš
a Štumbauer. V roce 1954 byla organizace
přejmenována na Lidový rybářský spolek, který měl v té době 35 členů. V roce
1956 se ze spolku stala MO ČS RS Zliv a až
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Mladí hasiči byli opět úspěšní

od roku 2019 má naše organizace 344
členů, která obhospodařuje devět rybníků. Z toho pět chovných a čtyři sportovní.
Chovné rybníky pravidelně lovíme a ryby
z nich vysazujeme do povodí Jihočeského
územního svazu, kterého jsme členem.
Letošní výlovy se konaly ve dnech:
5. 10. - Blata I (retenční nádrž u Kubaty),
12. 10. - Blata II (nově postavená nádrž
u Kubaty), 19.10. - Vitcháček.
Sezonu jsme zakončili 2. 11. výlovem rybníků Křížek II a III a následnou dolovnou.
Od 26. 10. se někteří naši členové účastnili
i výlovu rybníka Bezdrev.
Chceš se stát rybářem?
Zveme všechny děti ve věku 8-14 let,
které baví příroda a rády by se věnovaly rybaření. Pro více informací - pište
na: rybarskykrouzekzliv@seznam.cz.
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Úspěšná sezóna
u hasičů

Mladí hasiči ze Zlivi za sebou mají další velmi povedenou sezónu. Na začátku
sezóny jsme objevili netušené schopnosti v dorostu, kdy se dva naši dorostenci
a jedna dorostenka probojovali do krajského kola v požárním sportu.
Získali v něm stříbrné a bronzové medaile a poté následovala série povedených
závodů v rámci Českobudějovického dvojboje, do kterého se z SDH Zliv zapojilo 29
dětí. Zlivským dětem se podařilo soutěže
dvojboje dvakrát vyhrát, dvakrát brali stříbro a jednou bronz. Soutěže se zúčastňovaly i naše mladší děti, jejichž největším
úspěchem je nový osobní rekord v požárním útoku v Nových Homolích, a to čas
18,77 s., který jim přinesl bronzovou příčku.
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Memoriál J. Čipery, společný snímek zúčastněných týmů

Celou sezónu kolektiv zakončil dne 14.
9. 2019 na soutěži v Ohrazeníčku, kde probíhá vyhodnocení celého seriálu soutěží.
Mladší žáci se umístili celkově na 10. místě
a starší žáci po loňském vítězství uhájili
stříbro. Jelikož většina z nich v dětské kategorii končí a přechází do dorostu, který
se bude zapojovat postupně do výjezdové
jednotky a do výchovy nových generací
mladých hasičů, věříme, že všichni opustili
„dětská léta“ se ctí a dali do boje o medaile
všechno. Tímto jim děkujeme.
Mezi úspěchy našeho kolektivu však
nepatří pouze soutěže a medaile. Dne 3. 9.
2019 proběhl nábor do nově vzniklé hasičské přípravky, do které mohou chodit děti
od 3 do 6 let a o program se jim stará šest
instruktorů a jeden vedoucí. Báli jsme se,
že o hasičský kroužek nebude velký zájem,
nicméně k našemu překvapení přišlo 35
dětí. SDH Zliv tak k dnešnímu dni eviduje
78 dětí ve věku od 3 do 18 let.
Poslední z mnoha úspěchů letošní sezóny je vznik ženského družstva (ano, čtete
správně) v SDH Zliv. Jelikož muži vzorně
reprezentují sbor na soutěžích, nechtěly jsme ani my ženy zůstat zahanbené
a z dorostenek a vedoucích kolektivu Zliv
tak vzniklo ženské družstvo. Doufáme, že
budeme stejně úspěšné a že tak budeme
našemu sboru dělat čest.
Markéta Tischlerová, SDH Zliv

Hokejbal

čeká nová sezóna
S koncem letních prázdnin skončila
pauza i sportovcům, a tak i hokejbalistům
začala s nástupem podzimu nová sezóna.
Hokejbalová základna se pro letošní rok
rozrostla o další mládežnické kategorie
a nejen hráče, ale hlavně trenéry a funkcionáře čeká dlouhá a náročná sezóna.

HbC Zliv pro letošní rok přihlásilo
do soutěží celkem 5 mužstev, kdy v seniorské kategorii nastoupí dvě mužstva. První
“A“ mužstvo bude nastupovat ve druhé lize
a rezervní “béčko“ v lize regionální. Dále
Zliv nasadí do soutěžních utkání kategorii
mladších žáků, přípravky a minipřípravky.

Žáci již mají první přípravný start za sebou, kdy v rámci projektu dotovaného
z Oranžového roku reprezentovali naše
město na prvním ročníku Memoriálu J. Čipery. Tento turnaj, který se konal na počest
jednoho z hlavních zakladatelů hokejbalu
ve Zlivi, se uskutečnil poslední srpnový
víkend. Zlivští žáci na turnaji vybojovali
celkové druhé místo a v těžké konkurenci
ostatních týmů prokázali, že jsou na sezónu připraveni. V průběhu turnaje nejprve
žáci porazili těsně SK Pedagog, pak bohužel podlehli týmu SK Suchdol n. Lužnicí, ale
na závěr přehráli Prachatice a tím potvrdili
již zmiňované druhé místo hned za jejich
jediným přemožitelem ze Suchdola.

Do plné přípravy na první ostrou sezónu se po prázdninách zapojili i ti nejmenší
z přípravky a minipřípravky pod vedením
trenérů Řimnáče a Mikoláše. Tyto hráče
čeká první sezóna a pevně věříme, že si
povedou dobře a hokejbal je bude bavit.
V rámci seniorských kategorií, jak již bylo
zmíněno, nasadí klub hned dvě mužstva.
Obě mužstva trénují od začátku srpna a sezóna odstartovala první víkend v září. Oba
tyto týmy zkušených hráčů mají jasný cíl:
nejprve se probojovat do play off a v něm
si zahrát minimálně semifinále.
Hokejbalový klub se hlavně v nadcházející sezóně chystá na již dva roky odkládanou rekonstrukci, kdy se v současnosti
čeká na dokončení projektu ze strany města a následně na spuštění stavebních prací.
Předseda oddílu Jaroslav Masař k danému
tématu říká: „Chci věřit, že ještě v letošním roce dojde k oplocení hřiště, aby se
konečně zamezilo jeho neustálé devastaci.
Následně po sezóně bychom rádi ve spolupráci s městem rozběhli zmíněnou rekonstrukci nevyhovujícího zázemí. To čekání je již opravdu dlouhé, dvakrát se tyto
stavební úpravy odkládaly, a tak věřím, že
na ně již přijde řada.“
Pokud by měl někdo zájem o hokejbal, ať již v žákovské nebo seniorské kategorii, rádi jej mezi námi přivítáme. Kontaktujte prosím níže uvedené trenéry nebo
se na nás přijďte podívat přímo na trénink
na hokejbalové hřiště.
tréninky a kontakt:
přípravka - pondělí, čtvrtek: 17 - 18.00
Filip Řimnáč - tel.: 607 107 037
Vlastimil Mikoláš - tel.: 777 949 769
mladší žáci - úterý, pátek: 17 - 18.00
Ivo Jíša - tel.: 724 717 024
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lidé kolem nás...
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Upeč třeba chleba,
postav třeba most
V srpnu letošního roku byla dokončena kompletní rekonstrukce kamenného mostu se
sochou sv. Jana Nepomuckého za finanční podpory Ministerstva kultury. Jistě jste si
během procházek všimli, že most dostal zbrusu nový kabát a odborně restaurovaná
socha váženého světce a jednoho z českých zemských patronů tak získala místo hodné
svého významu.
Historie původního barokního mostu pyšnícího se dvěma oblouky sahá do 18. století.
Byl vystavěn v místech, kudy původně vedla cesta ze Zlivi do Pištína. Poté, co byla v 60.
letech minulého století vybudována nová silniční komunikace, která nahradila tu stávající, přestal i most sloužit svému původnímu účelu a byl ponechán jako doklad řemeslné
dovednosti a zručnosti našich předků.
V rámci letošní opravy mostu byly odstraněny jednotlivé vrstvy dřívější vozovky
a bylo doplněno podloží štěrkodrtí. Následně byla položena nová kamenná dlažba ze
žulových kostek. Na opravné práce po odborné stránce dohlíželi také restaurátoři, kteří
mimo jiné doporučili udělat na mostě speciální hydroizolaci, aby nedocházelo k zatékání
vody do mostní konstrukce.
Pro zajímavost...
• Kamenný most má délku 17,2 m s užitkovou
šířkou 4,70 m.
• Socha sv. Jana Nepomuckého je vytesána
z pískovce a postavena na žulovém podstavci,
na němž si můžete přečíst český nápis „Ode
všeho krupobití chraň nás Jene Nepomucký“
a letopočet 1724.

fotografie:
současnost 2019 - Daniel Tupý
historické 1968 - NPÚ České Budějovice
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březen 2019

zima 1968

Mladší přípravka
bojovala

Opět po roce jsme uspořádali mládežnický turnaj „O pohár starosty města Zliv“.
V letošním osmém ročníku změřilo své
síly 25. srpna 2019 celkem sedm týmů - TJ
Malše Roudné "A", TJ Malše Roudné "B", TJ
Sedlec, Slavoj Hrdějovice, JFA ČB, TJ Sokol
Dubné a domácí SK Zliv. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Každý tým tedy
odehrál šest zápasů. Jak turnaj dopadl
a kdo získal vítěznou trofej?
1. místo JFA ČB - 15 bodů
2. místo TJ Sokol Dubné - 13 bodů (23:6)
3. místo Slavoj Hrdějovice - 13 bodů (23:8)
4. místo TJ Sedlec - 12 bodů
5. místo TJ Malše Roudné "A" - 6 bodů
6. místo SK Zliv - 3 body
7. místo TJ Malše Roudné "A" - 0 bodů

Vedle týmových cen se udělovaly i ceny individuální. Vybrat nejlepšího střelce je jednoduché, určit nejlepšího brankáře také,
ale vybrat toho nejlepšího mezi 80 šikovnými dětmi je velice těžké.
Individuální ceny si odnesli:
nejlepší střelec – Šimon Slezák (Slavoj Hrdějovice), nejlepší hráč – Jan Perina (JFA

ČB), nejlepší brankář – Filip Pražák (TJ Sokol Dubné)
Ceny předal a hráče přišel pozdravit starosta města Zliv Radek Rothschedl. Turnaj
se uskutečnil za finanční podpory města
Zliv. Díky tomu si každý z hráčů mohl odvézt malý dáreček a týmy tréninkové pomůcky.
Ráda jménem realizačního týmu SK Zliv
poděkovala všem účastníkům turnaje,
hráčům, rodičům a trenérům za hladký
průběh a vytvoření úžasné atmosféry naší
fotbalové akce.
Brigita Jindrlová

Předvánoční čas

v naší mateřské škole
Předvánoční čas se zase po roce přiblížil a naše školka se chystá na několik akcí.
Období před Vánocemi a období Vánoc je
pro naše nejmenší snad tím nejlepším časem v celém roce.
První adventní neděli se v našem městě
vždy koná slavnost u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Děti z mateřské
školy zde opět vystoupí s malým pásmem
vánočních písní a básní. Tento úkol vždy
patří dětem 4-5letým.

Dále se na 3. prosince chystá v mateřské
škole charitativní akce Trhy pro Arpidu.
V areálu mateřské školy bude již 4. ročník
prodejních trhů, jejichž výtěžek putuje
do centra Arpida na zakoupení vybrané
kompenzační pomůcky pro děti pohybově postižené nebo znevýhodněné. Každá
třída si připraví a vyrobí mnoho krásných
vánočních předmětů, které se snaží prodat
rodičům, prarodičům a ostatním příbuzným a známým. Součástí pěkného odpoledne je i konzumace drobného vánočního
pečiva, vánočky, štrůdlu, čaje a hlavně poctivého vánočního punče.
Ve spolupráci se základní školou, konkrétně děvčaty devátých tříd, ještě oddělení předškoláků chystá pečení vánočních
perníčků a malou vánoční oslavu.
Děti ze školky nezapomněly ani na naše
nejstarší občany z Domova s pečovatelskou službou. Pro jejich potěšení předvedou také pásmo písní, básní a tanečků
na jejich předvánočním posezení.
Ještě bych připomněla vánoční besídky,
které jsou sice neveřejné, ale rodiče a jejich dítka si vždy užijí příjemný předvánoční čas v kolektivu dětí a pracovnic školky
v jednotlivých třídách.
Taťána Hačková, ředitelka mateřské školy

Společenská kronika
Životní jubileum
Marie Hradecká		
Růžena Běhounková
Dagmar Stískalová
Marie Vránková		
Marie Nová		
Marie Tesařová		
Zdeňka Špánová		
Marie Smítková		
Růžena Kačerová		
Blanka Schättingerová
Anna Dupalová		

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
90 let
90 let
95 let

Milé prababičky, babičky a maminky, co nejsrdečněji bychom vám chtěli dnes blahopřát.
Po celý život jste vzorem pro své blízké, své
děti a rodinu zahrnujete láskou a péčí.
Mnohokrát jste byly vrbou, která poskytla tolik
potřebnou útěchu a pohlazení v těžkých chvílích. Život nepřináší samé radosti a ten váš
ve své knize již popsal mnoho stran.
Ještě mnoho čistých, nepopsaných listů však
máte před sebou. Přejeme vám, ať jsou to
roky naplněné a prožité ve zdraví, ať jste obklopené svými nejbližšími.

Zlatá svatba
Miroslav a Marie Šťastných
Václav a Marcela Novotný
Václav a Jana Trávníčkovi
Stanislav a Milada Molhancovi
Josef a Vlasta Malíkovi
Josef a Anna Studených
Pavel a Marie Kolouchovi
Josef a Libuše Vlčkovi
Antonín a Miluše Hejkovi
Aleš a Zdeňka Mališovi
Diamantová svatba
Otakar a Zdenka Zichovi
Tolik let spolu - to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco...
Ale na vaší lásce nic.
Přejeme vám těch let ještě víc.

Narodili se
Nina Hajíčková
Filip Fousek
Jiří Novák
Tereza Kučerová

Amálie Kalistová
Antonín Masař
Václav Kučera
Kristýna Šímová
Tomáš Velíšek
Mark Žlůva
Patricie Bromová
Jakub Tomandl
Vlastimil Šach
Linda Hrádková
Matyáš Pintér
Isabella Čuhajová
Milí rodiče, než se vaše děťátko narodilo, určitě jste si představovali, jak asi bude vypadat,
jaké bude mít oči, vlásky, pusinku…
Nyní svůj vytoužený uzlíček štěstí držíte ve své
náruči, nemůžete se na něj vynadívat a ono
zase rádo pozoruje vás, hladíte ho, mazlíte se
s ním a nemůžete se nabažit jeho vůně.
Za svoji lásku a péči dostáváte tu nejsladší
odměnu - první úsměvy, doteky, krůčky, roztomilé žvatlání, slůvka „máma“ a „táta“. Být
rodičem je ten nejtěžší úkol v životě. Ale také
nejkrásnější.
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detail kulisy od Karla Štapfera

Hráli jsme pro rodiče za „pětikačku“
Jak jsem již zmínila v minulém příspěvku týkajícím se dětského pěveckého sboru
Skřivánek, kreativní činnost paní učitelky Mojkové nekončila Skřivánkem. Když se
v předešlých letech naskytla možnost přivézt si z Prachatic nevyužívané zaprášené
loutkové divadlo, neváhala ani minutu. A tak se začala psát historie divadélka BUBU.
Tehdy jsme my - 4.A dostali úkol divadlo
přivést k životu. O poledních přestávkách
jsme divadlo chodili pomalu renovovat,
čistili jsme kulisy. Loutky se nakupovaly snad výhradně v obchůdku v Českém
Krumlově, kde po čase dostalo divadélko
stálou slevu na nákup. Ale hlavně jsme se
pod odborným vedení paní učitelky Mojkové s loutkami učili zacházet a hrát.
Ono totiž není jednoduché jen tak „z fleku“ s loutkou přijít na scénu bez toho, aby
loutka skutečně pochodovala po pódiu
a „nelétala“ vzduchem.
Já si uchovala mimo jiné i lehce nepříjemnou vzpomínku na jistou nehodu, při
které jsme se spolužačkou Markétou nešťastně upustily loutku čarodějnice, až se jí
rozlámaly sádrové střevíce. Už si nepamatuji, zda jsme se o loutku praly, či si ji jen
nešikovně předávaly, nicméně poté musela
dostat čarodějnice o něco delší zástěru. Čarodějnice byla často má hlavní role.
Událost byla také pořízení loutky černé trojhlavé saně (nějakou její hlavu jsem
jistě také minimálně namlouvala). Pro
velký úspěch následně má zručná písecká
babička ušila pro potřeby divadélka ještě
jednu šedorůžovou, která pak v několika
představeních také excelovala. Hry vymýšlela (úplně nové, či poupravené existující) v podstatě paní učitelka v součinnosti
s dětmi.
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Později se malí loutkoherci dokonce
i převlékali do kostýmů a v dějích her se
objevovali i jako reálné živé postavy vystupující zpoza dřevěné konstrukce divadla.
Ta také musela projít po počátečním převozu jistými úpravami. My, jakožto první
herci jsme tehdy ještě šplhali za zadní kulisu po naskládaných židličkách, později
byly vyrobeny speciální schůdky. Jedním
z nejúspěšnějších představení pozdější
doby byla hra „Romík a Julča“ či „Pepíček
a Pepička“. Za představení pro rodiče se
vybírala symbolická pětikačka, za kterou si
pak děti pořádaly takzvané odpoledníčky
s drobným pohoštěním.
Že je divadlo opravdu krásné, se přesvědčí hned každý, kdo se přijde na představení podívat. Ale že má také zajímavou
historii a původ, jsme se díky zkoumavým
očím současných loutkoherců, chytrým
telefonům a internetu mohli dozvědět až
nedávno, kdy děti objevily na kulisách a divadélku jméno K. Štapfer.
Karel Štapfer byl český malíř, ilustrátor a scénograf, který působil koncem 19.
století jako divadelní výtvarník Národního
divadla a mimo jiné aranžoval i scény vybraných shakespearovských her. Díky své
inovativní a kreativní činnosti při tvorbě
kulis a replik předmětů si vysloužil přezdívku „starý kouzelník“ a významně přispěl k formování moderní scénografie.[1]

Malí loutkoherci s paní učitelkou Mojkovou

Věnoval se i loutkovému divadlu a postupně dokonce navrhl několik loutkových
divadel s kulisami i loutkami. V roce 1947
byl oceněn Diplomem za zásluhy o českým loutkářství. Divadélka podle návrhů
K. Štapfera následně vyráběla firma Františka Petránka. Zlivská škola se tedy může
pyšnit jedním z nich. [2]
Divadélko je v provozu stále, po odchodu paní Mojkové jej dočasně převzala paní
učitelka Vařáková a nyní je soubor v rukách paní učitelky Samcové.
Mnoho informací mi poskytla paní
učitelka Mojková, které bych tímto chtěla
poděkovat nejen za čas a ochotu, ale také
za krásná léta strávená jak v jejích uměleckých souborech, tak ve školních lavicích
prvního stupně ZŠ v letech 1993 - 1997.
Adéla Podlešáková

[1] Karel Štapfer - www.wikipedia.org
[2] A. Dubská, Karel Štapfer, Databáze českého
amatér. divadla - www.amaterskedivadlo.cz

Kam pro knížku?
Do knihovny!
V městské knihovně opět najdete nové
knižní tituly pro čtenáře různých zájmů
i věkových kategorií.
Barbara ERSKIN
Strom duchů
Ruth objevuje dávný deník a dopisy svého předka
z 18. století. Jde o Thomase Erskina, skutečnou
postavu britských dějin
a prapředka samotné autorky. Románová hrdinka
Ruth poznává nejen jeho životní příběh,
ale i jeho schopnost vstupovat do dob minulých i budoucích. Podobné schopnosti
objeví Ruth také v sobě: pomalu pociťuje
Thomasovu reálnou přítomnost, ale i přítomnost jeho dávných nepřátel.
Naštěstí nemusí všemu čelit sama. V napínavém pátrání po kořenech vlastního
rodu ji provázejí věrní přátelé a potkává
i nečekanou lásku. Nový a čtenáři dlouho
očekávaný román oblíbené autorky.
Graham MASTERTON
Pohřbení
V městečku Blarney se
ve starém dělnickém domku najdou pod podlahou
pohřbená čtyři těla. Oběti
byly zřejmě zastřeleny již
někdy ve dvacátých letech
minulého století. Jenomže
dávné vraždy nejsou jedinou starostí mladé komisařky. Při stíhání prodejců pašovaných cigaret dostane Katie zásah na nejcitlivějším místě v soukromém životě. Komisařka se musí rozhodnout, jak ochránit
své nejbližší v prostředí, kde si není jistá,
komu může věřit.

Pavla HORÁKOVÁ
Zum Befehl, pane lajtnant, aneb, Poslušně hlásím, že byla jednou jedna veliká bitva
Publikace přináší dosud
nezveřejněná
svědectví
o tom, jak čerství rekruti reagovali na cizí kraje
a národy, jaké byly jejich
první zkušenosti s válečnou realitou, hrdinstvím
a zbabělostí, novými zbraněmi, s lazarety
a špitály či jakou úlohu plnila na bitevním
poli zvířata. Spolu s vojáky i civilisty se podíváme, jak vypadalo válečné stravování,
jak se slavily Vánoce i jiné svátky a obřady, jak se na frontě trávil volný čas, jakou

roli sehrály ženy v zázemí i ve vojenském
prostředí a jaký význam pro české muže
ve válce měla víra a láska.
Sarah LARK
Rok delfínů
Úžasný román o lásce
a životních snech, odehrávající se v exotickém
prostředí Nového Zélandu.
Lauře se naskytne šance
pracovat nějakou dobu
na výzkumu života velryb
a delfínů, využívá ji přesto se smíšenými
pocity. Na Novém Zélandu se jí však otevře zcela nový svět a nečekaně zde potká
i novou lásku. Stojí však mezi nimi temné
tajemství a Lauřina rodina.

Janna JŮZLOVÁ
Čeští cestovatelé: známé i neznámé
příběhy dobrodružných výprav
Češi nejsou národem
proslulých
mořeplavců,
ani jim nepatřily rozsáhlé kolonie. Přesto v našich dějinách nalezneme
spoustu pozoruhodných
lidí, kteří se nebáli vypravit do neznáma. Vydejte se spolu s odvážnými českými cestovateli na dobrodružné
výpravy do všech koutů světa. Dozvíte se,
kdo vytvořil první pořádnou mapu Amazonky a kdo objevil prameny řek Eufratu
a Tigridu, seznámíte se s objevitelem největšího leknínu na světě či s lovcem ptakopysků. A to není zdaleka vše, s dalšími
cestovateli navštívíte indiány, beduíny,
a dokonce i lidojedy. Pro děti od 9 let.

Nová kniha

v infocentru Zliv
Mapcentrum České Budějovice připravilo druhé vydání knihy rodačky ze
Zlivi Báry Stlukové ,,Pohádky z Jižních Čech a Šumavy aneb Vyprávění
kapra Jakuba‘‘, 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.
Infocentrum Zliv doplnilo zásoby
této knihy, kterou si můžete zakoupit
za 299 Kč.

Buďte tam,
kde se něco děje
listopad, prosinec 2019
Kultura
16. 11.
Večer lidského hlasu - 11. ročník, ZŠ Zliv

29. 11. / 15.00
Posezení se seniory „Točte se pardálové“,
KD Zliv
30. 11.- 6. 1.
Adventní trhy, České Budějovice
1. 12. / od 15.00
Rozsvícení stromečku, Zliv

2. 12. / 18.00
Musica Bohemica - vánoční koncert, ZŠ Zliv
4. 12.
Vánoční pohoda, koncert (1.-9.roč.), ZŠ Zliv
5. 12.
Přílet Anděla, České Budějovice

6. 12.
Vánoční koncert souboru Jetelíček, ZŠ Zliv

7.12.
Putování za Mikulášem na Hluboké, Hluboká nad Vltavou
17.12
Vánoční koncert ZUŠ, ZŠ Zliv

19.12.
Vánoční koncert souboru Skřivánek a Jahůdky, ZŠ Zliv

23.12. / 17.00
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby,
výtěžek bude věnován dět. centru Arpida
a Žlutému petrklíči, kostel sv. Václava Zliv
24.12.
Štědrý den v ZOO, Hluboká nad Vltavou
Kam za sportem:

9. 11. / 10.00
HBC Zliv – TJ HBC Olympia

15. 11. / 17.00
Zliv + Olešník – Černý Dub, hřiště SK Zliv
17. 11. / 10.00
HBC Zliv A – SK Beer Stars Pluhův Žďár
23. 11. / 10.00
HBC Zliv B – HC ŠD Písek B

23. 11. / 12.30
HBC Zliv – SK Suchdol nad Lužnicí
1. 12. / 10.00
HBC Zliv A – HBC Prachatice B

7. 12. / 10.00
HBC Zliv B – TJ HC Drandreb City Nová
Včelnice
Změna programu vyhrazena.
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ptactvo Zlivi a okolí / 3. část

Brhlík lesní

Zimní přikrmování
V době, kdy vyjde zpravodaj Zlivan s tímto článkem, bude mít už řada z vás jistě za
oknem či na zahrádce ptačí krmítko a těšit se z pozorování opeřených strávníků.
Jak ale ptáky v zimě přikrmovat, tak abychom jim opravdu pomáhali a neudělali něco
špatně, a na jaké druhy se vlastně můžeme těšit? To se dočtete na následujících řádcích.
Zimní období je pro ptáky, stejně jako
pro ostatní živočichy složité období. Především je pro ně důležité získat dostatečné množství potravy a zajistit si tak energii. Většina druhů, které u nás na zimu zůstávají, se živí různými semeny.
Bohužel, přirozené potravy ve formě semen plevelů, zrn z výdrolu apod. se
v krajině při současném způsobu hospodaření a péče příliš nedostává. O to horší je
situace, když půda zamrzne nebo je pokryta sněhem. Proto ptáci jako náhradu rádi
využijí naše krmítka.
Dobou, kdy je vhodné s přikrmováním
začít, je podzim, ideálně začátek listopadu.
Na jaře pak přikrmování ukončíme v březnu. Mimo tuto dobu se většinou přikrmování nedoporučuje.

Co ptáčkům do zobáčku?
Nejčastěji potravu předkládáme do krmítka. To může mít zcela jednoduchou formu od upravené PET lahve (po ukončení
krmení je nutné ji z přírody odstranit, stejně tak i síťky od lojových koulí!) až po složitou uměleckou stavbu.
Vždy je důležité umístění. Krmítko by
mělo být na přehlednějším místě, kde se
nemohou skrývat predátoři (především
kočky), tedy alespoň 1,5 m nad zemí a 2 m
od nejbližších keřů a stromů. Zároveň ale
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neumisťujeme krmítko do zcela otevřeného prostoru, kde se ptáci nemají kam
schovat. Pozor dáváme také na větší skleněné plochy v okolí krmítka, protože ptáci
by do nich mohli narazit a zabít se. Během
doby přikrmování je potřeba krmítko pravidelně čistit od zbytků potravy a trusu.
V posledních letech se také stále častěji
objevuje onemocnění ptáků trichomonózou neboli krmítkovou nákazou. Pokud
tedy v okolí krmítka pozorujeme nemocné nebo uhynulé ptáky (nejčastěji se jedná
o zvonky zelené), ihned přestaneme s krmením alespoň na 14 dní, krmítko řádně
vysušíme a vyčistíme, popř. necháme vymrznout. Pokud probíhá přikrmování bez
problémů, tak jej naopak v ideálním případě nepřerušujeme a potravu ptákům nabízíme pravidelně a úměrně jejich spotřebě
a aktuálnímu počasí.
Jako krmení můžeme použít některou
z běžně prodávaných směsí (lépe ze specializovaného obchodu než ze supermarketu), můžeme si ji ale namíchat podle sebe.
Potrava u nás přezimujících opeřenců je,
jak už bylo řečeno, převážně rostlinného
původu a je tvořena různými semeny, jádry ořechů, bobulemi a plody ovocných
stromů. Většina ptáků běžně navštěvují-

Sýkora modřinka

cích krmítka uvítá slunečnicová semena
(nejlépe obyčejné černé slunečnice). Přidat můžeme také proso, mák, vrabci a hrdličky přivítají celá nebo lámaná obilná
zrna. Oblíbenou potravou jsou také rozdrcená jádra vlašských ořechů. Pokud chceme ptákům podávat lůj nebo jiný tuk, musí
být vždy nesolený a nežluklý.
V obchodech lze běžně zakoupit „lojové
koule“. Vždy jsou lepší ty ze specializovaných obchodů, které jsou sice o něco dražší, ale zároveň také mnohem kvalitnější
(např. poměrem živočišného a rostlinného
tuku). Drozdi, kvíčaly a kosové černí uvítají, pokud ponecháte na stromech nějaká
jablka, nebo pokud jim je budete během
zimy podávat.
V některých zimách se jako vzácní hosté
mohou na ovocných stromech objevit i brkoslavi severní. Na krmítku se v žádném
případě nesmíme zbavovat kuchyňských
zbytků, jako jsou všechna slaná, kořeněná,
přepálená, uzená nebo zkažená jídla. Ptákům může tato potrava způsobit zažívací
potíže, nebo i smrt.

Hýl obecný

Jaké další druhy mimo již jmenovaných můžete na takovém zlivském krmítku očekávat? Kromě našich běžných
druhů sýkor, koňadry a modřinky, mohou
přilétnout také sýkora babka, sýkora lužní, brhlík lesní nebo mlynaříci dlouhoocasí. Poblíž lesa pak může krmítko navštívit
i sýkora uhelníček nebo parukářka.
Mezi časté hosty na krmítku patří také
zvonek zelený a čížek lesní, méně často se
objeví pestrý stehlík obecný nebo dlask
tlustozobý. Především na tukové koule
si může dělat nárok také strakapoud velký. Nikdy ale nevíte, jaký další druh může
na krmítko zavítat, proto je potřeba se vybavit nějakým atlasem ptáků a trpělivě vyčkávat.

Zvonek zelený

Víte, čím správně krmit labutě?
Velmi oblíbenou zábavou je krmení
vodního ptactva, jako jsou labutě, kachny,
lysky a rackové. Zde dochází k častým chybám. Nejlepším krmením je pro ně rostlinná potrava (salát, listy zeleniny, hrách,
cizrna atd.) a jen jako doplněk lze přidat
v menším množství pečivo nebo vařené
těstoviny. Pečivo by mělo být měkké (ale
nikoliv čerstvé), nalámané na malé kousky. Tvrdý chléb nebo pečivo může ptákům
způsobit zranění jícnu.
Také je potřeba si uvědomit, že krmit
vodní ptáky přichází velké množství lidí,
takže potrava často ve vodě a na břehu
zůstává, plesniví a pro ptáky se stává nebezpečnou. V tomto případě platí, že méně
je někdy více. Krmení labutí si lze zpestřit i tím, že se budete snažit odečíst ornitologické kroužky, které mají labutě často
na nohou. Pokud se vám to podaří, nahlaste kód Kroužkovací stanici Národního muzea. Více informací o přikrmování ptáků,
včetně návodů a receptů na ptačí pamlsky
najdete na stránkách České společnosti ornitologické.

▼ inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky - typ Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell - typ Araukana.
Stáří slepiček 14 - 19 týdnů.
Cena 159 - 209 Kč / ks.

14. listopadu 2019
ve 14.40 hod.
Zliv (u vlakového nádraží)
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky.
Bližší informace:
po - pá: 9 - 16.00
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Jan Havlíček, Jihočeský ornitologický klub
foto: Miloslav Jochmann
▼ inzerce

přijmeme zaměstnance
instalatéra - topenáře / zámečníka se svářecím průkazem

Do našeho kolektivu přijmeme zaměstnance na pozici instalatér - topenář,
též může být zámečník se svářecím průkazem a znalostí sváření trubek.
Práce v okolí Českých Budějovic. Spolupráce možná i na živnostenský list.
kontakt:
tel.: 602 459 919
email: novotnytzb@seznam.cz

Zlivan - zpravodaj města Zliv - periodický tisk územního samosprávného celku, dvouměsíčník ▮ ev. č. MK ČR E 10913
▮ vydává Město Zliv, Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, IČO: 00245721 ▮ datum vydání - 9. 11. 2019 ▮ náklad - 1500 ks
▮ příspěvky do dalšího čísla - podatelna MěÚ Zliv nebo na e-mail: zlivan@zliv.cz ▮ redakce - Eliška Houšková, Jana Rozvoralová, Klára Skálová
▮ sazba a grafické zpracování - Daniel Tupý ▮ fotografie - redakce, autoři článků a soukromé archivy (pokud není uvedeno jinak)
▮ Komerční inzerce je zpoplatněna, ceník - www.zliv.cz ▮ uzávěrka příštího čísla - 15. 12. 2019 ▮ neprodejné
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Jihočeské divadlo postaví v Českých
Budějovicích prozatímní divadlo

odpady, ekologie...

Divadelní areál Bouda
Naděje pro příštích 100!

Už 100 let spolu s Vámi
děláme ze světa lepší místo

Při pohledu do minulosti Jihočeského divadla zjistíme, že jako červená
nit se všemi historickými etapami prolíná snaha vybudovat důstojnou
divadelní budovu, která od počátku chybí.
Mariánské náměstí je místem, na kterém se již v šedesátých
letech minulého století připravovala stavba nového divadla. Při
přípravě staveniště došlo dokonce k demolici dvou domů, ale stavba
nakonec zahájena nebyla. Mariánské náměstí od té doby neplní
dobře svou funkci veřejného prostoru a je pouze nedostavenou
„jizvou“ na kráse Českých Budějovic.
Bouda sehrála v historii českého divadla významnou roli. Byla
sice provizoriem, ale také se stala silným symbolem naděje pro
budoucnost. Předznamenávala nejen vznik Národního divadla, ale
české divadelní tradice jako takové. Boudu – jako symbol naděje
– si v roce stoletého výročí JD propůjčujeme, abychom mluvili
o budoucnosti.
Na prahu druhého století existence Jihočeského divadla se znovu
oživila myšlenka na stavbu nové budovy – tentokrát pro divadlo
a ﬁlharmonii.
Pevně věříme, že jednou bude postavena, aby sloužila především
vám divákům a posluchačům – občanům Českých Budějovic,
Jihočeského kraje a návštěvníkům, kteří sem přijíždí.
Zveme vás do Boudy na naše představení, na silné příběhy, na
naději pro příštích 100!
Lukáš Průdek
ředitel Jihočeského divadla
Hrajeme v Boudě

Jihočeské divadlo slaví jubilejní 100. sezónu. Za dobu jeho existence
navštívilo Jihočeské divadlo více než 6 milionů diváků!
Je jediným profesionálním divadlem s vlastními soubory na území
jižních Čech a pro Jihočechy bylo a je divadlem vpravdě národním.
Již sto let představují všechny čtyři soubory na pěti scénách to
nejlepší z domácího i světového repertoáru. Přestože žádná ze
scén, na kterých pro Vás hrajeme, neodpovídá diváckým ani
inscenačním požadavkům a nárokům tohoto století, hrajeme s láskou
a největším nasazením. My totiž věříme, že stejně tak jako nám,
není ani vám divákům lhostejná kultura a kulturnost nás všech. Jsme
spolu s Vámi pyšní na České Budějovice jako metropoli regionu
a všem nám záleží na tom, aby se i v živém umění mohla směle
srovnávat s významnými městy naší republiky. Jižní Čechy jsou
jednou z bran do naší země. Chceme být hrdi nejenom na krásnou
krajinu a bezpočet památek, ale především prostřednictvím živého
umění představovat náš region jako atraktivní, prosperující a vysoce
kulturní.

31. 12. 2019

Dalibor / opera
Zadržitelný vzestup Artura Uie /
činohra
Taneční show Inscenační porada /
balet
Útěk do Egypta přes Království
české / Malé divadlo
Silvestr s Jihočeským divadlem

21. 11. 2019–31. 1. 2020

Maringotka Malého divadla

21. 11.–24. 11. 2019
28. 11.–08. 12. 2019
12. 12.–15. 12. 2019
19. 12.–30. 12. 2019

Vstupenky, další informace a celý program Jihočeského divadla
naleznete na: www.jihoceskedivadlo.cz a www.boudajd.cz

Soutěžíme o vstupenky do Jihočeského divadla

1.
2.
3.

Kolik představení od každé inscenace odehrajeme
v Divadelním areálu Bouda?
Pro kolik lidí je instalace v Maringotce Malého divadla?
Na kolika scénách hraje Jihočeské divadlo?

Kromě Divadelního areálu Bouda jsme pro Vás, naše diváky
přichystali i řadu dalších novinek. Od května do října jste mohli
navštívit jedinečnou interaktivní výstavu ke 100 letům Jihočeského
divadla – Kabinet zázraků v Jihočeském muzeu. K jubileu
připravujeme knižní publikaci Po stopách Jihočeského divadla,
mapující příběh divadla od samého počátku a která bude
k zakoupení na pokladně Jihočeského divadla.
Už 70 let je součástí Jihočeského divadla Malé divadlo proﬁlující
se na mladého a dětského diváka. K této příležitosti jsme připravili
interaktivní vizuálně-zvukovou instalaci. Maringotka Malého
divadla prozradí, co se stane, když se spojí genius loci maringotky
po loutkářském rodu Kopeckých, loutky Malého divadla a zvuková
technologie simulující 3D prostor. Díky této technologii se vždy
pouze jeden divák přenese do zcela svébytného světa, v němž zažije
divadelní vzpomínky doslova na vlastní kůži.
Oslavy sté sezóny zakončíme na naší letní scéně, Otáčivém
hledišti v Českém Krumlově. Na léto 2020 pro Vás chystáme
dvě novinky. Sezónu zahájíme komedií o cestě do časů slavného
renesančního umělce Leonarda da Vinciho, se stejnojmenným
názvem Da Vinci. Spoluautorem hry a zároveň režisérem je známý
ﬁlmový a divadelní režisér Petr Zelenka. Druhou novinkou bude
opět autorská inscenace, a to z dílny Petra Formana, s názvem Muž
Dvojhvězdy. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních
zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu
otáčivého hlediště.

Své odpovědi zasílejte do 10. 12. 2019 na: info@jihoceskedivadlo.cz
nebo na adresu Jihočeské divadlo, Obchodní oddělení, Dr. Stejskala
424/19, 370 47 České Budějovice. Do předmětu e-mailu či dopisu napište
název zpravodaje. Pět výherců, kteří správně odpoví všechny tři otázky,
obdrží vstupenky na představení z produkce Jihočeského divadla.
Těšíme se na vás
Vaše Jihočeské divadlo

