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Lampionový průvod 2014
Je 28. říjen a my se všichni těšíme na náš
již pátý lampionový průvod.
Ten letošní má konečnou na koupališti,
kde bude z hladiny odpálen ohňostroj.
Ve tři čtvrtě na šest se začínají shlukovat
na Sulkově u Sparty světélka lampionů
a už aby vyrazila do našeho průvodu po
chodníku na koupaliště.
Chodník a cesta ke koupališti jsou zase
krásně osvětlené a my v šest vyrážíme.
Lampiony nám nádherně svítí a už se
blížíme na koupaliště, tady už září mnoho světélek z línského průvodu, je to
opravdová krása, tolik rozzářených lampionů a ještě více dětských očiček.
Najednou tma a na hladině se pohybují modrá světla, to už naši hasiči přijíždí
k plošině s ohňostrojem a úspěšně jej
odpálili. Záplava různobarevných hvězd
rozzářila oblohu - nádhera.
Dětičky si opekly buřtíky, rodiče popili
svařáček .
Světélka v lampionech pomalu dohořívají, ještě nám posvítí na zpáteční cestu.
Tak příští rok zase na viděnou.



Za Ženy Sulkov o.s.
zapsala Jana Vizváriová

Líně mají nové zastupitelstvo
Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhly
v Líních, stejně jako v ostatních městech České republiky, komunální volby. Těchto voleb se zúčastnilo celkem
933 voličů, kteří svými hlasy rozhodli,
že v patnáctičlenném zastupitelstvu
zasednou následující kandidáti:

Za Sdružení nezávislých
kandidátů Líní a Sulkova:
Bc. Michal Gotthart
Mgr. Jana Bulková
Petr Benedikt
Ing. Stanislav Byrtus
Jaroslav Laibl
Ing. Irena Potužáková
Stanislav Tlachač
Irena Vágnerová
Martin Zavřel
Josef Adamovič
Zdeňka Šlégrová
Radek Bauer
Petr Rauner

Za KSČM:
Hana Merhoutová
Kateřina Švábková
Dne 3. listopadu 2014 se v hasičské
zbrojnici uskutečnilo ustavující zasedání nového zastupitelstva. Po složení předepsaného slibu proběhla
volba starosty, místostarosty, radních
a předsedů i členů výborů. Na základě
výsledku hlasování bude vedení obce
pracovat během následujících 4 let
v následujícím složení:
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Starosta:
Bc. Michal Gotthart
Místostarosta:
Petr Benedikt
Rada obce:
Bc. Michal Gotthart
Petr Benedikt
Mgr. Jana Bulková
Ing. Stanislav Byrtus
Jaroslav Laibl
Finanční výbor:
Irena Vágnerová (předsedkyně)
Martin Zavřel (člen)
Radek Bauer (člen)
Kontrolní výbor:
Hana Merhoutová (předsedkyně)
Josef Adamovič (člen)
Petr Rauner (člen)
Na prvním zasedání rady obce dne
12. listopadu 2014 byla jmenována
bytová komise rady obce, jako obvykle složená ze členů i nečlenů zastupitelstva obce.
Bytová komise rady obce
Stanislav Tlachač (předseda)
Kateřina Švábková (členka)
Mgr. Jiřina Palasová (členka)


OÚ Líně

Kaleidoskop informací

Stavba víceúčelového objektu pokračuje. Po počátečních problémech s výskytem nezakreslených přípojek inženýrských sítí
došlo k založení stavby a bylo zahájeno vyzdívání obvodových zdí. Rekonstrukční práce se rozběhly i v zachované části původní
budovy. Na snímku je zachyceno betonování základové desky budoucího sálu.

Sídliště má nové veřejné osvětlení.
První etapa výstavby nového veřejného
osvětlení v jižní části obce tak byla 5. listopadu ukončena. Celkově došlo k navýšení počtu svítidel o jedenáct. Nová
svítidla mají větší svítivost, výrazně také
ubylo různých temných zákoutí. Investorem akce je společnost ČEZ Energetické služby, obci bude od 1. prosince
navýšen paušál za svícení. Druhá etapa,
zahrnující výstavbu nového veřejného
osvětlení v prostoru mezi návsí a sídlištěm, byla zahájena v průběhu listopadu.
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Zahájeny byly opravy fasád v hornické kolonii. Konkrétně se jedná o opravu spodních částí fasád všech sedmi obytných domů.
Práce na třech domech prováděli zaměstnanci obce, na zbývajících domech pracovali najatí zedníci. Náklady byly hrazeny z prostředků bytového hospodářství obce, tzn. z prostředků vybraných na nájemném.

Terénní úpravy byly provedeny v ulici Na Perkách na Sulkově. Zkulturněno
bylo prostranství mezi vozovkou a bývalou důlní rampou, navazující na nové
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad.
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Prodej pozemků v lokalitě „Polní II“
se rozběhl. Celkem bylo do konce října
uzavřeno 11 kupních smluv, o 3 zbývající
parcely již požádali další zájemci. V území byly vybudovány provizorní komunikace, sloužící pro přístup k jednotlivým
parcelám. K výstavbě inženýrských sítí
dojde v první polovině příštího roku.
Náklady na technickou a částečně i dopravní infrastrukturu byly zakalkulovány
do kupní ceny pozemků.

Sulkovská zahrada je vybavena elektrickou i vodovodní přípojkou. Tuto skutečnost ocení zejména pořadatelé i návštěvníci
akcí, které jsou v prostoru zahrady pravidelně pořádány. Již se o tom mohli přesvědčit ti, kdo se zúčastnili Pohádkového lesa, pořádaného v září sdružením Ženy Sulkov a organizací Svazu důchodců ČR.
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Začátek obce se posunul. Přesněji řečeno, posunula se značka „začátek obce“
u silnice III. třídy spojující Líně s Tlučnou,
a to před první obydlený dům. Asi 100
m za značkou byl umístěn informativní
měřič rychlosti, jehož smyslem je připomenout řidičům povinnost dodržovat
rychlost 50 km/h. Tato opatření umožnilo vybudování nového bezbariérového
chodníku v loňském roce. Bohužel, ani
nyní nelze spoléhat na to, že se všichni
řidiči ukázní. Důležitý je v tomto směru
postoj Policie ČR, která přislíbila provádět v ulici Na Vypichu občasné měření
rychlosti projíždějících vozidel.

Rozsvícení stromečku

Neúprosný, ale ke všem spravedlivý kalendář odhodil předposlední list a začal
poslední listopadový den a s ním první
adventní neděle.
A my se opět scházíme na dětském hřišti,
jsou tu stánky s vánočnímy výtvory dětí
a výstava vánočních dekorací. Všichni
se nejvíc těšíme na rozsvícení vánočního
stromečku.
Opět nám pomohou naše děti, které si
společně s Michalem Podzimkem připravily pásmo koled a vánočních básniček.

Pro návštěvníky jsme připravili oblíbený svařáček a čajíček s vánočkou a jinými dobrotami.
Sešlo se opravdu hodně lidí a všichni
čekali, až se náš stromeček rozzáří, úderem páté hodiny dětičky svou krásnou
básničkou poprosily stromeček, aby
se rozsvítil, povedlo se: máme krásný
strom, celý bílo stříbrný.
Potom už děti zpívaly a hrály na flétničky, kytary a všichni jsme si s nimi mohli
zazpívat známé české koledy.
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Opět se snažíme s koncem roku v zádech dohonit vše, co jsme tzv. nestačily
a co ještě chceme udělat. Počítače jedou naplno, tabulky se plní údaji kdo,
kde, co a kolik čehosi vykonal, vydělal,
zabezpečil. A tak opět žehráme na nedostatek času, na rychlou dobu.
Času máme všichni stejně, den každého z nás má 24 hodin, každá hodina 60
minut a každá minuta šedesát vteřin. Je
jen na nás, jak s ním hospodaříme a na
co jej využijeme.
Advent i Vánoce nejsou přece o splněných úkolech a plánech, vygruntovaném bytě, desítkách druhů cukroví
a co nejdražších dárcích... Měl by to být
především čas míru, lásky, pokoje, pokory, víry, lidské sounáležitosti a naděje
v našich srdcích a duších.
Zkusme letos darovat blízkým svůj čas.
Chceme poděkovat všem, kteří obětovali svůj čas a věnovali se našim dětem,
aby mohly tak krásně zahájit adventní
čas v naší obci, všem kteří nezapomněli a přispěli nám na dárky pro dětičky
z dětského domova v Trnové, kterým
po materiální stránce ani nic neschází, ale pohlazení nebo pochování od
mámy, táty, babičky či dědy určitě.
Krásné vánoce




Za Ženy Sulkov o.s.
Jana Vizváriová

Sulkovský Pohádkový les
Je září a děti se vrátily do školek a škol
a aby ten nástup nebyl tak krutý, připravili jsme jim Pohádkový les.
Náš realizační tým dal hlavy dohromady a přichystal pro děti i dospěláky
úžasnou cestu lesem, kde na ně čekaly pohádkové bytosti s úkoly a hlavně
sladkou odměnou.
Start byl v sobotu ve 13 hodin na dětském hřišti na Sulkově, všichni se mohli
před cestou občerstvit ve stánku u Ježibaby a Ježidědka, bylo tam zase spoustu sladkých a slaných dobrot, klobásky,
párky v rohlíku a spousta dobrého pití.
Na startu jsme my děti děti dostaly
kartu na zapisování splněných úkolů
a sáček na bombóny a už jsme mohly
vyrazit
Na prvním stanovišti nám malérečky
Irena s Janinou pomalovaly čumáčky
a hned šupem na první soutěž , čekaly na nás Muchomůrky s koloběžkou
a odrážedlem a my musely projet slalom, opodál bylo vidět obrovský klobouk. Kdo v něm asi bydlí? No přece
Bob a Bobek a my s nima musely cvičit.
U mostu jsme čekaly vodníka, ale bohužel potok byl rozvodněný a hlavně
špinavý, tak se nám i se svojí ženou odstěhoval do lesní tůně.
Tak jsme pokračovaly dál k dračí sluji, kde
jsme svedly ukrutné souboje dokonce
se dvěma draky, abychom zachránily
princeznu Šárku a od jejího otce krále
dostaly zaslouženou odměnu.
A už je tu náš známý hastrmánek
s manželkou, pěkně se nám uvelebil
v lesní tůňce, pomohly jsme mu nachytat ryby a pak už nás učil, jak se třídí
odpad, aby se nemusel pořád někam
stěhovat.
Makové panence a motýlovi Emanuelovi
jsme zase pomáhaly stavět barevné zdi.
Naše lesní putování pokračovalo do
dílny Ferdy mravence a brouka Pytlíka,
tady jsme si mohly vyzkoušet jak jsme
zruční, také Beruška s hlemýžděm si
připravili skládání obrázků, a pan hlemýžď nás dokonce pozval i do svého
domečku.
Teď se blížíme ke Sněhurce, kterou
chtěla zlá macecha zabít, ale ujalo se
jí sedm trpaslíků a mohla zůstat u nich
v chaloupce.Sněhurce jsme pomáhaly
najít diamanty.
U pirátů jsme po lanové dráze musely
dojít až na kapitánský můstek pro odměnu, no za nimi jsme narazily na Po-

pelku, které zlá macecha se sestrami
poručily přebírat hrách a čočku, nanosit
fůru dřeva a pořádně uklidit. Je jasné,
že jsme ji v tom nenechaly a pomohly
jsme jí.
Na trase nás dále čekali Vochomůrka
s Křemílkem, kteří uvařili vynikající povidla ňam ňam.
Ještě jsme musely u Hejkala přejít na
chůdách vytyčenou trasu, Rumcajs
s Mankou a Cipískem chtěli nakreslit
obrázky a Aladin pomoc opravit létající
koberec.
A hurá je tu cíl, u Šmoulů si nakreslíme
obrázek a honem k víle Amálce pro zaslouženou odměnu.
To ale nebylo všechno, na hřišti nás čekala hladová Ježibaba v chaloupce na
kuří nožce, ale když jsme jí pomohly
se zpíváním úplně na hlad zapomněla
a všechny jsme přežily.
Ještě nám všechny pohádkové bytosti
zahrály krátkou pohádku a všichni jsme
si na diskotéce u dýdžeje Toma a Jeryho zatančili.
Přijelo k nám také 16 dětí z dětského
domova z Trnové se svými tetami a aby
v našem lese nazabloudily, doprovodili jsme je. Moc se jim u nás líbilo a nás
hřeje, že jsme jim mohli zpříjemnit jedno podzimní odpoledne.
Pohádkový les se opravdu povedl a počasí nám také přálo.
Je třeba moc poděkovat Podzimkovým, Šlégrovým, Vackovým, Pelichovským, Kurovým za dokonalou přípravu
a úžasné nápady, nesmíme zapomenout na Janu Legátovou, Martinu No/6/

háčkovou, Mirku a Radka Čepelíkovi,
Andreu a Bertíka Vomáčkovi, Alenu
Stehlíkovou, Šárku Kehlovou, Markétu
Miltovou, Lenku Korčíkovou, Moniku
Kurovou, Irenu Vopatovou, Jitku Chrástkovou, Míšu Kurovou, Káju Pelichovského, Stefanii Blahoutovou, Simonu
Vaicenbacherovou, Janu Vizváriovou,
Kačenku Benediktovou a Elišku Korčíkovou jako doprovod dětí z DD Trnová,
Elišku Šlégrovou a Mariána Pelichovského za živé postavy Mařenky a Jeníčka, Natálku Šlégrovou a Lucinku Čepelíkovou jako dráčkům, Zdeňka Korčíka
naší rychlé spojce a samozřejmě našim
holkám ze Svazu důchodců…
Velké poděkování patří firmě Mako
za ušití nádherných kostýmů a všem
sponzorům…
Zase jsme společně strávili jedno krásné odpoledne



Za Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

Zájmové kroužky ve škole
V tomto školním roce mají žáci naší
školy možnost navštěvovat každý den
některý ze zájmových kroužků.
V pondělí se v tělocvičně postupně střídají tři skupiny děvčat od 1. do 6. třídy
na pohybových hrách se zaměřením na
aerobik s paní učitelkou Marcelou Řehákovou. Letos se chystají ukázat s novými pódiovými sestavami. Nejmladší
děvčata představují bažantí kuřata na
písničku „Bažantí pípaná“. Kulisu jim
k tomu vytiskli ve firmě C+C Líně. Děvčata ze 4. a 5. třídy svojí sestavou předvedou muzikanty na koncertě. Dívky
z 5. a 6. třídy cvičí tentokrát sestavu na
téma „Živly“. Kostýmy děvčatům každoročně šijí ve firmě Mako. Velký dík patří
manželům Vaicenbacherovým, kteří na
kostýmy přispěli nemalou částkou.
V úterý a ve čtvrtek mohou žáci 1. a 2.
třídy navštěvovat kroužek anglického
jazyka s paní učitelkou Kateřinou Vrátnou. Děti se již naučily několik anglických básniček a písniček.
V úterý a v pátek odpoledne se mnoho
žáků nově věnuje hraní košíkové s paní
učitelkou Magdalenou Vonešovou.
Ve středu se skupina děvčat od 1. do 4.
třídy schází v tělocvičně druhého stupně školy na gymnastice s paní učitel-

kou Jitkou Kalinovou. Své výkony dívky
předvedly na tradiční vánoční besídce
naší školy.
Po gymnastice se děvčata v tělocvičně
střídají s taneční skupinou „Stíny“, kterou vede paní učitelka Ivana Hejsková.
Tanci se tu věnují dívky od 5. do 8. třídy.
Ve čtvrtek odpoledne se plní prostor
školní družiny dětmi, které docházejí
na kroužek tvořivé dílny pod dohledem
paní vychovatelky Vlasty Bankové. Děti
například vyzdobily školní zahradu dý-

němi a zvířátky z přírodních materiálů.
Aktivně se zapojily do výroby dekorací na
vánoční jarmark, který doprovázel rozsvícení vánočního stromu na Sulkově.
V odpoledních hodinách se paní učitelky věnují také dětem s poruchami učení. Na druhém stupni je možné chodit
i na doučování.
Velkou výhodou je, že děti mají možnost docházet na kroužky zdarma.
					
		
Kolektiv ZŠ Líně

háněli opravdu hrůzu. No měli jsme občas zaťato, co kdyby se to vrátilo a třeba
klevetivé ženštiny by museli nosit kožený náhubek...!!!
Po krátké procházce parkem jdeme konečně do krčmy. Místa máme tentokrát
dole v kostnici. V přítmí krčmy si posedáme k dubovým stolům a už jsou u nás pacholci: „Co budete žrát a chlastat holoto“
Objednáváme si talíř loupeživého rytíře,
hnátu z exotického ptáka, či vypečenou
kachničku.
„A co příbor?“ „u nás se žere rukama““
praví pikolík
Při jídle nám hraje středověká hudba
a v 19 hodin začíná program. První se
ke stolům přikulhal žebrák, dali jsme mu
pár krejcarů na přilepšenou a už je tu inkvizice - najdou mezi náma čarodějnici,
aby z ní vyhnali ďábla?
Uf!! zase jsme holky vyvázly, sebrali ji

z jiné družiny. Zavřeli chudinku do klece a mučili ji, až z ní toho ďábla vyhnali
a očištěnou ji vrátili. Také mezi nás vtrhli
rytíři, naším favoritem byl Jaroslav, hlasitě jsme mu fandili, nakonec nám ho za
asistence Pavly pověsili. Chudák Jarin.
Nejvíce jsme si užili s potulnými pěvkyněmi: Tadadadadada…tadadadadada...
hej hej… tadadadadada... hrušky ...
jabka … mejdlo!!!!!!!
Ohňová šou byla také úžasná a s tanečnicemi se středověkou kapelou jsme si
i zatančili.
Bylo to fakt super!!! Ocitnete se na pár
hodin úplně v jiném světě a zapomenete na všední starosti.
Tak zase možná někdy tadadadadada..
tadadadadada hej hej tadadadadada
hrušky jabka mejdlo!!!!!


Za ženy Sulkov Jana Vizváriová

Dětenice 18. 10. 2014
Přemýšlela jsem jaký zájezd pro dospělé
letos uspořádat, kam je vzít???
Zvítězily Dětenice. Kde to je? Co to je?
Dětenice jsou malá vesnice mezi Mladou Boleslaví a Jičínem a dominantou
této vesnice je zámek a hlavně pivovar
a středověká krčma.
Někteří z nás tam již byli, ale proč se nevrátit a užít si atmosféru středověku se
vším všudy.
V poledne 18. října se scházíme na „špičině“ a vyrážíme za dobrodružstvím.
Ve tři hodiny jsme na místě a hurá na
zámek, do pivovarského muzea, pekla
a hlavně v 18 hodin do středověku.
Na zámku jsme dozvěděli o historii
i současnosti, v pivovarském muzeu
spoustu zajímavostí o vaření místního
piva, ale nejvíce nás zatím dostalo dětenické peklo-čertice průvodkyně byla
nádherná, jen čerti a jejich praktiky na-
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Dýňování
Je tu podzim a blíží se nám dušičky, tak
si vyrobíme zase dýňová strašidýlka.
Letos jsme se sešli 27.10.2014 ve Spartě, kluci „Dýňáci“ rozdávali dýně a děti,
tedy spíš rodiče se s vervou pustili do
dlabání a vykrajování.
Dětičky si při čekání na tu svoji nejkrásnější krátily čas malováním, ochutnáváním dýňového džusu od Janiny
a výborných lineckých koláčků ve tvaru
dýně, ňam,ňam.
Nikdo se nepořezal a všichni spokojeni
si odnášeli svoje výtvory domů a už se
tešili, jak si je zapálí.



Za Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

Co zajímá seniory?
Po letním útlumu naší činnosti jsme
to v září rozjeli naplno. V Totemu začaly kurzy a zájemci z našich řad se
přihlásili do Putování po Plzni, Tréninku paměti, Proměny světa v zrcadle
literatury, Výroba drobných dárků,
Poznáváme plzeňskou ZOO a dalších
tematických jednorázových kurzů,
např. výroba adventních věnců. Od
září začalo opět kondiční cvičení, které vede paní Jana Kracíková. Zájemci
se střídají, jak se objevují zdravotní
problémy, ale zdravé jádro vytrvá.
Hned 19. září jsme vyrazili do Prahy
na komedii francouzského dramatika Moliéra Pán z Prasečkova. V hlavní

roli oblíbený Václav Postránecký. Námět je znám už ze Shakespearových
dramat. Mladá dívka se má na přání
otce provdat za starého bohatého
šlechtice, ale ona má ráda mladého
chudého. Díky intrikám přátel je pán
z Prasečkova zdiskreditován a ze sňatku sejde. Herecké obsazení vynikající,
v dalších rolích Jiří Štěpnička, Pavla
Beretová, Ondřej Pavelka. A když si
uvědomíme, že hra byla uvedena
ve Stavovském divadle, uznejte, že
zážitek to byl úžasný. V neděli 14. 9.
pomohlo několik našich členek s organizací Dětského dne, který požádal
Svaz žen Sulkov. 16. září se sešli čle/8/

nové a členky skupiny Sousedé 50+
v Totemu na schůzku s plzeňskými
skupinami a dojednával se program
partnerských skupin z Rakouska a Německa. Příjezd 16. 10. na tři dny. Programu se podle možností zúčastníme
všichni. Kdo by neznal swing! 30. září
jsme se moc těšili na koncert Pražského swingového orchestru. Byl založen Janem Matouškem a zaměřuje
se na americké swingové skladby 30.
let a českou taneční hudbu meziválečného období. Kdo má tuto hudbu
rád, přišel si na své. Náladu 30. let
nevytvářela jen hudba, ale i stylové
oblečení zpěvačky. I senioři mají svůj

svátek -Mezinárodní den seniorů /
1.10. /. My jsme ho oslavili na schůzi
6.10. ve Spartě. A jako vždy na závěr
slavnostní schůze patří tanec a tentokrát hrál pan Žákovec. 16.až 18.10 .
byly v Plzni na návštěvě spojené s výměnou zkušeností z práce ve spolku Sousedé 55+ skupiny z Německa a Rakouska. Program byl bohatý,
kromě besedy o práci v jednotlivých
zemích naši přátelé poznávali Plzeň,
navštívili Prazdroj a při večerním posezení a tanci pokračovala neformální diskuze. Z jiného soudku byla další
kulturní akce – 20.10. muzikál Nejkrásnější válka v divadle Pluto. Byla to
vlastně parodie na antickou komedii
Lysistrata od Aristofana. Chytrá krásná Athéňanka Lysistrata se smluví
s ženami z ostatních řeckých měst,
že dokud mezi muži nezavládne mír,
bude jim jejich žena nedostupná. Dodržovat úmluvu bylo pro obě strany
náročné, ale podařilo se. Kultura nás
stále láká a baví, proto jsme neodolali
a vydali se na koncert Schovanek, který se pořádal 23.10. v Pekle. Kdo má
rád country, jistě tuto skupinu zná.
Byla to první dívčí country kapela
v Evropě. Od roku 1971, kdy vznikla,
se v ní vystřídaly desítky ,,Schovanek“.
Dnes tvoří kapelu 4 hudebnice a je

o ně velký zájem i v zahraničí. V Plzni sklidily velký potlesk. Každoročně
je věnován seniorům Gerontologický den. Pravidelně tu odborníci
přednášejí o problémech stárnoucí
generace a poskytují cenné rady, jak
se jim vyhnout nebo jak je řešit. Bývá
tu také nabízena pomoc sociálních
služeb, kterou si mohou senioři objednat i zaplatit. Víte, čím byl 5. listopad 2014 pro nás seniory významný?
V Praze v budově Magistrátu hlav.
města Prahy se konal 9. sjezd SDČP.
Zúčastnilo se 180 delegátů z celé republiky a také naše organizace vyslala
2 delegátky, paní Jindru Kašparovou
a Jarku Klementovou. Při jednání se
řešilo zvýšení právní ochrany seniorů, prosazování volnočasových aktivit a získávání finančních prostředků
na ně, aktivní podpora zvyšování životní úrovně důchodců / valorizace
důchodů/. V příštím roce oslaví Svaz
důchodců ČR 25 let své existence.
Věřme, že se všem organizacím bude
dařit splnění vytčených cílů. Zájemci
mohou navštěvovat solnou jeskyni
a individuelní plavání v bazénu na
Slovanech. 27.10. se uskutečnilo v bazénu na Lochotíně kolektivní cvičení,
o které byl vždy zájem. Tentokrát bylo
z naší organizace málo členek a díky

důchodkyním ze Zbůchu byl bazén
obsazen. Konečně jsme se i my vydali do Nového divadla v Plzni. 21. 11.
jsme shlédli představení Flamendr.
Původní divadelní hru J. K. Tyla Pražský flamendr upravila režisérka Natálie Deáková s Klárou Špičkovou tak, že
děj přesunula z Prahy do Plzně a otec
hlavního hrdiny byl pravý Chod. To
samo o sobě vyvolávalo rozpaky
a kdo hru viděl. sám posoudí, jak se
tato úprava oběma autorkám podařila. Jestli se někdo pozastavoval nad
exteriérem divadla, interiér se nese
v podobném duchu. Pro někoho příliš technické, tmavé, neosobní, jiný to
vidí jako moderní dílo s nejdokonalejším technickým zázemím v republice.
A co na to někteří naši odborníci architekti? Třeba hlas jednoho: Plzni se
podařilo promrhat 1 miliardu. Snad
ukáže čas, zda měli pravdu. Blíží se
prosinec, a proto připravujeme mikulášskou nadílku pro děti a rozloučení
s letošním rokem. Ale o tom až v příštím čísle zpravodaje. Užijte si v pohodě vánočních svátků, nezapomeňte
na své blízké a do nového roku vstupte se samými dobrými předsevzetími.

čtenáře, který si knihu vypůjčil, ale
dokumenty, které se půjčily od října
2014 eviduje počítač. Když si uživatel
půjčí knihu, kterou už četl, program
na to upozorní. V případě uzavření
knihovny z důvodu dovolené, školení
apod. se po nastavení programu automaticky prodlouží výpůjční doba
všem čtenářům, aby nedošlo k nedodržení jednoměsíční výpůjční doby.
Vypůjčené dokumenty je také možné si prodloužit telefonicky, osobně nebo zasláním mailu na adresu
knihovna-line@seznam.cz .

2. místo – Martin Zelenka – 10 knih
3. místo – Karolína Kopejtková
– 8 knih




Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov - Líně

Výpůjční protokol v knihovně
V letošním roce byla úspěšně dokončena rekatalogizace knihovního fondu, tedy zapisování knih do
počítačového programu Clavius. Od
1. října začalo v knihovně fungovat
půjčování knih přes čárové kódy.
Byl zakoupený software do počítače
a čtečka čárových kódů. Tento krok
posunul naší knihovnu mezi tzv. automatizované knihovny. Výrazně se
zjednodušilo vyhledávání určitých
dokumentů, kde lze hledat podle
autora, názvu, klíčových slov, atd.
Knihovnický program také eviduje
datum výpůjčky, a když čtenář přesáhne výpůjční dobu 1 měsíc, upozorní na to. Když si čtenář zarezervuje
dokument a někdo jiný ho poté vrátí,
program sám knihovnici upozorní na
to, že je na knihu rezervace. Také se
již nemusí používat knižní lístky, do
kterých se zapisovalo datum a číslo

Během měsíce října probíhala soutěž
o Nejlepšího dětského čtenáře do
15 let. Vyhráli první 3 čtenáři, kteří si
během měsíce vypůjčili nejvíce knih.
Soutěže se zúčastnilo celkem 22 dětí.
Vítězové si odnesli drobné dárky:
1. místo – Anna Vápeníková – 14 knih
/9/

Od Nového roku 2015 knihovna rozšíří otevírací dobu. Bude otevřeno:
Po: 13:00 – 17:30h
St: 8:00 – 12:00		
13:00 – 16:30h
Čt: 8:00 – 12:00		
13:00 – 16:30h
Půjčovní doba se prodlouží ve středu
dopoledne o 4 hodiny.
Na konci roku bylo do knihovny nakoupeno mnoho nových, zajímavých
knih. Celý seznam je k nahlédnutí na
internetových stránkách knihovny
na www.line.knihovna.info, v záložce
Nové knihy. V seznamu níže uvádím
jen některé.

Ilona Nekolová,
knihovnice

Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ

REYNARD, Sylvain
Gabrielův očistec 2.

BOGDAN, D. L.
Tajemství tudorského dvora

REYNARD, Sylvain
Gabrielův ráj 3.

PICOULT, Jodi
Vypravěčka

SUND, Erik Axl
Hladový oheň 2.
(pokračování Vraní dívky)

KELEOVÁ-VASILKOVÁ Táňa
Druhá
TOLKIEN, J. R. R.
Hobit [zvukový záznam na CD]
KÖRNEROVÁ, Hana Marie
Carolina
NESBO, Jo
Přízrak

MONYOVÁ, Simona
Milostná strategie

ŽÁČEK, Jiří
Chytré pohádky pro malé
rozumbrady, pohádky ze
všech koutů světa
Tajemné příběhy Čtyřlístku;
13. kniha
FORMARO, Amanda
Gumičková mánie

WOOD, Barbara
Had a hůl
HODGE, S. J.
Tajemství templářských
rytířů. Tajné dějiny
nejmocnějšího řádu světa
MLÁDEŽ
SCHRÖTTER, Josef
Svět lokomotiv
HUCKLESBY, Jill
Ztracený ježeček
PATTERSON, James
Já, srandista na druhou
KRATOCHVÍL, Miloš
Prázdniny blbce číslo 13.
Jak jsme zachraňovali svět

STEEL, Danielle
Zrada
STEHLÍK, Pavel
Do temnoty. Zpověď českého
vojáka v Afghánistánu

BREZINA, Thomas
Případ pro tebe a Klub tygrů.
Po stopách yettiho

VALIENTE, Francisca
Hledej bájné bytosti
SCHWARZOVÁ, Marie
Povídání o českých dějinách.
Nejen pro školáky
ŽÁČEK, Jiří
Zvířátka. Říkanky pro děti
BINAR, Ivan
Bořivoj a blecha Fló
SMOLÍKOVÁ, Klára
Řemesla

STANFIELD, Lesley
Květiny háčkované a pletené.
100 krásných vzorů ke
zdobení
BOČEK, Evžen
Poslední aristokratka. 1.
BOČEK, Evžen
Aristokratka ve varu. 2.
NESVADBOVÁ, Barbara
Pohádkář
FIELDING, Helen
Bridget Jonesová.
Láskou šílená. 3.

DUNGWORTH, Richard
Angry birds.
Hlavu vzhůru, Chucku!

CD - převyprávěné obsahy oper
s hudebními ukázkami:
Prodaná nevěsta, Rusalka,
Kouzelná flétna, Carmen

KOŠŤÁL, Ivan
Jak se budí medvědi

REYNARD, Sylvain
Gabrielovo Inferno 1.

MILER, Zdeněk
Krtek v zimě
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Do knihovny vás zve
Ilona Nekolová, knihovnice

Plán turistických akcí O KČT Líně
25. 12. 2014 VÁNOČNÍ POCHOD v Líních

pěší turistika

27. ročník, pořádá O KČT Líně
trasa: 10 km, mapa KČT č. 31
start: u Hasičárny v Líních od 13:00 do 13:30 hod.
cíl: u Mateřské školky v Líních do 15:30 hod.
info: Karel Lukáš, mobil 732 484 976, kctline@seznam.cz

21. 2. HORNOBĚLSKÁ TŘICÍTKA

zájezd a pěší turistika

so 38. ročník, pořádá Sokol Horní Bělá
přihlášky do 15. 2. 2015
trasy: 10, 20, 35 km, mapa KČT č. 30 a 31
autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 7:00, Sulkov 7:05, Plzeň, Husova - zast. MHD u ČNB 7:15, Plzeň-Lochotín,
pivnice U Komína 7:25 hod.
jízdné: jednotné 60 Kč
info a přihlášky: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz

28.2. KOUZLO ZIMNÍHO LESA

pěší turistika

so 16. ročník, pořádá O KČT Líně
trasy: 10, 15, 20, 31 km, mapa KČT č. 31
start: Plzeň-Nová Hospoda, kon. MHD - pro trasu 31 km
7:20 - 8:20 hod.
Nýřany, ŽST
- pro trasu 15 a 20 km 7:30 - 9:30 hod.
		
- pro trasu 10 km
8:30 - 9:30 hod.
cíl:
Tlučná, restaurace „Na schůdkách“		
11:00 - 16:30 hod.
info: Jana a Oldřich Horských, Hornická 405, 330 21 Tlučná, tel. 371 135 948, mobil 790 200 433, e-mail: kctline@seznam.cz

Kalendář turistických akcí 2015 vedených Václavem Strakou
akce číslo 1 neděle 11. 1. 2015 Jižní Plzeňsko - 3
pěší trasa: 16,5 km
místo konání: okres Plzeň - jih
plnění OTO Jižní Plzeňsko: 2 povinná místa + 3 výběrová místa
přihlášky do 13.12. 2014 – záloha 50 Kč

akce číslo 2 středa 25. 3. 2015 Sedmihoří
pěší trasa: 19,5 km
místo konání: okres Domažlice
přihlášky do 28. 2. 2015

akce A1 čtvrtek 28. 5. 2015 – neděle 31. 5. 2015 Folklor a krásy ČR - 1
autobusový zájezd
doporučené trasy: 1. den 5,5 km, 2. den 10 km, 3. den 5 km
celodenní účast na Slovácké jízdě králů ve Vlčnově
podrobnosti v programu zájezdu
přihlášky se zálohou 2 200 Kč od 2. 1. 2015 do 28. 2. 2015
Konkrétní informace k jednotlivým akcím budou k dispozici poprvé na výroční členské schůzi O KČT Líně 31. 1. 2015.
Následně u vedoucího akcí Václava Straky č. tel. 721 443 671, či dotazem na e-mail: kctline@seznam.cz nebo ve vývěsní skříňce
odboru umístěné v Líních u autobusové zastávky ves směru na Plzeň.
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Kustovnice čínská - lycium chinese
Patří mezi klenoty tradiční čínské medicíny. Příznivě harmonizuje
činnost jater a ledvin; zprůchodňuje
a uvolňuje energetické blokády v jaterních a ledvinových meridiánech.
Výrazně posiluje obranyschopnost
a imunitu organismu. Zlepšuje krvetvorbu a má vliv na snižování krevního
tlaku. Zvlhčuje plíce, čímž působí proti
astmatu a některým druhům alergií. Je
vhodná při nadměrném užívání alkoholu. Podporuje sexuální funkce. Může
omezit rozšiřování lupénky a dalších
kožních onemocnění. Posiluje zrak,
uklidňuje podrážděné oči a zlepšuje
ostrost vidění.
Kustovnice čínská, známá také jako
goji [godži] nebo pod latinským názvem lycium chinese se používá

v celé Číně staletí jako omlazující
ovoce. Vzhledem se nápadně podobá šípku, sušená pak vypadá jako
větší červené borůvky.Chuť plodů je
však sladší než šípek a bez kyselého
dozvuku. V tradiční čínské medicíně
i mezi obyčejnými Čínany je považován za naprosto nepostradatelný
potravinový doplněk. Je znám svou
mnohostrannou prospěšností na lidský organizmus, a to jak v mladém,
tak i pokročilém věku, přičemž ne-

jsou známy žádné negativní vedlejší
účinky.
Kustovnice čínská obsahuje celou
řadu zdraví prospěšných látek, například velké množství betakarotenu, vitamín C, B1 a B2, aktivní polysacharidy,
důležité aminokyseliny včetně esenciálních aminokyselin a mnoho důležitých stopových prvků (např. zinek, selen, železo, vápník atd.).
		

Voráčková Milena

Označování alergenů od 13. 12. 2014
V souvislosti s vyhláškou EU-2000/13
do 13.12.2014 a dále nahrazenou
1169/2011 EU článek 21 a vyhl. ČR
– Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabák. výrobků, §8 odst. 10 vzniká povinnost
u všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, tudíž i školní
jídelny povinnost vyznačit u výrobku
či pokrmu stanovený alergen, který
obsahuje, přičemž nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý
strávník sám uhlídat.
Jídelna má pouze v této oblasti funk-

ci informační tak, jako každý výrobce
potravin a pokrmů. Jde hlavně o to,
aby všichni, kdo mají s alergeny špatné zkušenosti, se při seznámení s výskytem alergenů na jídelním lístku,
těmto problémům mohli případně
vyhnout.
Specifikace alergenů:
Různé druhy alergií postihují až 30%
populace.
Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinové povahy, které
způsobují u přecitlivělých jedinců
nepřiměřenou reakci imunitního sys/ 12 /

tému, jako je např. kýchání, svědění,
kopřivka, otoky, nadýmání, svědění
rtů a úst, nevolnost, dýchací potíže,
křeče, průjmy.
Čísla alergenů a jejich seznam bude
umístěn v bezprostřední blízkosti jídelního lístku.
Všechny tyto informace můžete nalézt na web. stránkách školy:
http://www.skolaline.cz v sekci „Jídelna“.
		

Voráčková Milena

vedoucí ŠJ

SEznam alErgEnů

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

obiloviny obSahUjící lEpEk

pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

korýši

a výrobky z nich

vEjcE

a výrobky z nich

ryby

a výrobky z nich

podzEmnicE olEjná (arašídy)
a výrobky z nich

Sójové boby (Sója)
a výrobky z nich

mléko

a výrobky z něj

Skořápkové plody

mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy,
para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich

cElEr

a výrobky z něj

hořčicE
a výrobky z ní

SEzamová SEmEna (SEzam)
a výrobky z nich

oxid Siřičitý a Siřičitany
v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno So2

vlčí bob (lUpina)
a výrobky z něj

měkkýši
a výrobky z nich
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Narodil se Kristus Pán – koleda

2. Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života...
3. Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...
4. Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života...

5. Boží Syn se vtělil, veselme se,
aby hříšné spasil, radujme se. Z života...
6. Z nebe na zem sstoupil, veselme se,
aby nás vykoupil, radujme se. Z života...
7. Chudý s námi bydlel, veselme se,
zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života...

8. Ponížení přijal, veselme se,
by nám nebe získal, radujme se.
Z života...
9. Pánem jsa všech pánů, veselme se,
snášel pro nás hanu, radujme se.
Z života...
10. Syn jsa Boha Otce, veselme se,
dán jest zemské Matce, radujme se.
Z života...

Přejeme všem čtenářům
krásné svátky plné pohody, vánoční nálady,
zdraví a radosti,
dny prožité v blízkosti svých nejmilejších.
A do Nového roku 2015 přejeme lásku, sílu,
nadšení a hlavně pevné zdraví.
redakční rada

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 4. Ročník 8. Vychází 15. 12. 2014
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