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slovo starosty, aktuálně...

Vážení spoluobčané,
po delší době se vám do rukou dostává
nové číslo Zlivanu. Jarní odmlka ve vydávání časopisu byla vynucena celou řadou
okolností, které doslova ochromily dění
ve společnosti, donutily nás k zastavení
a přehodnocení priorit.

by někoho zajímala všude medializovaná
materiální pomoc vlády směřovaná k občanům, tak vězte, že bylo dodáno 300 ks
roušek a cca 25 l dezinfekce prostřednictvím Jihočeského kraje. Dovolte mi tedy
poděkovat všem ostatním, kteří se přičinili a šili či darovali roušky, materiál

Věřím, že jste se těšili, až ve schránce
najdete aktuální výtisk městského zpravodaje. V tomto čísle se krátce ohlédneme za uplynulými měsíci a přeneseme
se do doby současné, věřme, že pro nás
všechny veselejší.

na šití roušek, nebo jiný hygienický materiál. Chtěl bych poděkovat zejména našim hasičům a hlavně hasičkám.
Mnoho z členů SDH trávilo volný čas
šitím roušek a následně roušky redistribuovali mezi občany ve věku 65+. Můj
obchod - Potraviny večerka daroval městu několik pětilitrových kanystrů antibakteriálního mýdla, nádobky na mýdlo,
antibakteriální spreje, několik balení jednorázových rukavic a bavlněné roušky.
Pomoc Zliváků přesáhla i hranice našeho katastru, někteří občané věnovali roušky Českému červenému kříži, hasiči věnovali roušky na záchranku do ČB
i na ARO Na Homolce, paní Helena Císa-

Zliv s (bez) Covid-19

Doufám, že o Covid-19 píši poprvé a zároveň i naposledy. Hned na úvod
bych chtěl upřesnit „zaručené“ zprávy
o počtech nakažených ve Zlivi. Dle dostupných informací, které bylo během
výjimečného stavu možno získat, nebyl
ve Zlivi potvrzen žádný případ nákazy
Covid-19 a dle mého názoru i pokud by
tomu bylo jinak, jedná se o nemoc, kterou
by si nikdo sám vědomě nevybral. Pokud

řová darovala roušky Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a jistě bylo i mnoho
dalších, o kterých ani nevím, a o některých vím, ale nepřejí si být jmenováni.

Jak jste si jistě všimli, i přes různá
omezení se život ve Zlivi nezastavil, což
je vidět na opravách chodníků a výměny
části veřejného osvětlení, chodníky podél silnic III. tř. jsou částečně spolufinancovány ze SFDI, kde byla získána dotace
cca 800 tis. Kč. Některé akce vidět nejsou,
jako například obnova kalolisu ČOV, kde
se jedná o 100% investici města v hodnotě 3 889 949,43 Kč bez DPH.
Získali jsme také dotaci na traktor
(994 000 Kč), žádost o dotaci na podlahu ve školní tělocvičně byla doporučena
k poskytnutí dotace z MMR (předpoklad
cca 780 000 Kč) a nadále se snažíme investovat do schválených akcí pro tento
rok. U některých akcí zvažujeme odklad
vzhledem k nově vypsaným dotačním
programům.
Přeji všem, ať si užijí letní dny a dovolené a pokud možno bez komplikací spojených s COVID-19.

Radek Rothschedl, starosta

Hasiči v době nouzové
Jednou se do knih vedle doby kamenné a bronzové pravděpodobně dostane doba
nouzová. Příčinou se stalo onemocnění Covid-19, jež nás přivedlo do situace, kterou většina z nás nikdy nezažila. Součástí Vládou vyhlášeného nouzového stavu bylo i uzavření
většiny obchodů, provozoven a povinnost nosit roušky. Bohužel rouškami, dezinfekcí a
dalšími ochrannými pomůckami obyvatelstvo nikdo nevybavil.

Naše ženské družstvo se 10. 3. 2020 poprvé sešlo s tím, že ušije pár roušek svým
rodinám a hlavně výjezdové jednotce.
Následně se však začali ozývat lidé, že by
potřebovali roušky pro rodiče do domova
s pečovatelskou službou či pro sebe. Navíc
roušky na děti nebylo prakticky možné
sehnat. Netrvalo dlouho a domluvili jsme
se na spolupráci i s panem starostou Roth
schedlem. Zde je na místě mu poděkovat,
neboť po celou dobu nouzového stavu
chodil do hasičárny, ptal se, zda něco nepotřebujeme, a na každou naši žádost se snažil ochotně najít řešení, odpověď či pomoc.
Ženy tedy zasedly k šicím strojům (většina z nich poprvé) a skoro 14 dní v hasičárně prakticky bydlely. Během těchto
14 dní za přičinění nejen našich žen, ale
i dalších členů sboru a výjezdové jednotky, kteří distribuovali roušky a ochranné
prostředky po městě, se podařilo rozdat
více než 2000 roušek. Protože jsme chtěli
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pomoct nejlépe všem, což není možné, našili jsme i 200 roušek pro nemocnici v Českých Budějovicích.
Jakmile se lidé o naší práci dozvěděli, zvedla se neuvěřitelná vlna solidarity,
díky které do hasičárny přicházeli často
úplně cizí lidé s nabídkou pomoci, materiálu na roušky či jídla pro všechny hasiče,
kteří pracovali. Nejpozitivnějším zážitkem
celé akce bylo setkání s paní Bezpalcovou,
maminkou zlivské rodačky, která v současné době pracuje jako zdravotní sestra
na ARO oddělení v pražské nemocnici Na
Homolce. Paní Bezpalcová byla nešťastná,
že taková solidarita, která funguje ve Zlivi,
v Praze není, a požádala nás o pár roušek
pro dceru. Ženy neváhaly a zasedly ke strojům a v první vlně z toho bylo 50 roušek na
ARO oddělení v Praze.
Sestřičky z oddělení byly tak nadšené,
že poslaly látky s prosbou, zda můžeme
ušít ještě nějaké roušky. Ženy žádost ne-

3 km tkalounu, 154 hodin práce, 2081 roušek

odmítly a látky proměnily na dalších 270
roušek. Výraz ve tváři paní Bezpalcové,
když jsme přinesli bednu plnou roušek,
nás všechny přesvědčil, že celá tato nepředvídaná akce měla svůj smysl. Město
ví, že má své hasiče, a my víme, že za námi
naše město a naši občané stojí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří přiložili ruku k dílu, pomohli,
přispěli finančně či materiálně a hlavně, že
jsme to společně zvládli. Děkujeme.
Sbor dobrovolných hasičů Zliv

Pro některé se stala hasičárna dočasně druhým domovem

Hygienická opatření se promítla do běžného života

Karanténa ve škole – aneb poučení z krizového vývoje
Nikdo z nás to nečekal, nikdo na to nebyl připravený. Nikdo netušil, jak dlouho to potrvá, a nikdo to nechtěl. Ministerstvo zdravotnictví ze dne na den od 11. března uzavřelo
školy a Ministerstvo školství doporučilo vyučovat dálkově.

Ředitel školy vyzval učitele, aby k zadávání studijních úkolů používali především
školní systém Edookit s frekvencí alespoň
jednou týdně a s vědomím, že ne všichni
žáci mají přístup k internetu. Každý učitel se k nové situaci postavil podle svých
schopností a možností.
Většina učitelů vyučovala prostřednictvím Edookitu, ale někteří využívali také
možností on-line výuky prostřednictvím
videokamery, což děti, a hlavně rodiče velmi ocenili. Bylo možné také využít množství výukových programů na internetu
nebo v televizi. Naprostá většina žáků se
svými učiteli spolupracovala velmi dobře.
Podle opatření ministra školství byla výuka dobrovolná a také ve skutečnosti několik žáků nespolupracovalo, buď z důvodu chybějícího technického vybavení, nebo
z důvodu lenosti. Bylo jasné, že tento způsob výuky nemůže plnohodnotně nahradit
normální výuku ve škole. Někteří rodiče
(a zejména ti, kteří zůstali doma) se snažili
převzít roli učitele a svědomitě se svými
dětmi pracovali na školních úkolech.
Po čase se několik rodičů ozvalo, že
výuka je nedostatečná a úkolů je málo.
Proto jsme mezi rodiči provedli anketu,
která přinesla zajímavé výsledky. Naprostá většina rodičů (85 %) uvedla, že množství úkolů je přiměřené. Jen nepatrná část
uvedla, že úkolů je příliš mnoho nebo příliš
málo, a to často u stejného učitele. Ukázalo
se, že postoj k množství úkolů nezávisí ani

tak na učiteli, ale spíše na schopnostech dítěte a nárocích rodičů. Tři měsíce dálkového vyučování přineslo zajímavé poznatky:
• Dálková výuka je náročnější a zabere
mnohem více času, zejména u svědomitých učitelů.
• Někteří učitelé měli problém s vyučováním nové látky a spíše opakovali a procvičovali.
• Některé děti dosahovaly lepších výsledků než při normálním vyučování.
• Některým dětem vyhovovalo, že nejsou
v kolektivu třídy a komunikují přímo se
svým učitelem.
• Některým dětem, ale i učitelům, vyhovovalo, že si sami volí čas, kdy bude probíhat
výuka, a nejsou stresováni školním zvonkem.
• Při dálkovém vyučování děti nevyrušují.
• Některé děti pracovaly mnohem samostatněji a aktivněji než při běžné výuce.
• Některé děti byly úplně bezradné a dezorientované.
• Některým dětem nevyhovovala on-line
výuka prostřednictvím videokamery, nestíhaly sledovat výklad.
• V rodinách s více sourozenci občas probíhal boj o počítač, zejména tam, kde počítač je zároveň pracovním nástrojem rodičů.
• Některé úkoly dělali za děti rodiče nebo
aspoň výrazně pomáhali, proto nemělo
smysl výsledky klasifikovat tradiční známkou.

• Více než jindy se uplatnilo formativní

hodnocení, kdy učitel zhodnotí a slovně
okomentuje výsledek.
• V celé historii školy se objevil nevšední
a ojedinělý úkaz: děti se těšily do školy.
• ŠVP se nesplnil, ale nakonec se zvládlo
víc, než se původně předpokládalo.
• Zkušenosti z dálkového vyučování lze
využít i v normální době, např. při onemocnění dítěte, nebo při práci na různých
výukových projektech.
Pokud by se podobná situace opakovala, budeme již připravenější. Dálkovou
výuku systematicky doplníme jednotnou
virtuální videoučebnou, pro kterou na začátku příštího roku proškolíme všechny
učitele a vybavíme je potřebnou technikou. Zvažujeme možnost, že škola zapůjčí
potřebné vybavení také žákům, kteří je nemají k dispozici. Jan Režný, ředitel zákl. školy
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Bystřina při natáčení videoklipu „Na trávu” / Mydlák 11. 6. 2020

Severní vítr
byl krutý…

Za zmínku stojí nebývale silný vichr
intenzity orkánu, který v první polovině února zasáhl i naše město.
Místní dobrovolní hasiči měli plné ruce
práce s odklízením padlých stromů, zlomených větví a spadané střešní krytiny.
Několik dní se jednotka prakticky nezastavila. Poryvy větru neušetřily ani budovu
zlivského Městského úřadu, jejich náporu
neodolal opodál stojící strom.

Rozloučení
s létem

V neděli 23. 8. 2020 od 15 hodin
vás SDH Zliv srdečně zve do autokempu Mydlák.
Můžete se těšit na ukázku hasičské
techniky, soutěže pro děti a opékání
buřtů. Přijďte si užít příjemné odpoledne na sklonku prázdnin.

Pomáháme přírodě
Mladí hasiči SDH Zliv každý rok
shromažďují suché pečivo a sbírají
kaštany, aby měla lesní zvěř přes
zimu co jíst.
Zapojit se můžete i vy. Až do října můžete nosit kaštany a suché pečivo do
zlivské hasičárny, které pak bude odvezeno do NP Šumava. Pečivo vybíráme:
4. a 25.8., 8. a 22. 9, 6. a 20. 10. nebo
po předchozí domluvě.
Více info: Markéta Tischlerová
email: tischlerova1@seznam.cz
tel.: 606 054 649
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Co tě nezabije, to tě posílí...

aneb Co Korona vzala a dala folklornímu souboru Bystřina
Všichni máme za sebou velmi náročné období. Poslední půlrok nám všem ukázal, jak
vzácné jsou obyčejné věci, jak křehká je svoboda a jak důležité je přátelství.

Nejinak tomu bylo ve folklorním světě.
A co nám Korona dala a vzala? Vzala nám
příležitost účinkovat na krásných festivalech, na které jsme byli pozvaní. Například
na mezinárodní festival v Písku, kam jsme
se moc těšili. Účastní se ho soubory z celého světa a dostat pozvání na takový festival
je velká čest.
Korona nám samozřejmě vzala naše
pravidelná setkávání při trénincích. To
nám asi chybělo nejvíce. Pravidelné nedělní tréninky jsme alespoň virtuálně nahrazovali pravidelným kontaktem na sociálních sítích. Nejvíce nás mrzelo zrušení
Folklorního festivalu Strážnice. Tato Mekka folkloru, kam se sjíždí každoročně desetitisíce návštěvníků, byla naším letošním
velkým cílem, na který jsme se před Koronou pilně připravovali. Organizátoři ale
vymysleli velmi pěkný projekt. Když nemůžeme jet do Strážnice, přijede Strážnice
do našich domovů. Naplánovali online přenos vystoupení, která se měla ve Strážnici
letos objevit.
A přece nám bylo do zpěvu a tance
Celý víkend 26. - 28. června jel online
přenos plný tance, zpěvu i zdravic folklorních osobností. A jelikož jsme byli pozváni do programu letošního festivalu i my,
samozřejmě jsme nelenili a přispěli svou
„troškou do mlýna“. Jakmile se uvolnila hygienická opatření, začali jsme pilně trénovat tance i hudbu pro náš nový videoklip,
určený k odvysílání v iFolklorní Strážnici. Díky podpoře města jsme mohli využít
prostory KD Zliv. Když bylo pěkné počasí,

trénovali jsme na Mydláku, kde jsme pak
celý videoklip také natáčeli.
Ve čtvrtek 11. června se 24 účinkujících,
čtyři kamery a kameraman Jan Sommer
sešli, aby natočili krásné pásmo „Na trávu“.
Počasí nám přálo a my strávili 3,5 h natáčení videoklipu, který má ve výsledku devět minut. S profesionálním střihem nám
pomohl kameraman Petr Baštář. Musím
velmi pochválit všechny členy souboru,
s jakou precizností k natáčení přistoupili.
Na přípravu jsme měli velmi krátkou
dobu, asi jen 14 dní. Ale výkony, jaké pak
tanečníci i muzikanti při natáčení podali, byly obdivuhodné. Velmi si cením také
pečlivé přípravy krojů a celkové krojové
kázně. Výsledné video je pro nás velkou
odměnou za toto náročné období.
Ve videu jsme se snažili nejen o autentický hudebně-taneční výkon, ale také
o prezentaci krásné jihočeské přírody
a města Zliv. Záměrně jsme vybrali lokalitu
pláže u Mydláku, abychom poukázali na to,
že tady jsme doma. Videoklip můžete vidět
na youtubovém kanále Bystřina Zliv.
Velký dík také patří naší šikovné tanečnici Petře Škrvnové, která dokázala během
koronakrize obléct všechny ženy v souboru do nových krásných krojů. Sukně
a spodničky byly ušité záměrně k letošnímu tématu práce na louce.
I když Korona zrušila velké akce, ty
menší a stejně krásné jsme nakonec navštívit mohli. Dne 27. 6. Kubatovy slavnosti, 11. 7. Košt českých vín v Třeboni nebo
25. 7. tematické odpoledne v Hoslovickém

výuka tenisu / snímek z obd. cca 2002 - 2005

mlýně u Strakonic. Moc se těšíme na setkávání s našimi přáteli a velmi rádi uvítáme
nové tanečníky a tanečnice.
Tereza Kadlecová

HbC Zliv

na startu nové sezóny
Tak jako ostatní sporty tak i hokejbal zasáhla pandemie COVID-19 a soutěže řízené ČMSHB byly předčasně
ukončeny.
Zliv si do té doby nevedla vůbec špatně. Tým A byl na průběžném prvním místě
2. ligy – sk. JIH a pomalu se těšil na vstup
do play-off. Rezerva v podobě B týmu byla
na 4. místě, což také zaručovalo postup
do vyřazovacích bojů.
Mladší žáci ve velké konkurenci skupiny, která byla tvořena mužstvy jižních
a západních Čech, byli na průběžné 8. pozici a nejmladší hokejbalisté jako jediní
po uvolnění stihli ještě před prázdninami odehrát úspěšný turnaj v Prachaticích.
Na daném turnaji nutno podotknout nepoznali hořkost porážky a jejich rok lze hodnotit velice pozitivně.
Hokejbalistům v seniorské kategorii začíná od konce července již letní příprava
s tím, že žáci a přípravka mají ještě volno
a postupně se k dospělým připojí. Hokejbalový oddíl v létě opět uspořádá turnaj
žáků, který se bude konat poslední víkend
v srpnu. Zde si žáci otestují svou formu
před ostrým startem do sezóny.
Nyní na hřišti probíhají různé údržbářské práce, které je vždy před sezonou
nutné provést. Letos měla proběhnout rekonstrukce hřiště, ale ta se bohužel zhruba
o rok posune. Více k tomu řekl předseda
oddílu Jaroslav Masař: „Na rekonstrukci
jsme se všichni velice těšili a musím říci,

Dámský turnaj / tenis. kurty Zliv, 2019

že když jsem se dozvěděl o dalším posunu, byl jsem hodně smutný. Nicméně plně
chápu argumentaci vedení města, že když
se naskytla možnost využití dotace pro
částečné pokrytí nákladů na rekonstrukci, byla by hloupost to nezkusit. Osobně
jsem to několikrát řešil s panem starostou
a domluvili jsme se, že projekt mezitím doladíme a dotáhneme do finále nějaké připomínky. A pokud vyjde dotace a ušetří se
městské peníze, jen dobře.“
Závěrem snad jen informaci, že Klub
HBC Zliv pořádá průběžný nábor chlapců a dívek (žákovské kategorie jsou spojené) ve věku od 5 do 12 let pro kategorie
přípravka, ml. žáci. Pokud byste chtěli zkusit hrát hokejbal, neváhejte kontaktovat
někoho z trenérů. Rádi vás uvidíme.
Vlastimil Mikoláš, přípravka: 777 949 769
Filip Řimnáč, přípravka: 725 746 393
Ivo Jíša, žáci: 724 717 024

Klub rovněž využívá nové informační
technologie a s využitím internetu zavedl
elektronickou rezervaci tenisových kurtů.
Každý člen si tak může zamluvit kurt z pohodlí domova nebo z jakéhokoliv místa,
kde se právě nachází.

Tenisový klub Zliv

V letošním roce si klub k 20. výročí založení, s využitím dotace od Jihočeského kraje a Města Zliv, nadělil dárek v podobě nahrávacího tenisového stroje. Zařízení bude
sloužit k výuce nových zájemců o tenis, zejména dětí, a rovněž ke zdokonalení tenisových úderů všech ostatních hráčů.
Klub si velmi cení veškeré podpory
Města Zliv, jak v oblasti údržby tenisového
areálu, tak v podpoře klubové činnosti, zejména aktivit při práci s dětmi.

slaví 20 let

Dne 30. června 2000 byl spolu s otevřením nového tenisového areálu ve Zlivi založen Tenisový klub Zliv.
Od počátku byl koncipován pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. V prvním roce počet členů přesáhl 200
a v současnosti se stále pohybuje vysoko
kolem počtu 150.
Postupně se mnoho členů klubu pod
vedením trenérů či jako samouci natolik
zdokonalilo, že vznikla soutěžní družstva,
která v současnosti hrají úspěšně krajské
soutěže, a tak navenek skvěle reprezentují naše město. Klub pro všechny své členy
organizuje rovněž klubové turnaje v různých kategoriích. Pro kulturní vyžití pořádá každoročně sportovní plesy.

Ing. Václav Horn, předseda Tenis. klubu Zliv

Oslavy

20 let trvání Tenisového klubu Zlivi
proběhnou 22. 8. 2020 v tenisovém areálu ve Zlivi, kam tímto zveme i širokou
veřejnost našeho města.
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sport / kopaná...

Sezona 2019-20 bude v kronice fotbalistů SK Zliv zapsána jako úspěšná,
ale vrchol jí bezpochyby chyběl.
A-tým mužů se v okresním přeboru
od začátku sezony pohyboval na čelních
příčkách a po podzimu skončil o sedm
bodů první. „Bohužel jarní část byla kvůli
pandemii koronaviru zrušena, stejně jako
všechny postupy a sestupy,“ mrzí předsedu
klubu Karla Jindrleho. Zliv tak musí i nadále bojovat v okresní soutěži. Nicméně
na konci jara prokázali hráči, že mají i nadále ty nejvyšší ambice. „V turnaji s šesti
týmy z vyšších soutěží obsadili kluci třetí
příčku a porazili např. Slavii Č. Budějovice
nebo Velešín, což jsou celky hrající o dvě
soutěže výš,“ netají předseda spokojenost.

Do sezony následující jde tým s několika novinkami. Novým trenérem, který už poznával tým na jarním turnaji, se
stal Michal Rybák. Ten v přípravě přivítal
i několik nováčků, zejména z nastupující
generace, která jinak velmi zkušený tým
s mnoha třicátníky jistě osvěží. „Z Lomnice nad Lužnicí přišli Lukáš Čáp a Vojtěch
Glaser. Po několika letech se do Zlivi vrací z Vodňan odchovanec Radek Hanousek
a z Hluboké přichází Ondřej Němec,“ přidává výčet posil Karel Jindrle. Zapojí se
jako obvykle i nejlepší hráči z dorostu.
Novinkou je také založení B-týmu, lépe
řečeno jeho vytvoření ve spolupráci s FC
Praktic Pištín. „Už nyní působilo v Pištíně několik našich mladých hráčů, jejichž

výkonnost prozatím nestačila na A-tým,
nyní budou mít zajištěné herní vytížení
a zároveň zůstane možnost jejich využití
v A-týmu Zlivi,“ vysvětluje předseda důvody, které vedly ke spojení Zlivi s Pištínem.
Jediným cílem A týmu v sezoně je každopádně i nadále postup do krajské soutěže.
Hřiště bude jako nové
Covidová přestávka byla využita k odborné hloubkové regeneraci hřiště. Byla
provedena vertikutace, hloubkové dosetí,
na hřiště bylo vyseto 120 kg traviny, zapáskováno bylo 30 tunami písku a provedeno bylo hloubkové provzdušnění trávníku.
Pak se na trávník nesmělo vstoupit osm
týdnů a čekalo se na výsledek. Tím péče
o trávník nekončí, každý měsíc se musí
pohnojit, provést vyčesání stařiny a pravidelně dvakrát týdně síct. Oprava teď čeká
i hlavní tribunu. Zlivský stadionek půjde
do nové sezony v nebývalé kondici.
Mládeži se také dařilo
V polovině soutěže měly dobře našlápnuto i dva mládežnické týmy SK Zliv. Dorostu byl na 2. místě v krajské 1. A třídě
a tým st. žáků byl na průběžném 1. místě
okresního přeboru. Ale maximum ze sebe
vydaly všechny děti všech kategorií, od minipřípravky, po dorost. Přes zimu všechny
týmy poctivě trénovaly a připravovaly se
na druhou část soutěží, ta ale neproběhla.
Na trávníky se mládežníci vrátili 11. května, na trénink se zpočátku dle nařízení
vlády chodilo s rouškami, trénovalo se bez
nich a domů odcházeli všichni zase s rouškami. „Soutěžní činnost jsme nahradili přátelskými zápasy pro jednotlivé kategorie,“
vysvětlil Karel Jindrle, mimo jiné i trenér
st. přípravky. Trénovalo se až do konce června a znovu se začíná od srpna. ▶

SK Zliv, domácí zápasy

11. 10. / 15.00 / hř. Pištín
Zliv B / Pištín – Zborov, 4. kolo

10. 9. / 17.00
Zliv – Hrdějovice, 2. kolo

25. 10. / 14.30 / hř. Pištín
Zliv B/Pištín – Kamenná, 4. kolo

24. 9. / 17.00
Zliv – JFA B, 4. kolo

dorost - I. A. třída JčK
30. 8. / 10.00
Zliv – Kaplice / Vyšší Brod, 2. kolo

8. 10. / 17.00
Zliv – Sedlec, 6. kolo

Zlivští fotbalisté byli úspěšní
postup jim zhatil koronavirus

muži A - okr. přebor Č. Budějovice
22. 8. / 17.00
Zliv – Žabovřesky, 3. kolo
19. 9. / 16.30
Zliv – Římov, 5. kolo
3. 10. / 16.00
Zliv – Úsilné, 7. kolo
17. 10. / 15.30
Zliv – Dobrá Voda, 9. kolo
31. 10. / 14.00
Zliv – Srubec, 11. kolo

6. 9. / 10.00
Zliv – Mokré, 3. kolo
13. 9. / 10.00
Zliv – Nové Hrady, 4. kolo
26. 9. / 10.00
Zliv – Hrdějovice, 6. kolo

14. 11. / 13.30
Zliv - Borek, 13. kolo

10. 10. / 10.00
Zliv – Trhové Sviny, 8. kolo

muži A - IV. třída Č. Budějovice
13. 9. / 15.00 / hř. Pištín
Zliv B / Pištín – Bavorovice, 2. kolo

1. 11. / 10.00
Zliv – Jankov, 11. kolo

27. 9. / 15.00 / hř. Pištín
Zliv B / Pištín – Ševětín B, 4. kolo
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ml. žáci - okr. soutěž, sk. C Č. B.
3. 9. / 17.00
Zliv – Dolní Bukovsko, 1. kolo

22. 10. / 17.00
Zliv – Hluboká, 8. kolo
ml. přípravka - okr. přebor, sk. C Č. B.
8. 9. / 17.00
Zliv – Dolní Bukovsko, 2. kolo
22. 9. / 17.00
Zliv – Týn nad Vltavou, 4. kolo
6. 10. / 17.00
Zliv – Dříteň, 6. kolo
20. 10. / 17.00
Zliv – Borek, 8. kolo
11. 9. / 9.00 / Sportovní areál SK Zliv
Sportovní dopoledne s fotbalem

„Od 17. do 21. srpna pořádáme pro
děti příměstský sportovní tábor. Děti jsou
s námi na hřišti od devíti do pěti hodin.
Jsou pro ně připraveny 2–3 pestré tréninkové jednotky denně, oběd, dvě svačiny
a celodenní pitný režim,“ zmiňuje předseda, jak probíhá mládežnické soustředění.
V sobotu 29. srpna pak klub pořádá
pod záštitou města Zliv již 9. ročník turnaje mladší přípravky „O pohár starosty
města Zliv“. Turnajem začíná pravidelná
soutěžní celoroční činnost.
Pro děti ze školky a prvních tří ročníků
základní školy ze Zlivi, Zahájí a Pištína je
určena akce „Sportovní dopoledne s fotbalem“. Předseda klubu k tomu dodává:
„I letos budeme mít připraveno 12 stanovišť pro asi 180 dětí. Je pro ně zajištěno
pití a dostanou i malé dárečky.“ Sportovní
dopoledne organizuje SK Zliv již po třetí.
Děti procházejí jednotlivými stanovišti
ve skupinách. Na každém z nich stráví asi
10 minut, jsou střídány různé dovednosti
a intenzita cvičení. Na konci každý dostane
diplom a dáreček.
Fotbalový klub SK Zliv pořádá průběžný nábor dětí, které se rády hýbají a cítí se
dobře v kolektivu, ve věku od 5 do 12 let,
ať už jde o chlapce, či děvčata, jejichž počet
každý rok roste. Ze začátku jsou rozvíjeny
všeobecné pohybové dovednosti, na které
navazují dovednosti spojené s fotbalovou
technikou. Stačí se jen ozvat. Veškeré další
informace se dozvíte na čísle 777 604 301.
Činnost SK Zliv můžete také sledovat
na www.skzliv.cz, nebo facebooku a Instagramu @skzliv. Mgr. Brigita Jindrlová, SK Zliv

Zlivská knihovna
informuje

22. září 2020 – 16.00
Tajemné fenomény
Přednáška a povídání se známým spisovatelem, cestovatelem a scénáristou
PhDr. Arnoštem Vašíčkem.
29. září 2020 – 9 a 10.00
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasovat bude písmenková královna
v podání Bc. Evy Jílkové. Všechny přítomné jistě pobaví i vystoupení loutkového divadélka ZŠ Zliv pod vedením paní učitelky Mgr. Samcové Dvořákové.

20. října 2020 – 16.30
Jiří Albrecht Zbudovský z Ebenberka
Vyprávění PhDr. Pavla Matlase, PhD.
o nevšedních životních osudech poddanského venkovana, nar. v roce 1604
ve Zbudově, který dosáhl pohádkového
společenského vzestupu.

Nové knihy

Dominik W. RETTINGER
Elizino tajemství
Román polského autora,
vzniklý na základě autentických svědectví, otevírá
dosud tabuizované téma
veřejných domů za ost-

natými dráty. Hlavní hrdinka Eliza, která se živí podvody na bohatých mužích
v prostředí luxusních hotelů a heren, je
zatčena gestapem a ocitá se v osvětimském pekle.
Blaine HARDEN
Útěk ze Severní Koreje
Skutečný příběh tyrana, který vytvořil Severní Koreu,
a mladého pilota, který našel cestu na svobodu. O vzestupu Kim Ir-Sena k moci
a o mladém severokorejském stíhači, který se odvážil postavit se mu na odpor.
Jan ŠTIFTER
Světlo z Pauliny
Povídková sbírka o pohnutých osudech obyvatel jižních Čech. Pohnuté lidské
osudy jsou nejen cestou, ale
i branou do minulosti, poznáním toho, co bylo a nesmí zůstat zapomenuto.
Pavlína BARTOŠOVÁ
Křeček Pupík
Dobrodružství Křečka Pupíka, který společně s veverkou Jolkou a dalšími zvířátky objevuje taje provoněného lesa. Každý jejich příběh
je zakončený básničkou.

O pohár starosty
V sobotu 29. 8. 2020 od 9 hodin se
utká 8 týmů mladší přípravky ve sportovním areálu SK Zliv. Přijďte fandit!
Více na www.skzliv.cz.

Sportovní dopoledne
s fotbalem
V pátek 11. 9. 2020 od 9 hodin si na
fotbalovém hřišti SK Zliv mohou kluci
a holky od 5 do 9 let vyzkoušet svoji
rychlost, mrštnost a obratnost.
Pro děti bude připraveno 12 stanovišť,
na kterých poměří svoje síly a dovednosti. Přijďte s úsměvem za sportem!
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lidé kolem nás...

Šamotka...?
...to bývala rodinná firma, shodují se bývalé zaměstnankyně
Když se řekne Zliv, nenajde se snad nikdo, komu by se zároveň nevybavila místní
„šamotka“. Ne náhodou ji najdete i ve znaku obce a „šamoťácké“ komíny jsou jednou
z dominant města. Sešli jsme se se třemi ženami, které firmě specializující se na výrobky z keramiky zasvětily celý svůj profesní život, aby se s námi podělily o své postřehy,
dojmy a zážitky. Kdo jednou vkročí do „řeky“ jménem Šamotka, už z ní nikdy nevystoupí. Alespoň tak to platí v případě Marie Kocourkové (83 let), Růženy Peiskerové (85 let)
a Jany Kocourkové (52 let).

Vzpomenete si, kdy jste začaly pracovat
v Šamotce?
Marie Kocourková (dále MK): V Šamotce jsem začala pracovat 1. července roku
1952 jako lisařka, bylo mi 15 let.
Růžena Peiskerová (dále RP): V šedesátých
letech, po dvou mateřských dovolených.
Nastoupila jsem na třídění.
Proč zrovna šamotka? Podle čeho jste si
vybíraly, kde budete pracovat?
MK: Můj tatínek tu dělal, topil. Když jsem
dodělala školu, nevím, kde to tu vyjednal,
ale řeklo se, že sem půjdu. Tak jsem se sem
dostala. No, co vám budu povídat. Hrůza.
Výroba byla ruční. Taťkovi jsem tehdy říkala, že déle než týden tu nevydržím. Kaž
dý den, když jsem jela domů na kole, tak
jsem plakala a říkala, že tu déle nebudu.
A nakonec jsem tu pracovala až do důchodu, čtyřicet let.
RP: Také jsem tu pracovala 40 let. Z rodiny
nás tu dělalo celkem osm.
Co obnášelo vaše pracovní zařazení?
MK: Já dělala u lisu. To spočívalo v tom, že
jsme zavřeli připravený předtažek z hlíny
do formy a lisovalo se.
RP: Já jsem pracovala na třídění. Vypálené výrobky např. cihly jsme z pecních vozů
dávali na palety. Norma byla šest vozů, vůz
měl dvacet dva metráků.
MK: Šest vozů jsme dělaly normu každá,
dvacet dva metráků měl vůz.
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Za jak dlouho projel pecní vůz s materiálem tunelovou pecí?
Jana Kocourková (dále JK): To bylo odvislé
od výrobku. Některý až za čtyřicet osm hodin. Vím, že se vozy do pece zavážely např.
po čtyřiceti pěti minutách. Pálilo se na třináct set stupňů. Vozy se z jedné strany zavážely, z druhé vyjely. Tunelka je přes celou výrobní halu a měří skoro sto metrů.
Vzpomenete si na to, kdy byla firma
v největším rozkvětu?
RP: Největší rozkvět byl tak od šedesátých let do Schiedela. To se tehdy vyváželo do Ostravy, Kladna. To jsme vyráběli pro
ocelárny. Pak už se vyráběly jen komínovky.
JK: Po revoluci se zavřely železárny, privatizovaly se. Dříve existovaly železárny
Košice, Ostrava, Budějovická Škodovka,
výrobky se posílaly do Maďarska, Němec-

ka. To vše skončilo, výroba u nás se začala
orientovat jen na komínové systémy a tím
pádem hodně klesla. Továrna tehdy byla
ve Zlivi jediná. Zaměstnávala zlivské rodiny a lidi z okolí. Spousta lidí díky tomu
do Zlivi přišla. Zaměstnanci si stavěli domky, dostávali podnikové byty. Hodně lidí
do Zlivi přitáhla Šamotka.
Kdy měla nejvíce zaměstnanců?
RP: V šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech. To nás tu bylo přes tři sta
a měli jsme i píchačky. Ty tu byly dlouho.
A když se někdy rozbily, chlapi na dílně je
dokázali opravit. (smích) Do práce jsme
tenkrát chodili i v sobotu.
Co vás v šamotce po celá léta drželo, co
vidíte jako největší výhodu?
MK: Výhoda byla, že jsme pracovaly v místě bydliště. I když práce to byla fyzicky těžká a namáhavá.
RP: Děti jsme měly malé, nemusely jsme
za prací dojíždět.
MK: Co nás tu drželo? Asi právě ta dřina,
co tu byla dřív. To už tak dnes není vůbec.
Od té doby, co továrnu převzal Schiedel, už
to bylo lehčí. Těžké kusy dělali muži, lehčí
ženy.
Šamotka letos končí. Je to pravda?
JK: Vedení firmy Schiedel loni v září
oznámilo zaměstnancům, že zde výroba
k 31. 12. 2020 končí. Teď nás tu pracuje
třicet, je to hodně zeštíhlená výroba. Jedna keramička je ve Wiesau v Německu,
část výroby se přesune do Německa, část
do Slovinska, protože Schiedel má pobočky po celé Evropě. Tento areál se pak zřejmě prodá.
V této budově, kde se teď nacházíme,
bylo vždy sídlo vedení?
MK: Tady byly původně byty, pak zde nahoře udělali síň tradic, dole rehabilitaci
a loutkové divadlo. Nacházela se zde místnost na schůze ROH, zasedačka i kantýna.
Nahoře byla policejní stanice, bydlel tam
pan doktor Dvořák, Zemanů, Posekaných.
Měli jste nějaký speciální pracovní
oděv?
MK: Měly jsme svoje zástěry, potom jsme
fasovaly šatové zástěry a montérky.
RP: My jsme u třídění měli rukavice. Protože cihly pálily, tak byly vyrobené z kůže, řemenů. Boty byly s kovovou špičkou, aby to
nebolelo, když nám něco upadlo na nohu.
Ale kolikrát jsme měli zlámané prsty, nehty nám slezly, jak jsme se bouchli.
Nastoupily jste v 50. letech. Vnímaly jste
tehdy, že by se na práci v továrně odrazil tehdejší politický režim?
RP: Ani ne.
JK: Když to tak vezmete, nebyly tady tehdy
špatné výdělky. Byla tu škola, školky, doktoři, lidem se přidělovaly podnikové byty,

Společenská
kronika
Život není vždy snadný a neubírá se těmi
nejjednoduššími cestami. Naopak si někdy
vybírá krkolomné stezky, které prověří naši
trpělivost, odolnost, ochotu pomáhat a naslouchat druhým. Přes to všechno je život
nádherný dar a stojí za námahu i odříkání.
Vážení jubilanti, srdečně vám gratulujeme
a přejeme vám, ať ve zdraví prožijete ještě
mnoho šťastných let.

Životní jubileum oslavili
prosinec 2019
Anna Švecová – 80 let
Štefan Madarás – 80 let
leden 2020
Eva Kolářová – 80 let
Ivan Karafiziev – 85 let
Marie Hofmanová – 90 let
únor 2020
Ludmila Škrdlová – 80 let
Danuše Mašková – 80 let
Jaroslava Nídlová – 80 let

dělaly se různé akce. Na Lipně měla fabrika
rekreační středisko, kam mohli lidé jezdit.
MK: Bylo to tady takové domácké. Byly
tady zaměstnané celé rodiny, lidé se znali. Když jsem byla v důchodu, chodila jsem
sem ještě nějakou dobu uklízet, to už firmu
vlastnil Schiedel, a to už ty vztahy takové,
jako jsme je měli my, nebyly.
Šamotka několikrát vyhořela. Pamatujete si, když byla továrna v plamenech?
MK: Já jsem zažila jeden požár.
Jak jste sem dostala vy, paní Kocourková?
JK: Chodila jsem do školy, po gymplu jsem
studovala informační technologie. Do firmy koupili počítač a hledali někoho, kdo
by na něm pracoval. Byla to taková souhra
náhod, kdy mě přesvědčili, ať sem nastoupím, i když to nebyl můj plán. Moje babička vždycky říkala: „Uč se, protože když se
nebudeš učit, skončíš v šamotce.“ V paměti mám fotku, kterou jsem tehdy jako dítě
viděla, kde je babička, jak tlačí vozík naložený šamotovými výrobky. Moje představa šamotky byla tedy taková, že tady budu
tlačit vozíky a hodně se nadřu, proto jsem
nikdy neměla ambice sem jít.
MK: A kdyby fabriku nezrušili, tak jsi tu
furt. Jen neříkej. (smích)
JK: Letos v srpnu tu budu 33 let. Mám ráda
stroje, výrobu keramiky, přišlo mi to úžas-

Otakar Zich – 85 let
Vlasta Čepičanová – 90 let
březen 2020
Jiřina Klímová – 80 let
Libuše Hradecká – 85 let
Marie Rybáková – 90 let
Marie Muzikářová – 90 let
Anna Koupalová – 95 let
duben 2020
Jiří Vitha – 80 let
Jaroslava Divišová – 80 let
Hana Vagenknechtová – 90 let
květen 2020
Christina Brabencová – 80 let
Jarmila Šímová – 80 let
Zdeňka Mališová – 80 let
Marie Koutová – 85 let
Anna Urbanová – 85 let
Jan Vítovec – 90 let
červen 2020
Věra Bendová – 80 let
Zdenka Zichová – 80 let
Jaroslava Mádlová – 80 let
červenec 2020
Jiří Ulrich – 85 let

né. Fascinuje mě to stejně jako lidi, kteří
tu pracovali. Cítím k nim obdiv, protože
se tu opravdu nadřeli. To se nedá srovnat
s tím, co je tu teď. Dnes jsou tu lidé od šesti
do čtrnácti hodin a pak jdou domů s čistou
hlavou. A i parta je jiná. Dřív když se slavily
narozeniny, to se nás sešlo, dneska každý
chvátá domů.
Dá se tedy říct, že Šamotka byl takový
rodinný podnik.
RP: Nás tu z rodiny dělalo osm.
MK: Jeden čas se dokonce říkalo, že Kocourkové vládnou šamotkou, kolik z rodiny nás tu bylo. (smích)
redakce / -kls-

krátce z historie...

Knížecí Schwarzenberská továrna
na zboží hliněné byla ve Zlivi postavena
v letech 1884 – 1885 a od počátku nabízela celou řadu cihlářských výrobků.
Vlastní výroba zde byla zahájena
v roce 1886, kdy měla továrna 500 zaměstnanců. Továrna na šamotové zboží
byla spojena s nápadem na využití nedaleko ležícího ložiska surovin vhodných
pro keramickou výrobu.
Prvním, kdo přišel s myšlenkou na využití povrchové vrstvy jílů do té doby
považovanou za jen zcela bezcenný odpad, byl Vojtěch Kocourek, rodák z blíz-

Zlatá svatba
prosinec 2019
Jan a Jana Pojerovi
duben 2020
Josef a Marie Třískovi
červen 2020
Jiří a Jana Kochtovi
Zdeněk a Marie Pešlovi
Jindřich a Václava Růžičkovi

Diamantová svatba
prosinec 2019
Josef a Marie Polenovi
červen 2020
Miroslav a Marie Kadlecovi
červenec 2020
Jaroslav a Marie Hulovi
Vlastimil a Marie Hlaváčovi
Vážení manželé, věříme, že ve vašem
životě bylo vždy více toho dobrého a společnými silami jste překonali i případné
těžkosti. Přejeme vám, ať jste i nadále jeden
pro druhého oporou a prožijete spolu mnoho
spokojených let.

kého Olešníka, který působil jako profesor na jednom z vídeňských gymnázií.
Ten při laboratorních zkouškách přišel
na to, že se tento jíl dá znamenitě využít
pro výrobu žáruvzdorného materiálu.
Produkce se vyvážela nejen do několika
evropských zemí, ale také do Asie a Jižní
Ameriky.
Roku 1919 byla továrna prodána,
protože po první světové válce výroba
značně poklesla. V letech 1932 – 1937
byla výroba pozastavena zcela. Na konci 30. let byla zahájena modernizace továrny, na místě starých pecí byla postavena první tunelová pec, v níž byly první
výrobky vypáleny v květnu 1940.
Po druhé světové válce byla továrna
znárodněna a v roce 1950 vznikl samostatný podnik Šamotka Zliv. V roce 1997
byla prodána rakouské firmě Schiedel,
jež v současnosti pokračuje ve výrobě
komínových systémů.
Ještě v roce 2010 zde byly tři cihláky,
nejstarší z nich, 50 metrů vysoký komín
osmibokého profilu z kruhové dostavby
byl ještě tentýž rok rozebrán, druhý vyšší
(54 m) byl opraven, třetí (30 m) byl ponechán v původním stavu. Svou činnost
ukončí firma Schiedel ve Zlivi k 31. 12.
2020.
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exkurze po pivovarech, 2. část

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří
exkurze po pivovarech v okolí Zlivi...

I v tomto čísle si na své přijdou milovníci zlatavého moku. Tentokrát jsme zavítali do
pivovaru Solnice a nahlédli přímo v provozu „pod pokličky“ tamním sládkům.

Nikdy jste neslyšeli o malém pivovaru Solnice? Nemusíte se stydět, ani my ne,
a tak jsme se vydali na průzkum. Pivovar
byl postaven v samém srdci Českých Budějovic vedle Piaristického náměstí a přímo
na náměstí má svoji restauraci. Solnice je
dokonce starší než Masné krámy a datuje se
k roku 1531.
Dříve Solnice sloužila jako sklad zbraní,
sýpka, sklad soli a před rekonstrukcí to bylo
muzeum. Díky skladu soli vzniklo jméno Solnice. Původní plán počítal jen s jednou budovou a nakonec jsou zde budovy celkem tři.
Sládky tu mají hned dva…

Ing. Ivan Dufek je dlouholetý sládek
a pivovarský manažer, který byl 26. září
2018 uveden do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. Toto nejvyšší ocenění
dostávají odborníci, kteří přispěli k etablování pivovarnictví ve společnosti a kultuře České republiky. Začínal jako pomocná
síla ve sladovně v Podbabě na přelomu 50.
a 60. let a už tehdy si pivovarnictví zamiloval. Pochází z Prahy, kde vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, fakultu Kvasné chemie a technologie. Dalších
znalostí nabyl ve Staropramenu, v berlínském Kindlbrauerei a téměř půl století působil v třeboňském pivovaru Regent. Ivan
Dufek je také uznávaný pedagog Střední
odborné školy ekologické a potravinářské
ve Veselí nad Lužnicí.
Ing. Martin Novák vystudoval v Brně
farmaceutického asistenta a poté na Mendelově univerzitě Biotechnologii. Působí
sice jako druhý sládek v pivovaře Solnice,
ale je i výkonným ředitelem.
… a jednoho podsládka, pana Františka
Fajta, který vystudoval ve Veselí nad Luž10 | Zlivan

nicí, kde ho tato práce nadchla natolik, že
se vrhl rovnou do práce. Říká, že je to láska
na celý život.
Prošli jsme si provozem, a stejně jako je
tomu i v jiných pivovarech, i tady se vaří
klasickou cestou, tzn. mají zde varnu, spilku a tanky. Zrovna když jsme byli u přípravy sladiny, bylo možné ji ochutnat. Musím
říci, že nás překvapilo, jak je sladká. Chutná jako hodně oslazený čaj, ale nečekejte
nic víc. Hořká chuť a alkohol přichází až
posléze.
Solnice se pyšní pěti ležáckými tanky
a také CK tanky (cilindrokónický tank)
a hlavně pivovodem. Ten nás zajímal nejvíce. Restaurace na Piaristickém náměstí je
propojena s pivovarem pivním potrubím.
Funguje to tak, že v pivovaru uvaří várku
piva, nechají ji uzrát a když je ten správný
čas, putuje potrubím do restaurace. Tam
mají speciální přetlačné 4 tanky, v nichž je
laicky řečeno igelitový pytel, který se naplní pivem a aby šlo poté pivo čepovat, vytlačuje ho odtud vzduch, kterým je tank natlakovaný.
Čistí se úplně stejně jako pivní trubky,
které každý známe, chemie, voda a po vyčištění můžeme opět čepovat pivo. Nejrychleji přečerpané pivo z pivovaru do restaurace urazilo svoji cestu za 20 minut.
Byl to rekord. Nesmí se na něj ovšem chvátat, aby pivo nenapěnilo. Pivo se ve speciálních tancích nekazí díky technologii, kterou je vyrobeno.
Všechny druhy piva, co Solnice vaří,
jsou nefiltrované, kvasnicové, a tak vás jistě nezaskočí, že když půjdete do restaurace v sobotu a poté například další sobotu a budou mít na čepu stále stejný tank,
může se jeho vzhled malinko lišit. Tak jako
kvasnice v buchtě se mění podle toho, jak
dlouho kynou, tak se mění i pivo v Solnici.
Nečekejte ovšem, že se změní chuť. To jistě
ne. Jen nebude tak kalné, vyčeří se a mohlo
by mít plnější chuť.
Zeptali jsme se, co je lepší...
Čerstvě přečerpané pivo do restaurace nebo odleželé vyčeřené?
„Každé dobře uleželé pivo je skvělé,“ to
byla odpověď od pana podsládka. Myslí si,
že každé má své a každý konzument je samozřejmě jiný a ne vždy se zavděčíte všem.
Proč děláte jen piva kvasnicová, nefiltrovaná?
„My nemáme filtraci ani paster, který je
důležitý. Bylo by na to potřeba dalšího mís-

ta a také je to pro nás další investice, ale
myslím, že kvasnicové pivo je stejně nejlepší. Má skvělou chuť a když ho odfiltrujete a zpasterujete, vezmete mu nejen kvasinky, ale i další látky a především vitamíny. Hlavně máme rádi pivo vařené tradiční
cestou. A nepotřebujeme prodloužit jeho
trvanlivost.“ Toto nám řekl František Fajt,
pro kterého je pivovarnictví láskou.

Je pravda, že spousta mužů říká, že díky
pivu pijí vitamíny… že? Nebojte se tedy
zkoušet nová, jiná piva méně známých značek.
Eliška Houšková

Buďte tam,
kde se něco děje
14. 8. / 21.30
Zrodila se hvězda
filmové promítání, autokemp Mydlák
15. 8. / od 13.00
Slavnosti Mrkve
Dolní náměstí, Zliv

15. 8. / 19.00
Turbo
koncert poprockové skupiny, KD Zliv
16. 8. / 9.30
Dopolední posezení s dechovkou
Dolní náměstí, Zliv
22. 9. / 16.00
Tajemné fenomény
přednáška PhDr. Arnošta Vašíčka
Městská knihovna Zliv
29. 9. / od 9.00
Pasování prvnáčků na čtenáře
Městská knihovna Zliv

4. 10.
Zlivská 100
hasičská soutěž, sportovní areál Zliv

17. 10. / 19.00
Pýcha a předsudek
divadelní zájezd – Nár. divadlo, Praha

20. 10. / 16.30
Jiří Albrecht Zbudovský z Ebenberka – vyprávění PhDr. Pavla Matlase
Městská knihovna Zliv
22. 10. / 19.00
Folkový minifest
MiMoBand, Humenéčko, ZUŠ Zliv
5. 11. / 19.00
Sem tam – koncert , ZUŠ Zliv

10. 11. / 19.00
1+1=3
divadelní představení, KD Zliv

příroda kolem nás / včely

Včelí COVID
Mezi včelaři se začíná mluvit o tom, že velké úhyny včelstev nejsou vinou jen roztoče
kleštíka včelího (Varroa destructor - KVD). Včelstva jsou oslabována z mnoha stran.

Včelaření je velice odborná činnost.
Na řešení problémů se včelařením máme i samostatný výzkumný ústav. Hledání správných informací ze seriózních
zdrojů bude do budoucna čím dál obtížnější. Imunita včel je z mnoha stran silně
narušovaná. Délka života včelstev se snižuje tím, že včely žijí v trvalém stresu a v nevyhovujícím životním prostředí. Včely mají
hlavně nedostatek vhodné a pestré pylové
nabídky. Pyl je pro včely kvalitní bílkovina,
která obsahuje i potřebné minerály.
Včelař dokáže včelkám nahradit většinou pouze energetickou složku potravy
svařením cukru. Včely potřebují rovněž
hlavně v letním období kvalitní vodu.
Je třeba si uvědomit, že v průběhu kalendářního roku jsou v úlu včely krátkověké a dlouhověké. Včely krátkověké žijí
a tvrdě pracují do 50 dní. Obrazně řečeno
upracují se k smrti. Úly jsou přitom ještě na podzim plné včel. Musí se postarat
o to, aby včely dlouhověké přečkaly 6 až 8
chladných měsíců. K obrovským úhynům
včelstev dochází ale právě u včel dlouhověkých v měsících říjen, listopad. Úly jsou
sice plné zimních zásob, ale včelu nevidět.
Určit jednoznačně příčinu úhynů dlouhověkých včel není tak jednoduché.
Je několik důležitých faktorů, které mají výrazný vliv na úhyny včelstev. Primární
problém je udržet na uzdě rozmnožování
kleštíka včelího - odb. roztoče Varroa destructor KVD. V jedné včelí buňce se za dva
měsíce narodí cca tři včely dělnice. Přitom
z jednoho páru KVD se za stejnou dobu 2

hlavně řepka a slunečnice. Jetelotraviny
a luštěny včelám většinou zoufale chybí.
Krajina se výrazně mění v neprospěch potřeb včel. I plevelné rostliny
jsou pro hmyz a včelstva zdrojem sladiny a pylu. Přitom již stávající dotační programy umožňují profesionálně
hospodařícím zemědělcům osévat mezi
širé lány tzv. biopásy. Jsou to rostliny,
které zaručí pestrou a kvalitní pastvu
pro dosud živořící zvěřinu i hmyz. Majitelé pozemků mohou obdržet z veřejných
prostředků na tyto biopásy dotaci vykrývající ztráty z produkčních plodin. K realizaci biopásů může dojít jenom ochotou
majitelů pozemků. Jednání s jednateli majitelů pozemků v okolí Zlivi dosud nevedlo ke kýženým výsledkům. Polnosti v okolí
Zlivi obhospodařuje nově společnost Agriprod Munice s.r.o. Kapitál společnosti je
sloučen ze tří subjektů – ZOD Kolný, Agrochov Dynín a Epigon Ledenice.

Celkové úhyny včelstev v chladných měsících za celou ČR k dnešnímu dni nejsou
dosud známé. Předpokládají se velké úhyny. Paradoxně jsou velké úhyny hlášeny
u zkušených a svědomitých včelařů, kteří poctivě dodržují schválenou metodiku
ošetřování a léčení včelstev. Na posledním
setkání včelařů celého okresu České Budějovice byly zveřejněny předpokládané
úhyny včelstev. Včelstva, která mají svoji
pastvu přímo v Českých Budějovicích, mají
například úhyn pouze tříprocentní.
dokončení na str. 12

samička kleštíka včelího (elektron. mikroskop)

měsíců rozmnoží na dva až tři tisíce dalších jedinců. Včelaření se tak dnes stává
permanentním a nikdy nekončícím úsilím
držet KVD v únosném množství. Kromě toho, že KVD včelu vysiluje odsáváním jejích
tukových zásob, je také hlavním roznašečem virových onemocnění včelstev.
Odborníci dnes znají 6 hlavních virových onemocnění včelstev. Přitom není
k dispozici jediné antivirotikum pro včelstva. Vysílená včelstva následně snadněji
podléhají hlavně virovým onemocněním.

Je známou skutečností, že se výrazně
mění druhová pestrost a množství pylové pastvy pro včely. K úbytku kvalitní
pastvy dochází zejména počínaje měsícem
červen a později. Dnešní zemědělci pěstují
především plodiny, které jim zaručí jejich
ekonomiku. Ještě před 35 roky bylo pěstováno 7 hlavních produkčních plodin – pšenice, kukuřice, řepka, slunečnice, luštěniny, jetelotraviny a brambory. Nyní se prakticky vysévají 3 hlavní plodiny – pšenice,
kukuřice a řepka. Pro včelstva je přínosná

▼ inzerce

VÁŠ
OSOBNÍ
ZAHRADNÍK
komplexní údržba zahrad,
parků a veškeré zeleně
/ sekání a údržba zeleně
/ instalace robotických sekaček
/ instalace závlahových systémů
tel.: 602 111 103, 602 111 104

www.green-garden.eu
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dokončení ze str. 11

Včelí COVID
Je obecně známo, že flóra ve větších
městech je nejméně ošetřována chemicky
a včelstva zde mají pestrou a kvalitní nabídkou zejména pylové snůšky. Po kontrolách úlů a odevzdávce zimní měli u včelařů
v základní organizaci Zliv předpokládáme
cca 50% úhyn včelstev. Definitivní čísla
o úhynech včelstev budou známá až po jarním ošetření.

Chemický průmysl dodává do zemědělské výroby trvale nové pesticidy se
stále rafinovanějšími účinky. Nezřídka
vedlejší účinky chemikálii shledáváme
až ex post. Obáváme se, že nebudeme
schopni zvládnout všechna shora uvedená negativa, protože si mezitím sami
vyrobíme nevědomky další nové problémy. Jsme si vědomi, že již nikdy nebude tak jednoduché chovat včelu medonosnou jako před zavlečením KVD.
Inteligentní a osvícená zastupitelstva obcí a měst nechávají nyní své zatravněné plochy vysekávat střídavě
ve třech sečích a v pásech. Pozvolna se
tak oživuje celý půdní organismus. Obce mají nyní kvalitní techniku na sečení ploch. Nechávají organickou hmotu
– posečenou trávu vhodně rozprostřenou na ploše. Zdravá půda musí mít mi-

mo minerální látky i organickou hmotu, která udrží vláhu, živočichy i mikroorganismy. Na rozkvetlých travinách
se napase drobná zvěř i hmyz. V praxi
se ušetří i nemalé náklady, které se dají
z účetních dokladů jednoznačně vyčíslit.

Ve snaze pomoci včelařům zlepšit přísun bílkovin přímo ke včelám do úlů jsou
vyvinuta a v omezené míře dostupná doplňková krmiva pro včely. Po konzultaci s Ing. Krištůfkem z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích jsme si opatřili menší množství těchto
přípravků, které budeme moci aplikovat
při podzimním a následně jarním léčení
a ošetřování.
Pro ilustraci jsem obdržel z AV ČB
fotografie KVD z elektronového mikroskopu. Jedná se o samičky o průměru
cca 2 mm. Včely asijské se s tímto parazitem dokázala úspěšně vypořádat.
Naše včely medonosné si dosud na KVD
nedokázala nalézt účinnou obrannou
strategii.
Podklady k příspěvku jsem čerpal
z veřejně dostupných informačních
zdrojů.

RELAXAČNÍ
MASÁŽE
Užijte si relax a pohodu při
masáži, která dopřeje tělu
uvolnění. V dnešní době je
dobré najít si čas sám pro
sebe a věnovat se jen a jen
sobě.
z naší nabídky:
skořicové zábaly proti
celulitidě (9 + 1 zdarma)
Simona Bartmannová, Zliv
tel.: 724 003 980
fb: Simona Bartmannová
Objednávky zasílejte
prostřednictvím sms zprávy nebo
facebooku.

Zdeněk Marhoun, jednatel ZO ČSV Zliv
foto: Ing. Václav Krištůfek a Ing. Václav Kříž

Oranžový rok 2020
ve Zlivi
Město Zliv v rámci partnerství se Skupinou ČEZ v projektu „Oranžový
rok 2020 Zliv“ uspořádá kulturní a sportovní akce ve Zlivi.
Dne 15. srpna 2020 se uskuteční Slavnosti mrkve, 29. září 2020 proběhne
Pasování čtenářů v Městské knihovně Zliv a 4. října 2020 se bude konat hasičská soutěž Zlivská 100.
Výše uvedené akce se již v minulých letech setkaly s kladným ohlasem obyvatel města Zliv a tímto děkujeme Skupině ČEZ za její finanční podporu, díky
které můžeme tyto akce uspořádat i v roce 2020.

Při pravidelných návštěvách
získáváte bonus.

SLAVNOSTI
MRKVE
Zliv / 15. srpna 2020
od 13.00
Fine food academy - ochutnávky jídel
Elementálové - show s chůdařskými
kostýmy
Podhoranka - dechová hudba
Půlnoční Cirkus / 21.00
ohňové akrobatické divadlo
a další...
TURBO — koncert / 19.00 kd zliv
(předprodej - mú zliv, 1. patro)
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