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Na startu...
Vážení spoluobčané,
využívám možnosti vás poprvé pozdravit
prostřednictvím městského zpravodaje,
popřát dodatečně pevné zdraví, dostatek
životní energie, elánu a mnoho radostných okamžiků v nadešlém roce. Máte-li
nějakou libůstku a není to zrovna nějaká
zdraví škodlivá činnost, tak ať vám přináší potěšení a uspokojení.
Loňské podzimní komunální volby
způsobily, že mám tu čest být starostou
ve Zlivi. Prakticky přes noc jsem se tak
stal „odborníkem“ na všechno, co souvisí
s chodem města a správou obecního majetku. Najednou jsem se musel potýkat
s problematikou lesního a odpadového
hospodářství, pronikal do oblasti vodohospodářské infrastruktury, stavebnictví, rozšiřoval znalosti o příslušnou legislativu a řešil řadu drobností jako odchyt
zatoulaného psa či nebezpečné větve. Ale
nestěžuji si! Musím sám sobě přiznat, že
mě to vlastně baví. Poznal jsem přitom

řadu schopných a zajímavých lidí, rozšířil své obzory o nové věci a získal další
zkušenosti.
Uplynuly tři měsíce mé funkce, ve kterých se mimo jiné podařilo obsadit a nastavit jednací řád pro Kulturní a sportovní komisi, najít předsedy a členy Komise
k projednávání přestupků a Aktivu pro
občanské záležitosti, sepsat zásady pro
vydávání Zlivanu a zajistit mu přispěvovatele, převzít a průběžně pracovat
na započatých investičních projektech,
připravit a schválit rozpočet města nebo
podle nové směrnice vypsat několik veřejných zakázek. Prosím, nevnímejte tento namátkový výpis uskutečněného jako
výčet mých zásluh, to je pouhé konstatování samozřejmé pracovní činnosti.
V ruce držíte nové číslo městského
zpravodaje. Doufám, že se vám Zlivan
bude líbit. Snahou bylo poskytnout informace a zároveň nabídnout čtenáři zajímavý obsah. Zpravodaj bude vycházet

Investiční výhledy města
Na druhém zasedání městského zastupitelstva byl vedle řady jiných bodů programu
představen, diskutován a posléze i schválen rozpočet města Zliv na rok 2019. Ten vedle
předpokládaných příjmů města obsahuje i část výdajovou, která se dále dělí na výdaje
běžné a kapitálové.
A protože běžné výdaje zohledňují,
zjednodušeně řečeno, každodenní provoz
obce, kde jsou zahrnuty mj. i opravy, zatímco ty kapitálové představují plán investic do majetku, ze kterého bude, resp. měl
by být užitek v budoucnu, nejzajímavější
pro občany jistě je, co se bude v tomto roce
ve Zlivi opravovat a do čeho investovat.
Pro doplnění je nutno uvést, že rozpočet
města byl schválen jako schodkový.
█ Nadále budou pokračovat v minulosti započaté práce na Mydláku. Autokemp
čeká například výměna původních rozvodů elektřiny, zbudování přípojných „kapliček“ pro karavany, vybudování dětského
hřiště. V záměrech je rovněž dokončení
oplocení pláže.

█ Trvale průběžnou investicí je výměna
veřejného osvětlení ve městě. V plánech je
obměna sloupů a těles osvětlení v lokalitě
Varta, které se dotkne i kompletní úprava
povrchů chodníků.
█ Změnu osvětlení zaznamenají zlivští
občané rovněž v ulicích Na Stráni, V Provazech a ve zbývající části ulice Jáchymovská.
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Dále pak na Dolním náměstí a na náměstí
Míru.
█ Investováno bude i do školní budovy
a areálu. Tělocvična přijde o vyžilé parkety, povrch bude obnoven i na dvou chodbách na 2. stupni a vybraný úsek děravého
oplocení sousedící s parkem bude nahrazen novým plotem.

█ V roce 2018 byly započaty přípravy
na zřízení ZTV pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Pod Vartou a U Vodojemu. V návaznosti na to zde budou probíhat
práce na vybudování veškerých potřebných inženýrských sítí pro budoucí rodinné domy.
█ Letošní rok přinese rozsáhlé činnosti i v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Rozpočet počítá mj. s napojením
nového vrtu s pitnou vodou na městský
vodovodní řad či odstavením a demontáží vizuální dominanty Zlivi - hydroglobu,
jehož funkce bude nahrazena výstavbou
nové komory zemního vodojemu společně
s čerpací stanicí vodovodu.

jako dvouměsíčník, a to vždy v sudém
měsíci, s informačním přesahem na následující měsíc.
Pokud byste v něm něco postrádali
nebo měli námět na článek či reportáž,
neváhejte nám zaslat podnět na e-mailovou adresu zlivan@zliv.cz. Vítáme veškeré vaše podněty a nápady – protože
bychom byli rádi, abyste v každém čísle
našli kromě užitečných informací a poučení také články, které vám zpříjemní volné chvíle, pobaví vás nebo třeba přimějí
k zamyšlení. Jednoduše řečeno bychom si
přáli, abyste se vždy těšili na další vydání
a s radostí si ho brali z poštovní schránky
domů.
Užívejte si zbylé zimní dny a probíhající plesovou sezónu. Mimochodem, městem pořádaný Svíčkový ples, na který vás
srdečně zvu, je už 15. února v KD Zliv. Tak
na viděnou.
MgA. Bc. Petr Ferebauer, starosta

█ Viditelnou investici přinesou stavební
úpravy vybraných úseků chodníků kolem
páteřní komunikace města tvořenou ulicemi Nádražní a Bezdrevská.

█ Po loňské instalaci nového povrchu
bude u hokejbalového hřiště rozšířeno
provozní zázemí a dokončeno oplocení
areálu.
█ Na proměnu ve stezku se smíšeným provozem čeká polní cesta navazující na ulici Pod Vartou směrem do Blan. Ta
po křížení s Mydlovarským potokem zamíří podél rybníka Zadní Topole k silnici Zliv
- Munice, kde se napojí na stávající cyklo
stezku na Vondrov. Napojením se také vyřeší aktuální problém s přetékající vodou
přes silnici.

█ Jediná kulturní památka Zlivi, kamenný most se sochou sv. Jana Nepomuckého, se pod dohledem památkářů dočká
odstranění následků předchozích „odborných“ zásahů a poškození.
Realizace výše uvedených záměrů se
mnohdy neobejde bez provozních a bezpečnostních opatření. Některé z uvedených činností se mohou rovněž stát dočasným zdrojem hluku nebo znečištění.
Prosím tímto občany Zlivi, aby tyto případné negativní jevy ve svém okolí brali
a strpěli se shovívavým nadhledem. Děkuji
za pochopení.
MgA. Bc. Petr Ferebauer, starosta

Zastupitelstvo města Zliv
Na ustanovujícím zasedání 31. října 2018 bylo zvoleno nové patnáctičlenné zastupitelstvo města.

MUDr. Tomáš Dierzé
• volební strana - Spolek Racek
• bez stranické příslušnosti
• bez členství v komisích a výborech

Ing. Jan Koudelka
• volební strana - Občané pro Zliv
• bez stranické příslušnosti
• předseda Finančního výboru

Jan Pisinger
• volební strana - Zliv p.r.o.
• bez stranické příslušnosti
• předseda Kontrolního výboru

MgA. Bc. Petr Ferebauer
starosta
člen Rady města Zliv
• volební strana - Spolek Racek
• bez stranické příslušnosti
• bez členství v komisích a výborech

Mgr. Klára Koudelková
• volební strana - Občané pro Zliv
• bez stranické příslušnosti
• členka Kontrolního výboru

Radek Rotschedl
člen Rady města Zliv
• volební strana - ODS
• stranická příslušnost - ODS
• bez členství v komisích a výborech

Mgr. Alena Hejná
členka Rady města Zliv
• volební strana - Moderní Zliv
• bez stranické příslušnosti
• bez členství v komisích a výborech

Tomáš Kučera
člen Rady města Zliv
• volební strana - Moderní Zliv
• bez stranické příslušnosti
• bez členství v komisích a výborech

Ing. Jan Skala
• volební strana - ODS
• bez stranické příslušnosti
• bez členství v komisích a výborech

Ing. Štěpánka Hornová
předsedkyně Aktivu pro
občanské záležitosti
• volební strana - Spolek Racek
• bez stranické příslušnosti
• členka Kulturní a sportovní komise

Josef Maxa
• volební strana - KSČM
• bez stranické příslušnosti
• člen Finančního výboru

RNDr. Yveta Smíšková
• volební strana - Občané pro Zliv
• bez stranické příslušnosti
• členka Kontrolního výboru

Ing. Jan Pavlíček
• volební strana - Moderní Zliv
• bez stranické příslušnosti
• bez členství v komisích a výborech

Ing. Jiří Štabrňák
místostarosta
člen Rady města Zliv
• volební strana - ODS
• stranická příslušnost - ODS
• bez členství v komisích a výborech

Ing. Ivo Jíša
• volební strana - Občané pro Zliv
• bez stranické příslušnosti
• člen Finančního výboru

Věděli jste…?
Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně
spravuje. Odpovídá především za rozvoj obce, hospodaření s obecním majetkem a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za tři
měsíce.

Veřejná zasedání svolává starosta obce, pro schválení usnesení je
potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
Více informací o právech a povinnostech členů zastupitelstva
lze najít v Zákoně o obcích č. 128/2000 Sb.
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Kamenný most se sochou sv. Jana Nepomuckého si letos připomíná 295 let.

Často stačí stromu ulevit. Zmenšit korunu, ořezat uschlé větve.

Když se čas naplnil
Stromy, stejně jako lidé, mají svůj životní cyklus. Tak jako z malého dítěte odkázaného na péči rodičů vyroste dospělý člověk plný energie, který s přicházejícím stářím
postupně začíná o svou sílu přicházet, tak z malého semenáčku vyroste impozantní
strom, který dlouhá léta dominuje svému okolí.
Poskytuje chladivý stín lidem, úkryt
nespočtu živočichů, potěší svým květem
a často i podzimní sklizní. I on však má
svůj vyměřený čas. Jednoho dne přijde vítr
a začnou se lámat větve. Do kořenů se dostane hniloba, pod kůrou se začnou množit
škůdci. Strom už nemá sílu se bránit. Ještě dlouho se ale navenek nic neděje. Každý rok na jaře se strom zazelená a jenom
pozorný divák si všimne, že některé větve
zůstanou holé a že jich stále přibývá. Někde se udělá prasklina v kůře a zatékající
voda začne pracovat. Stejně tak ptačí hnízdo v dutině stromu je znamením, že není
něco v pořádku. Strom začíná pomalu umírat. Není to rychlé, může to trvat dlouhé
roky, než poslední větrný poryv skácí velikána. Přesto ale přichází čas rozhodnutí.
Nikdo totiž neví, kdy ta chvíle přijde a co se
potom stane. Nepůjde v tu chvíli někdo kolem? Nebudou si pod ním zrovna hrát děti,
až z něj začnou padat větve?
Ale ne, zatím to není tak dramatické.
Málokdy je třeba vzít do ruky pilu a rovnou kácet. Často stačí stromu ulevit. Zmenšit korunu, ořezat uschlé větve, stříškou
zabránit zatékání vody a ještě dlouho se
z něj můžeme těšit. Je ale potřeba být stále
ve střehu a pravidelně sledovat, co se děje.
Nakonec se totiž jeho čas naplní a bude
třeba strom porazit. Zazpívají motorové
pily a zkušení dřevorubci předvedou své
neobyčejné představení. Někdy se užaslým
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divákům až dech tají ve chvíli, kdy rozložitá koruna stromu letí k zemi, a nechce se
věřit tomu, že dopadne přesně tam, kam
mistři svého řemesla rozhodli. Často pak
sklidí pochvalné poznámky, ať už za své
umění nebo za to, že svým zásahem předešli budoucímu neštěstí nebo ulevili někomu, komu dlouhé větve ťukaly na okno.

Někdy je to ale i naopak; přihlížející se
zlobí, že se likvidují zdravé stromy. Pak nezbývá nic jiného, než trpělivě vysvětlovat,
že přestože navenek strom vypadal úplně
zdravý, bylo nutné ho v zájmu bezpečnosti porazit dříve, než způsobí svým nečekaným pádem nějakou škodu.

Naštěstí kdykoliv je nutné strom porazit, obratem se vysadí nový. Někdy stejný,
ale často i jiný druh, vhodnější pro danou
lokalitu. S tím, jak se mění okolí, se totiž
stává, že tam, kde dříve stál rozložitý dub,
je teď místo pouze na úzký vysoký jasan.
Nebo místo stromů vysokých, které stíní
do oken, se vysadí jen polovysoké kmeny
či ozdobné keře.
Přírodní cyklus tak zůstává zachován.
Z nově vysazených kmínků za pár let vyrostou velké, zdravé a krásné stromy
v plné síle. Jen už se z nich v té době možná
nebudeme těšit my, ale naše děti. Přejme
jim to.
Josef Zima, služby v oblasti péče o dřeviny

Praktické informace
Úhrada poplatku ze psa
Poplatek ze psa na rok 2019 je splatný do 15. února 2019. Pokud nebude
uhrazen v termínu, Město Zliv poplatek navýší podle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o 50%.

Vodné a stočné
Ceny vodného a stočného pro hospodářský rok 2019 schválilo zastupitelstvo města takto: vodné 42 Kč/m3,
stočné 28,52 Kč/m3. Ceny jsou uvedeny s DPH. Pevná složka vodného
a stočného je podle hodnoty trvalého
průtoku vodoměru.

Poplatek za komunální odpad
Výše poplatku za komunální odpad je
400 Kč za osobu a je možné ho uhradit
ve dvou splátkách. První polovinu poplatku za komunální odpad je možné
uhradit do 30. dubna a druhou polovinu do 30. září 2019.
Celý poplatek je splatný do 30. září
2019. Nebude-li uhrazen v termínu,
Město Zliv poplatek navýší podle platné Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016
o 50%.

Sběrný dvůr - provozní doba
úterý - pátek / 13 - 17.00
sobota / 9 - 12.00, 13 - 17.00
Prostor je monitorován kamerami proti
nezákonné skládce odpadů.

Kulturní a sportovní komise
Jako svůj poradní a iniciativní orgán zřizují obce, resp. městské rady, případně zastupitelstva účelově zaměřené komise. Město Zliv není v tomto směru žádnou výjimkou
a pro oblast kultury a sportu byla v minulosti taktéž ustanovována „Kulturní a sportovní komise“.

Společenská
kronika

Radou města Zliv nově personálně obsazená komise dostala do vínku
rozpočet a vypracovaný jednací řád,
kterým se bude řídit její chod komise.
V něm je definováno postavení, rozsah
působnosti a kompetencí pro plnění zadaných úkolů.

Životní jubileum oslavili
Věra Švíková - 80 let
Václav Dolejší - 85 let
Marie Jílková - 85 let
Marie Kocourková - 85 let
Marie Ševců - 85 let
Jarmila Cvachová - 90 let

Představujeme vám složení Kulturní
a sportovní komise.

Mgr. Brigita Jindrlová, předsedkyně
učitelka na SŠ, sekretář a jednatel SK Zliv,
z.s., trenér fotbalových benjamínků v SK
Zliv, členkou komise již druhé období

Radim Drmota
školník v ZŠ a ZUŠ Zliv, trenér Tenisové
školičky, členem komise poprvé

Ing. Štěpánka Hornová
loutkoherečka, předsedkyně Aktivu pro
občanské záležitosti, členka městského
zastupitelstva, členka Spolku Racek, členkou komise již druhé období
Renata Vejsadová
fakturantka ve společnosti Praktic s.r.o.,
členkou komise již druhé období

Bc. Naděžda Vlčková, DiS.
ekonomka a učitelka v ZŠ a ZUŠ Zliv, tutor
VU3V, členkou komise poprvé

Více informací k činnosti a postavení komise lze dohledat na webových stránkách
města Zliv. Komisi můžete též kontaktovat
e-mailem kultura.sport@zliv.cz.

Bude ve Zlivi olympiáda?
Požádali jsme předsedkyni komise Brigitu Jindrlovou, zda by nám v krátkosti
přiblížila její práci a plány pro tento rok.
Jaké jsou hlavní úkoly komise?
Náplní práce komise je zejména koncepční a dramaturgická příprava kulturních, společenských, sportovních, naučně poznávacích akcí pro město. V tomto
směru počítáme s tím, že při plnění úkolů budeme úzce spolupracovat zejména
s místními organizacemi, spolky, kluby, ale
případně i dalšími subjekty.
Jsme na samém začátku své práce. Každý si do komise neseme své vnímání potřeb naší společnosti a jakkoliv do toho
jdeme s nejlepšími úmysly, musíme se nejprve vzájemně sladit a naladit se na jednu
notu. Přesto jsme v mnohém našli shodu

a některé nové projekty nabídli radě města
ke schválení.

Prozradíte nám, na jaké akce se v průběhu roku můžeme těšit?
Již na našem druhém pracovním setkání v lednu jsme vypracovali návrh akcí,
o kterých se domníváme, že by mohl naše
spoluobčany oslovit. V zadání od města
bylo připravit tradiční akce jako například
městské slavnosti, ples města či Benátskou
noc a pokud možno k tomu přidat i něco
navíc.
Chtěli bychom například využít činnosti místních sportovních klubů a také toho,
že ve Zlivi je o sport zájem a udělat v květnu takový sportovní den. Něco jako den
otevřených sportovišť, kdy by návštěvníci
mohli různě přecházet mezi jednotlivými
hřišti a vždy našli nějakou lákavou aktivitu k vyzkoušení. A protože čekáme, že tato
„olympiáda“, jak tomu pracovně říkáme,
přiláká hodně zájemců, využijeme koncentrace a doplníme si tak běžce pro štafetový
maraton. Uvažujeme i o možnostech venkovního promítání přes léto, pravděpodobně v říjnu by mohl být ve Zlivi koncert
Jihočeského divadla s programem „Klobouk ve křoví“ zaměřený na hudební tvorbu Osvobozeného divadla pánů Voskovce
a Wericha.
Na co byste nás pozvala v nejbližší
době?
V komisi je nás většina žen. Takže nebylo úplně daleko k myšlence udělat něco
pro dámy. Chystáme v březnu udělat oslavu MDŽ. Ale ne tou formou, že to odbydeme karafiátem a dechovkou, ale chceme nabídnout ženám něco užitečnějšího
a příjemného. Máme v úmyslu připravit
Den pro ženy, kde bychom například měly
ukázky a poradenství týkající se líčení,
kosmetiky, účesů apod. Zkrátka taková
„běžná“ ženská témata. K tomu bychom si
představovaly i nějakou ochutnávku vín,
něco ze zdravého stravování apod.
Závěrem bych ráda vyzvala všechny občany Zlivi, aby se akcí účastnili. Věřím, že
budeme ve své činnosti úspěšní. Díky rozpočtu, které na ně město vyčlenilo, si můžeme dovolit určitou velkorysost, nemusíme se v našich představách o nabídce,
resp. volbě programů, interpretů a dalších
aktérů omezovat a dopřát vám tak skutečně hodnotné kulturní a sportovní zážitky.

Dožít se klidného a pokojného stáří je velký
dar, který vám byl dán do vínku.
Vážíme si toho, co jste během svého života
dokázali, kolik lidí jste ve svém okolí učinili
šťastnými, kolik důležitých životních kroků
a třeba i nelehkých rozhodnutí jste učinili.
Vážení oslavenci, srdečně gratulujeme k vašemu životnímu výročí a do dalších let přejeme mnoho zdraví a spokojenosti.
Zlatou svatbu oslavili
Karel a Stanislava Špirochovi
Jaromír a Marie Švehlovi
Diamantovou svatbu oslavili
Josef a Jarmila Aujezdeckých
Partnerský vztah je jako ta nejkrásnější květina, na níž se v ranním slunci třpytí kapky
rosy a září všemi barvami. Je třeba ho pěstovat, věnovat mu veškerou lásku a péči,
přistupovat k němu s respektem, trpělivostí
a pokorou. Vážení manželé, blahopřejeme
vám k tomu, že jste to společně dokázali.
Narodili se
Lenka Dušková
Natálie Koritarová
Jiří Čipera
Magda Kohoutová
Kristýna Bláhová
Leontýna Pitrová
Artur Smetana
Jolana Šustová
Oliver Glezgo
Sofie Pischková
Šimon Rulíšek
Adam Auer
Adam Ježek
Štěpánka Berdychová
Ondřej Svoboda
Veronika Šenkýřová
Milí malí „Zliváčci“, přejeme vám, ať je váš
život zalitý sluncem a pokud v něm přece
jen zaprší, ať jsou to kapky štěstí.
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V roce 2016 se sešli bývalí svěřenci Jiřího Čipery při benefičním zápase a obdarovali
ho zarámovaným dresem.

Odešel Jiří Čipera,

zakladatel zlivského hokejbalu
Jiří Čipera znamenal pro zlivský hokejbal opravdu hodně. V dobách, kdy si tento
poměrně mladý sport klestil cestu na výsluní, založil na konci 80. let minulého století místní klub s názvem Lugano Zliv. Ten
byl společně s druhým klubem Concord
základem pro dnešní spojený celek HbC
Zliv, jenž si za svou existenci vybojoval významné místo na jihočeské hokejbalové
scéně. Jiří Čipera byl koncem 90. let také
strůjcem založení žákovského mužstva,
které pak s velkými úspěchy vedl i v dalších kategoriích.
Dorostenecký tým si dokonce zahrál
i baráž o extraligu a právě podobné úspěchy přesvědčily vedení města, aby nechalo
vystavět ve Zlivi vlastní hokejbalové hřiště.
Pan Čipera vedl partu chlapců, mezi nimiž
byli pozdější účastníci mládežnických světových šampionátů nebo vítězové extraligy
či českého poháru. Jeho zásluhy o rozvoj
tohoto sportu ve Zlivi jsou zkrátka obrovské. Veřejně aktivní byl Jiří Čipera i jinak.
Uplatnil se jako zastupitel města i jako
dlouholetý člen přestupkové komise, kde
působil ještě v minulém roce. 10. prosince
2018 ale jeho srdce v nedožitých 58 letech
dotlouklo. Čest jeho památce.

Děkujeme, že třídíte!
V krajské soutěži „Jihočeši třídí odpady“
se město Zliv umístilo na 17. místě ze
100 obcí, městysů a měst s počtem obyvatel od 2000 do 7000.
Do soutěže jsou automaticky zapojeny
všechny obce Jihočeského kraje v systému
6 | Zlivan

Technika zlivských hasičů. Nová Tatra 815-7 uveze 9000 litrů vody
a 540 litrů pěnidla.

EKO-KOM. Hodnocení probíhá na základě čtvrtletních výkazů a sleduje se celková výtěžnost základních komodit (papír,
plast, sklo a kovy).

Monitorován je veškerý sběr organizovaný obcí, tj. sběr nádobový, pytlový, individuální, ze sběrných dvorů apod., který se
přepočítává na 1 obyvatele v daném čtvrtletí. Obec tak získává 1 bod za každý kilogram, přičemž se body zaokrouhlují na dvě
desetinná čísla. Vyhrává obec s nejvyšším
počtem dosažených bodů za soutěžní období. Na prvním místě se umístilo město
Trhové Sviny s počtem 529,5 bodů, sedmnáctá Zliv získala za třídění základních komodit 231,1 bodů.

Babička někdy stávkuje
Na konci roku většina z nás bilancuje, co
se nám za uplynulý rok povedlo více a co
méně. Bilancovalo se i u zlivských hasičů.
O tom, že rok 2018 byl u místního hasičského sboru bohatý na události, se můžete přesvědčit sami z vyprávění velitele, pana Vladislava Kofla. A to neuvádíme
zdaleka všechny aktivity, do nichž se naši
dobrovolní hasiči zapojili.
Hlavní náplň hasičů
„Náš sbor se pravidelně účastní řady
akcí pořádaných městem, ať je to například tradiční Svíčkový ples, Tříkrálový běh
či Slavnosti mrkve, pomáháme ale také
místním spolkům třeba se zajištěním bezpečnosti a zdárným průběhem Zlivského
karnevalu.
Pro činnost sboru bylo velice důležité
rozšíření zásahové techniky o nová vozidla,“ shrnuje v kostce práci svého záchran-

ného sboru pan Kofl a dodává, že „výjezdová jednotka má v současné době 20 členů.“
V roce 2018 zasahovala nebo asistovala
u 39 mimořádných událostí, z toho bylo
pouze 10 požárů. Ostatní události představovaly technické zásahy, kdy bylo potřeba
odstranit ze silnice spadlý strom či větev
nebo odčerpat vodu.
Vždy připraveni k výjezdu
Do historie zlivských dobrovolných hasičů se zapsal 14. únor 2018. Právě v tento
den jim totiž byl slavnostně předán zbrusu nový zásahový automobil značky Tatra
815-7. Ten ve vozovém parku nahradil
do loňského roku používanou „Tatrovku“
815, jež našim hasičům sloužila zhruba pět
let. Nová cisterna uveze 9 000 litrů vody
a 540 litrů pěnidla.

V její výbavě jsou dýchací přístroje
s náhradními lahvemi, motorová pila, nastavovací žebřík či vodní monitor. Vpředu
je kabina opatřena kropicí lištou za účelem oplachu komunikací či hašení rozlehlejších ploch, jako jsou pole a strniště.
Do předních úchytných bodů je možné připojit elektrický lanový naviják o tažné síle
5 tun. Není bez zajímavosti, že v loňském
roce i přes extrémní sucha nebyla cisterna zapotřebí u žádného většího zásahu.
„Zajela si jen dvakrát na otočku do nedaleké Hluboké nad Vltavou,“ doplňuje velitel
Vladislav Kofl.

Tatra není jediným vozidlem, které se
v loňském roce dočkalo zaslouženého odchodu do důchodu. Plných 42 let v červenobílých barvách hasičů svědomitě a spolehlivě plnila zadané úkoly Avia vyrobená
v roce 1976. V její práci ji vystřídal vůz
značky Volkswagen Crafter. Jde o pětitunové vozidlo pro devítičlennou posádku, vy-

akcích na českobudějovickém Výstavišti.“
Naši dobrovolní hasiči loni ve svém volném čase v rámci brigád pomáhali zalévat keře a stromy nově vysazené ve městě
a novou lesní školku u Mydláku. Také dělali běžnou údržbu hasičské zbrojnice, která
obnáší sečení trávy a úklid listí. Od února
2019 budou mít hasiči k dispozici celou
„hasičárnu“ včetně čtvrté garáže, která
byla do té doby pronajímána. Získaný prostor bude využíván pro uložení obou přívěsných vozíků a dalšího technického vybavení.

Současný sběrný dvůr by měl vyhovovat všem občanům, kteří chtějí mít pořádek ve Zlivi.

bavené mimo jiné dýchacími přístroji, motorovou pilou či nastavovacím žebříkem.
Toto vozidlo bude využíváno k technickým
zásahům, jako jsou například spadlé stromy, odstranění nebezpečného hmyzu či
úklid vozovky.
Jeho hlavní využití bude spočívat v přepravě družstev na soutěže a různá cvičení. Díky grantu byl za toto vozidlo pořízen
jednoosý přívěsný vozík s rámem a plachtou určený pro převoz motorové stříkačky
a sportovního vybavení na hasičské soutěže. Své využití najde vozík také při zásazích většího rozsahu, jako jsou například
povodně, kde je potřeba vyššího počtu čerpadel.
Ve výčtu vozového parku nemůžeme
opomenout vozidlo, kterému místní hasiči
láskyplně a familiárně říkají „babička“. Pan
Kofl s úsměvem komentuje, že „má své dny,
kdy si postaví hlavu a nespolupracuje, ale
vždy si nechá za menší pomoci domluvit

a jede.“ Inu, za dlouhé roky neúnavné práce má na trochu tvrdohlavosti a nějaké ty
technické nedostatky nárok.

Hasičské desatero

s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
• Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné,
ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají
od Tebe činnosti zvýšené a všechny přednosti těla i duše.
• Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
• Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se
žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká,
v pospolitém jednání počestná a vlídná.
• Užitečnost hasičského zřízení dokazuje
se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasič-

Členové Hasičského záchranného sboru
České republiky i dobrovolní hasiči se řídí
tímto základním desaterem, které při své
práci ctí a dodržují.
• Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti
bratrské pomoci v neštěstí.
• Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď
jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci
na obtíž.
• Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy

Ve zdravém těle soutěživý duch
„Rok co rok již tradičně pořádáme čtyři hasičské soutěže. Sportovní rok zahajuje „Zlivská 100“, kterou následuje
okresní kolo hry „Plamen“, dětský dvojboj a celoroční soutěživé zápolení uzavírá
„Velká cena okresu“. Děkujeme Městu Zliv,
že nám pomáhá finančně zabezpečit všechny soutěže v rámci Oranžového roku,“
říká Vladislav Kofl a dodává: „Především
však musíme poděkovat městu za celoroční podporu naší jednotky částkou
350 000 Kč. Z těchto peněz se hradí fungování celé jednotky a technické vybavení.
Další náklady budou spojené s plánovanou
opravou zbrojnice v tomto roce. Chod sboru si financujeme sami například požárními hlídkami na výstavách, plesech, koncertech, módních přehlídkách a podobných

Sběrný dvůr včera
a dnes
Počátky „kultivovaného“ ukládání komunálního odpadu v našem městě se datují
k roku 1993. Tehdy byl zprovozněn sběrný
dvůr, který se nachází na stejném místě
jako ten současný. Jaká to novinka.
Kdo si pamatuje tehdejší stav před realizací nového sběrného dvora, musí si také
pamatovat tehdy ukládané poklady všeho
druhu. Mrtvá domácí zvířata v kombinaci
s barvami a laky, oleji všeho druhu apod.
byly jen dokladem našeho tehdejšího přístupu k „tvořivé tvorbě“ životního prostředí. Buďme však realističtí.
I tento počin chaotického ukládání téměř všeho na jednom místě byl předznamenáním věcí příštích. Začalo totiž řízené
povolení neřízené lokální skládky odpadů.
Říkejme tomu však světlo budoucnosti.
S postupem času a směrováním naší společnosti do demokratických výšin přinesla
legislativa zákonné povinnosti i do oblasti
hospodaření s odpady. Proto nemůžeme
ani my zůstat opodál. Nutná a provedená
zásadní rekonstrukce stávajícího sběrného dvora vychází vstříc jak stávající legislativě, tak i našim občanům.
▶

ské dlužno vždy a všude slušným způsobem
hájit.
• Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a
pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci,
abys všeliké neshody přátelským způsobem
zamezil nebo usmířil.
• Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným
způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen
sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
• Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti,
pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
Zdroj: www.hasici-strazny.cz/hasicske-desatero
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Výtěžek z dobrovolného vstupného na Českou mši vánoční vynesl krásných 13 252 Kč.

dokončení ze str. 7

Ti především vědí, co, jak a kam ukládat,
a to i bez znalosti zákonných norem. Tedy
drtivá většina. Menšina ať zůstane vždy
opodál. Provedenou rekonstrukcí tak začíná staronová kapitola ukládání odpadů na sběrném dvoře. Budu konkrétní.
Náhle, a to po roce 2010, začalo ukládání
tzv. „zeleného odpadu“ za zdí provozovaného dvora. Důsledky byly katastrofální.
Výsledek - ukládání všeho, rozježděný terén v místě, kde se pochopitelně nepočítalo s ukládáním odpadů. Pro někoho skrytá
výhoda, pro normální občany důvod pro
nespokojenost. Současný stav by tak měl
vyhovovat všem občanům, kteří chtějí mít
pořádek ve Zlivi.
Závěr: Záměrně je tento článek krátký
a doufám i srozumitelný pro nás všechny
normální občany našeho města.
Ing. Jiří Štabrňák, místostarosta města

Štědrost ve Zlivi
Výtěžek z dobrovolného vstupného
vybraný při uvedení České mše vánoční v prosinci 2018 vynesl krásných 13 252 Kč.
O tyto prostředky se rovným dílem
podělilo centrum Arpida a stacionář
Domov Žlutý Petrklíč. Všichni dárci
zaslouží poděkování za jejich velkorysost a solidárnost.
Výtěžky předchozích let:
2015 - 14 188 Kč, příjemce Arpida
2016 - 12 281 Kč, příjemce Arpida
2017 - 13 956 Kč, příjemci Arpida
a Domov Žlutý Petrklíč
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Lesy města Zliv mají přibližně 125 hektarů. / foto: Filip Záruba

Lesy krásné, lesy naše
V celorepublikovém měřítku došlo k akutnímu přemnožení lýkožrouta smrkového, a to
v takové míře, že byla vyhlášena kůrovcová kalamita. Zajímalo nás, v jakém stavu jsou
zlivské lesy a zda jsou aktuálně ohroženy tímto škůdcem. Zeptali jsme se osoby nejpovolanější, odborného lesního hospodáře pro město Zliv, Mgr. Vladimíra Záruby.
Je vyhlášena kůrovcová kalamita. V jaké
kondici jsou zlivské lesy?
Lesy města Zliv mají přibližnou výměru 125 hektarů a většinu lesních porostů
tvoří borovice. Lýkožrout smrkový, hlavní
původce kůrovcové kalamity v České republice, napadá smrkové porosty, které
v našich lesích ve Zlivi nepřevažují. Škody
s kůrovcem samozřejmě také pociťujeme, a to ve smrkové části u Mydláku, nově
zjištěné ohnisko se nachází v prostoru
u Kolonie. Problém však vidím u borovice,
která začíná prosychat více, než je obvyklé.
Důvodem je pravděpodobně sucho několika posledních let, možná sosnokaz borový a také již přestárlé porosty v prostoru
Plániště. Bylo by do budoucna vhodné, aby
se na Pláništích provedla obnova lesního porostu formou náseků nebo uvolnění
horní etáže borovice.
Ceny dřeva jsou však v současné době
právě z důvodu kůrovcové kalamity na minimálních hodnotách, a tudíž jeho těžba
nevychází ekonomicky příznivě. Také ceny
sazenic lesních dřevin prudce stoupají
z důvodu jejich nedostatku, takže i následné zalesňování přináší zvýšené náklady. Se
starostou města se snažíme najít optimální řešení této situace.

Existuje účinná obrana proti kůrovci?
Lýkožrout smrkový je součástí ekosystému a v ekosystému lesa má svůj význam.
Kůrovec přednostně napadá smrky, které

jsou z nějakého důvodu poškozené. Zdravý
strom kůrovce zalije pryskyřicí a poradí si
sám. A teď ten problém. Když se kůrovec
přemnoží, tak strom není schopný vytvářet takové množství pryskyřice, aby kůrovce zlikvidoval, a ještě k tomu zápasí
s nedostatkem vláhy. Strom pak prohrává
svůj boj o život. Rozpadá se a vrací se zpět
do země, ze které vzešel, aby ze svých živin poskytl sílu novým mladým stromkům.
A tak to jde odnepaměti pořád dokola.
V praxi to pak vypadá následovně: Lesníci
by měli průběžně sledovat stav kůrovce
a při jeho zjištění nekompromisně vykácet
napadené stromy. Bohužel se to tak v mnoha případech nestává. Mnozí vlastníci lesa
nereagují na výzvy odborné správy lesů,
a tak se kůrovec nekontrolovatelně šíří.
Podle mého názoru, se kterým možná někteří z vás nebudou souhlasit, má
na kůrovcové kalamitě u nás na jihu lví
podíl dlouhodobě nezpracovávaná kůrovcová hmota v centrální Šumavě. Ing. Zumr
již před lety prokázal, že samičku kůrovce
může přenést vítr za den až o padesát kilometrů, a při převaze západního větrného proudění k nám ze Šumavy vše nalítává
v obrovském množství a pak je člověk bezradný. Ale jako vše na světě, tak i kůrovcová kalamita jednou skončí. Stačil by k tomu
například pořádně deštivý rok, aby se kůrovec nemohl rojit několikrát v roce, a pak
kůrovec odejde stejně, jako přišel.

Byla u nás někdy v minulosti podobná
kůrovcová kalamita?
Ano, byla, a to na Šumavě. Bylo to
po roce 1870. Podzim tohoto roku byl nezvykle teplý. Dokonce na několik dní v říjnu zežloutla obloha a lid mluvil o blížícím
se konci světa. V tu dobu chybělo jen pár
dnů do apokalyptické vichřice, která v historii Šumavy neměla obdoby. Odpoledne
před vichřicí zežloutla obloha docela.
Na staveních se začal objevovat neskutečný úkaz, tzv. Eliášův oheň. Lidé se začali křižovat. Postupně se zvedal vítr, který
zesiloval a vydával příšerné zvuky. A pak
přišlo to nejhorší. Ničivý orkán z vysokých
vrstev atmosféry začal rvát vše, co mu přišlo do cesty.
Druhý den již Šumava nestála, gigantický orkán ji zcela smetl. Zanechal po sobě
změť popadaných stromů přelámaných
jako třísky a torza pahýlů nad tou spouští. A král smrků, mnohakubíkový kolos,
který suverénně ovládal Šumavu a ještě
předchozí den se tyčil nad ostatními šumavskými velikány, také podlehl. Odolával
déle než ostatní stromy a ani síla příšerné vichřice ho nedokázala zcela zničit, ale
přerazila ho ve dvou třetinách výšky, a tak
ještě několik let kraloval jako torzo, než se
zcela navrátil do lůna přírody. Na jeho místě byl postaven památník a milovníci šumavských horských lesů mohou toto místo
navštívit a vzpomenout na dobu panování
„Krále smrků“.
Tuto historickou vzpomínku jsem zachytil ve starých archiváliích. Ptáte se, co
se dělo dál? Pak přišla ta kůrovcová kalamita. Na odumírajících stromech měl kůrovec neskutečnou pastvu, takže co zbylo

slovníček pojmů
Lýkožrout smrkový
Lýkožrout smrkový je druh hmyzu, lidově
označovaný jako kůrovec. Je to vcelku nenápadný brouček, který dorůstá velikosti
pouze 4 - 5 mm.
Vyskytuje se v Evropě, severní Asii a Malé
Asii, v České republice na celém jejím
území. Dospělí brouci vylétají na jaře ze
svých zimovišť a napadají poškozené nebo
poražené smrky. Zavrtaní pod kůrou stromů stráví většinu svého života. Živí se lýkem, které zajišťuje transport vody a živin
ve stromu, a tím ho poškozuje. Strom zač
ne usychat a nakonec uhyne.
Smrk má několik možností obrany proti škůdci. Ve chvíli, kdy se lýkožrout zavrtá do kůry a naruší pryskyřičné kanálky, vyvalí se na něj míza, která ho přilepí

po ničivé vichřici, kůrovec dokončil. Poté
byly vysázeny nové lesy a některé z nich
jsou ty, které vidíme ze Zlivi, když se podíváme z okna směrem na Boubín, v jehož
masivu stál onen slavný „Král smrků“.

Jaké konkrétní kroky jako odborný lesní
hospodář navrhujete vlastníkovi lesa?
Odborného lesního hospodáře dělám
i jinde a také jako lesní projektant se pohybuji v prostoru lesů po celém Jihočeském
kraji. Mám tedy možnost porovnávat a pozorovat cyklus života lesa. Cyklus lesa je
pro člověka těžko uchopitelný. Vždyť jenom když dnes sázíme stromky, tak vzrostlý les v plné kráse uvidí až naši vnuci nebo
pravnuci. Těžko se tedy odhaduje, s čím
bude les zápolit například za sto třicet
let. Vzpomeňme třeba na tzv. grafiózu jilmu, která před lety vyhubila téměř všechny jilmy v Evropě. V případě, že nedojde
k závažné kalamitní situaci, jako je výše
zmíněný kůrovec, plošný výskyt borových
souší, sníh či vichřice, doporučuji náseky
široké na výšku vzrostlého stromu a pestrost druhové skladby. Další navazující
náseky realizovat nejdříve poté, co odrostou kultury v násecích. V určitých částech
je vhodné využívat přirozeného zmlazení
s doplněním výsadby a malými oplocenkami nebo nátěrem proti škodám zvěří, důsledného ožinu buřeně a následného uvolnění starší etáže. Z mého hlediska poznání
doporučuji vytváření lesa skupinovitě smíšeného s důrazem na převahu společenské
funkce lesa nad ekonomickými zisky.
Nebo si dovedete představit, že by se
najednou vykácel celý les od tenisových
kurtů až k Mydláku? Já ne.
a brouk tak zahyne. Zdravé stromy takto dokáží odolat náletu mnoha kůrovců.
Pokud je však brouk přemnožen, strom se
sám nedokáže ubránit.
zdroj: https://cs.wikipedia.org

Ožin - ochranný postup, vyžínání buřeně
v mladém porostu, který je v lese na škodu a způsobuje úhyn sazenic
Buřeň - nežádoucí porost, který omezuje
přístup světla, vzduchu a srážek ke stromům, odebírá jim půdní vláhu a živiny,
vytváří škodlivý humus a přispívá k množení plísní
Grafióza - houbové onemocnění postihující jilmy. Houba zamezuje protékání mízy
cévami, což způsobuje postupné odumírání větví a později celého stromu.
Etáž - patro

Co se chystá ve škole
v roce 2019

Zlivskou základní školu čekají letos plánované opravy, které zároveň s pořízením
nové počítačové techniky a programů přispějí ke zkvalitnění prostředí pro učení
a rozvoj našich dětí.
Stavební úpravy a opravy se týkají především úklidových komor, sanitárních koutů v kancelářích, střechy nad spojovacím
krčkem do informačního centra, vnitřního
dvorku a plotu na jižní straně areálu školy.
Kromě toho je plánována generální oprava výtahu a výměna žaluzií v ZUŠ. Prostory
po rekonstrukcích a také školní kuchyně
bude nutné vymalovat.
Učitelé a žáci se mohou těšit na nový
nábytek. Pro výuku bude přínosem výměna tří projektorů k interaktivním tabulím, nový software Corel a nesmíme zapomenout zmínit ani 14 nových počítačů
v informačním centru. Velké novinky se
dočká také školní jídelna, kde je v plánu
přeměna čtecího systému na uživatelsky
komfortnější čipy. Z investic města určitě
stojí za zmínku rekonstrukce podlahy v tělocvičně a na chodbách ve dvou patrech
hlavní budovy a dále nový plot na části
areálu sousedící s parkem.

Perličky

ze školní lavičky
Zavzpomínejte na úsměvné „hlášky“,
kterými jste rozesmávali své kantory.
Dnes vás podobnými „památnými výroky“ s nevinnou upřímností sobě vlastní
baví zase vaše děti a vnoučata.
• Cukr je rafinovaný, protože se po něm
tloustne.
• Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek.
• Švestkové knedlíky dělíme na jídlo
a pecky.
• Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy.
• Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak,
ale že má radši brejle než žízeň.
• Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snídaně, oběd a večeře.
• Experiment je třeba to, když maminka
něco uvaří a my hádáme, co to je.
• Rybí maso je zdravé, protože obsahuje
mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý.
• Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech.
• Včelím medem neplýtváme, protože se
nevyrábí, ale vzniká poctivou prací.
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společnost, knihovna

Smím prosit
Plesová sezona je v plném proudu. K tomu, abyste si ples užili, nemusíte umět tancovat na profesionální úrovni ani být závodním tanečníkem. Na vydařený taneční večer
nebo kuriózní výhru v tombole si s chutí a úsměvem rádi zavzpomínáte i po letech.
Tanec provází lidstvo odnepaměti;
kdoví, možná si před svou jeskyní s chutí zatancoval už pravěký člověk. Lidé prostřednictvím tance vždy vyjadřovali své
nejniternější pocity, tanečním rituálem
oslavovali božstva, bohatou úrodu, tančili
mezi kapkami deště, když se spustil dlouho očekávaný liják, přinášející životadárnou vláhu. Později na dvoře francouzských
králů představovaly nákladné plesy bujarou zábavu, na vídeňském císařském dvoře se tancovalo v rytmu valčíku, zatímco
Čechy ovládl národní tanec zvaný polka.

Ať mluvíme o tanci jakékoli doby, za jakýchkoli okolností, jedno má společné:
radost a oslavu života. Vždyť i slovo „plesat“ znamená „radovat se“. V dnešním světě, tak často označovaném jako hektický
a uspěchaný, je ples jednou z možností,
jak se od každodenního shonu odreagovat
a strávit příjemný večer jinak než doma
před televizní obrazovkou či v anonymitě
„ve společnosti“ blikajícího monitoru počítače.

Plesy, nebo chcete-li taneční zábavy,
jsou skvělou příležitostí pro všechny ge-

Ve zlivské knihovně se
stále něco děje
14. února 2019 - 17.00
Přednáška s praktickou ukázkou první pomoci
První pomoc je okamžitá pomoc poskytnutá zraněnému nebo nemocnému člověku. Slouží k záchraně života. Přednáší
speciálně vyškolený záchranář Českého
červeného kříže České Budějovice.
26. února 2019 - 17.00
Viry – máme se jich bát?
Povídání s virologem z Biologického centra AV ČR Mgr. Ondřejem Lenzem Ph.D.

od 28. února 2019
Fotografie Ing. Čestmíra Tschaudera
„Výstava zahrnuje fotografie dvou kategorií. V kategorii „krajina“ jsou hlavním námětem jihočeské rybníky s barevně zajímavou oblohou. Druhá část
fotografií tvoří kategorii „příroda“, kde
10 | Zlivan

nerace, jak navázat či utužit společenské kontakty a nabít se pozitivní energií.
Jednoduše řečeno: přijít mezi lidi.
Ženy si s přirozeností sobě vlastní vyberou krásné společenské šaty, nalíčí se výrazněji než obvykle a muži „opráší“ smoking a krokové variace, aby své partnerce
nepošlapali střevíčky. A zopakují si ještě
jedno: pravidla společenského chování.

Neznamená to, že bychom se v běžném
životě chovali neslušně, to zdaleka ne; společenská příležitost, jakou návštěva plesu
bezesporu je, však vyžaduje jisté umění etikety. Nemusíte být jejím prvotřídním znalcem do posledního detailu, základy by však
měl ovládat každý. Tedy výběrem vhodného oblečení a obuvi počínaje a společensky
korektním vyzváním k tanci konče.
Na většinu plesů neobdržíte pozvánku,
která by vám určovala typ společenského
oděvu. Dámy však nic nezkazí dlouhými
večerními šaty a lodičkami s uzavřenou
špičkou, muži nešlápnou vedle černým
smokingem nebo tmavým oblekem s bílou
košilí a sváteční kravatou.

Samozřejmostí jsou černé lakýrky a nechcete-li se, pánové, dopustit módního
faux pas, poslechněte „etiketového guru“
Ladislava Špačka, který radí nechat doma
barevné ponožky a spolehnout se na klasiku v černé barvě, tedy odstínu korespondujícím s kalhotami a botami. „Happy
socks, veselé ponožky se hodí tam, kde
chceme trochu šokovat, rozveselit účastníky, předvést se. Tedy na návštěvu ke kamarádům, na večírky, do restaurace,“ řekl letos v lednu v rozhovoru pro webový portál
www.ol4you.cz Ladislav Špaček. Poradil
i se způsobem, jak vyzvat ženu na taneční
parket.
Vedle klasického „Smím prosit?“ může
z vašich úst zaznít i méně formální otázka „Mohu si s vámi zatančit?“ nebo „Mohli
bychom si spolu zatančit?“. „Pohled směřuje jak k ženě, tak k jejímu partnerovi, který dá úklonou hlavy svůj souhlas. Pokud
žena odmítne tanečníka, může tančit už
jen se svým partnerem, nemůže přece
říct: S vámi ne… ale s támhletím jo,“ popsal
Ladislav Špaček vybrané způsoby, které se
vám mohou na plese hodit.
Kam na ples vyrazit?

Vaší pozornosti by rozhodně neměl
uniknout tradiční Svíčkový ples. Město
Zliv ho pro vás pořádá v kulturním
domě dne 15. února 2019.

hlavním námětem jsou ptáci a makrofotografie,“ popisuje knihovnice, paní
Marie Matoušková, a autor fotografií
dodává: „Jsou zde k vidění detaily, které bez velkého zvětšení nikdy neuvidíte.
Fotografie musí něčím zaujmout, nebo
vám něco sdělit. Věřím, že se mi to alespoň trochu povedlo.“
Výstavu Ing. Čestmíra Tschaudera můžete navštívit od 28. února 2019 v půjčovní
době knihovny a potrvá dva měsíce.

Tajemný svět vanilky
V předvánočním čase v Městské knihovně Zliv proběhlo setkání se známým publicistou, cestovatelem a zejména výborným zahradníkem Ing. Pavlem Chloubou,
který nám svým vyprávěním přiblížil
tajemný svět vanilky a daleký ostrov
Réunion.
Již nyní se můžeme pomalu těšit na jeho
další návštěvu a zážitky z cest po Jižní
Americe. Termín této přednášky bude
včas oznámen.
Marie Matoušková, knihovnice

Tajemný svět vanilky / Ing. Pavel Chlouba

Novinky z knihovny
Venku panuje královna zima, ale vám se
nechce ven z tepla domova? Tak zůstaňte doma a udělejte si pohodu s pěknou
knížkou. V městské knihovně opět najdete nové knižní tituly pro čtenáře různých
zájmů i věkových kategorií.
Pavel KOSATÍK
Jiný TGM
Masarykův plastický obraz pojmenovává jeho imponující vlastnosti a polemicky se vyrovnává s jeho
omyly. Líčí prezidenta
Masaryka jako ideového
rváče na cestě za vizemi,
o jejichž mravní oprávněnosti je přesvědčen. Výsledkem zápasů je sporné pozitivní
dílo: stát, o kterém snily generace předků.
Zároveň zakladatel paradoxně zatížil stát
břemeny, která se časem ukázala neúnosná. Kniha „Jiný TGM“ je pro všechny, kdo
přemýšlejí o české provinčnosti, demokracii a o tom, jak ji udržet.
Vlastimil VONDRUŠKA
Epištoly o elitách a lidu
Nejrůznějším problémům
současnosti se věnuje tato
publikace, a to z pohledu
dvou odlišných vrstev elity a lidu.
Autor uvádí titul slovy:
„Elitu chápu jako skupinu lidí, která díky svému
mocenskému postavení určuje běh života
lidu. Za to požívá jistou úctu a obživu. Lid,
to jsou ti ostatní, jejichž běh života je určován vládci. Dostává se mu poznání z úst
učenců a těší ho tvorba talentovaných
umělců.
Pokud však elity vnucují lidu postoje, poznání a zábavu, s níž bytostně nesouhlasí,
nerozumí jí a nemíní ji přijmout za svou,
reptá. V takových dobách pak vycházejí
knihy podobné této.“
Patrik HARTL
Nejlepší víkend
Na Silvestra si Andrea,
Jirka, Dáša, Bert, Markéta
a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí.
Žádný z nich ale nikomu
neřekne, jaké je to jeho.
Všichni touží změnit svůj život a doufají, že se jim to během nového roku podaří. Mohlo by, protože času na to budou mít
dost. Je to šest tisíc sedm set šedesát hodin
volna, během kterých se dá změnit téměř
cokoli.

Radka TŘEŠTÍKOVÁ
Veselí
Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě
možnosti:
přešlapovat
na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška
se rozhodla pro návrat.
Zpátky na jižní Moravu.
Do svého dětského pokoje. K rodičům.
K sobě samé. Ke své podstatě.

Heather MORRIS
Tatér z Osvětimi
Tato kniha vznikla podle skutečného příběhu,
který souvisí s jedním
z nejznámějších symbolů
holocaustu - čísly, která
měli vězňové vytetována
na předloktí. Když se slovenský Žid Lale Sokolov stal v tom strašlivém místě tatérem a musel označovat své
spoluvězně čísly, využil svou nepatrnou
volnost k činům.

Simon MAWER
Pražské jaro
Strhující a smyslný román o událostech
roku 1968. Fiktivní příběh je zasazený
do reálných historických kulis.
Lars KEPLER
Lazar
Komisař Joona Linna si
myslel, že už má to nejhorší za sebou, přitom všechno teprve začíná. Policisté
objeví v bytě na předměstí Osla tělo mrtvého muže.
Z toho, co najdou v mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný byl vykradač
hrobů, sběratel trofejí a kanibal. Jednou
z trofejí je i lebka Summy Linnové, Joonovy
manželky.
Pro děti

Robin Král
Co mají na práci myšky
a myšáci
Věděli jste, že šneci rádi
cestují, svišti jsou vášnivými hráči golfu, oslíci se
rádi učí nebo že papoušci mají parádění v krvi?
Kniha ukazuje dětem svět zvířat, která se
ve všem chovají jako lidé: žijí v domech,
jezdí auty, létají letadly, pracují, nakupují,
cestují, chodí do divadla nebo na houby,
sportují nebo odpočívají. Také stejně jako
lidé nejprve vozí své děti v kočárku, později je vodí za ruku do školky a do školy.

Akce ZŠ a ZUŠ Zliv
22. 2.
12. 3.
12. 3.
28. 3.

Přednáška o alkoholu
pro 7. ročník

Cimbálová muzika
dopolední koncert pro žáky
Jihočeský zvonek
pěvecká soutěž
Den učitelů

Čtení není nuda
Počátkem roku přicházejí pravidelně
do Městské knihovny Zliv jednotlivé
třídy místní základní školy.
Na besedách se žáci seznamují s nabídkou knih vhodných pro svůj věk
a na knihovnicko - informačních lekcích se mladí čtenáři poutavou formou
dozvídají vše o příběhu knihy - jak taková kniha vzniká, jak se k ní správně chovat, jak je literatura v knihovně
řazena a jak se mezi regály orientovat.
Uznávaný dětský psycholog Zdeněk
Matějček uvedl myšlenku, že každé dítě
se již s příchodem do školy dokáže orientovat v základních symbolech neboli
tzv. „obrázkovém písmu“. Teprve postupem času si osvojuje znalost abecedy,
její skládání do slov a vět. V této době
je nutné dítě ve čtení podporovat, číst
s ním, aby ono samo mělo pocit, že čtení je důležitou součástí lidského života,
která je mu prospěšná.
Umět číst a být čtenářem znamená
umět si o přečteném vyprávět a později
i psát. Jedním z cílů čtení je hlubší pochopení textu, nikoliv jen pouhé čtení
slov. V současné době jsou děti obklopeny audiovizuálními vjemy, televizními
pořady či počítačovými hrami a černobílý text tak pro ně není vždy dostatečně lákavý. Nemusí „bojovat“ s písmeny,
a tak přicházejí o zážitky, netříbí fantazii, kreativitu, nerozvíjí myšlení.
Inspiraci pro rozvoj čtenářských návyků by měly děti načerpat hlavně v rodině, posléze ve škole a také ve veřejné
knihovně. Dítě si zde může nejen půjčovat a číst knihy, ale zvykne si, že knihovna je zdrojem informací pro vzdělávání,
může zde trávit volný čas, setkávat se
s přáteli a je také místem odpočinku
a klidu. Děti potřebují poznat, že čtení
není nuda, že kniha dává možnost snít,
představovat si a zažívat velká dobrodružství.
Marie Matoušková, knihovnice
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Buďte tam,
kde se něco děje

16. 2. / 20.00
Hasičský ples, KS Češnovice

Přijďte se bavit, tančit, fandit, dozvědět
se něco nového anebo jen tak mezi lidi.
Únor 2019

2. 2. / 20.00
Hasičský ples, KS Pištín

Březen 2019

13. 2. / 15.00
Zlatý věk - přednáška v rámci Virtuální
Univerzity třetího věku, ZŠ Zliv

14. 2. / 09.00
Valentýnské tancování s etickou výchovou, Dětské centrum „10“
14. 2. / 17.00
První pomoc - přednáška ČČK ČB
Městská knihovna Zliv

15. 2. / 09.00 a 13.00
Valentýnské tancování s etickou výchovou, Dětské centrum „10“
16. 2. / 14.30
Dětské maškarní, KS Češnovice

26. 2. / 17.00
Viry - máme se jich bát? - přednáška
s virologem AV ČR, Městská knihovna Zliv
27. 2. / 15.00
Temno a jeho světla - přednáška v rámci
Virtuální Univerzity třetího věku, ZŠ Zliv

1. 2. / 20.00
Myslivecký ples, KD Zliv

15. 2. / 20.00
Svíčkový ples, KD Zliv

23. 2. / 10.00
Loučení s masopustem, KS Pištín

8. 3. / 20.00
Sportovní ples, KD Zliv

9. 3. / 10.00
zápas HbC Zliv A - SK Pedagog Č. B.,
hřiště HbC Zliv
9. 3. / 13.00
zápas HbC Zliv B - SK Pluhův Žďár,
hřiště HbC Zliv
9. 3. / 20.00
Baráčnický bál, KS Pištín

10. 3. / 13.00
zápas HbC Zliv B - TJ Platan Protivín,
hřiště HbC Zliv

13. 3. / 15.00
Osvícení a jeho stíny - přednáška v rámci
Virtuální Univerzity třetího věku, ZŠ Zliv

16. 3. / 09.00
Burza dětského oblečení, obuvi, hraček,
sport. potřeb, Dětské centrum „10“
16. 3. / 10.00
zápas HbC Zliv A - HbC Prachatice,
hřiště HbC Zliv

16. 3. / od 13.00
IV. Zlivský karneval
13.00 / průvod masek městem
15.00 / dětský maškarní ples, KD Zliv
20.00 / maškarní ples - dospělí, KD Zliv
23. 3. / 14.00
Den žen, sál ZUŠ Zliv

23. 3. / 13.00
zápas HbC Zliv B - Suchdol n. Lužnicí „B“,
hřiště HbC Zliv
23. 3. / 15.00
zápas, muži
SK Zliv - TJ Spartak Trhové Sviny,
hřiště SK Zliv

27. 3. / 15.00
Národní obrození - přednáška v rámci
Virtuální Univerzity třetího věku, ZŠ Zliv

28. 3. / 17.00
zápas, starší přípravka
SK Zliv - TJ Dolní Bukovsko, hřiště SK Zliv
30. 3. / 10.00
zápas HbC Zliv A - HC ŠD Písek,
hřiště HbC Zliv

SVÍČKOVÝ

PLES

15. 2. 2019 / 20.00
KD Zliv

předprodej vstupenek - Městský úřad Zliv / tel. 387 001 195
vstupné 180 Kč

pořádá Město Zliv
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