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Na dětských hřištích si mohou zacvičit i dospělí
Počátkem října se na dětských hřištích
na sídlišti i na Sulkově objevily nové
prvky. Cílem jejich instalace je tentokrát nabídnout možnost cvičení dětem školního věku, dospívající mládeži
a také dospělým včetně seniorů. Jedná se o zkušební část projektu „venkovní tělocvičny“, se kterou se běžně
setkáváme v řadě českých měst i obcí
a samozřejmě také v zahraničí. Mnohde jsou vybudovány celé parky plné
jednodušších i náročnějších strojů na
cvičení, které jsou veřejností hojně využívány. V naší obci zatím zkušenosti
s aktivitami tohoto typu chyběly.
S nápadem na instalaci strojů na cvičení pro dospělé přišla zhruba před
třemi lety skupina sulkovských žen
a nápad následně podpořila také líňská základní škola. Do přípravy projektu venkovní tělocvičny se zapojily děti
z 9. třídy ZŠ, které sdělily své představy
a nakreslily řadu zajímavých a inspira-

Žáci 9. třídy ZŠ Líně debatují nad svými návrhy

Cvičit je možné také na dětském hřišti na Sulkově

Instalace trojité „točny“ na dětském hřišti na sídlišti
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tivních obrázků. Začátkem roku 2016
byla studie venkovní tělocvičny dopracována a obec požádala o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dotaci
se, bohužel, nakonec získat nepodařilo
– podpořeny byly především projekty
malých obcí, které nemají možnost ze
svých nízkých rozpočtů podobné akce
financovat. V letošním roce proto rada
obce rozhodla realizovat zkušební část
projektu na vlastní náklady obce. Osloveno bylo několik možných dodavatelů, kteří poslali svoji nabídku. Vítězem
se stala plzeňská firma s nabídkovou
cenou necelých 82 000,- Kč, tedy o plných 25% nižší, než nabídl uchazeč,
jenž se umístil na 2. místě.
V rámci projektu byly na obě stávající

dětská hřiště, na sídlišti i na Sulkově,
umístěny shodné sestavy dvou prvků. Cílem cvičení na stroji „běžec“ (někteří výrobci jej nabízejí pod názvem
„lyžař“) je zejména mobilizovat klouby horních i dolních končetin. Prvek
„točna“ (nebo též „twist“) je zaměřen
na posilování svalstva pánevního pletence, oblasti břicha a bederní oblasti.
Zatímco „běžec“ je určen vždy jen pro
jednoho cvičícího, na „točně“ mohou
cvičit najednou až tři osoby. Na konstrukci strojů jsou nalepeny návody
ke správnému používání. Umístění
prvků bylo zvoleno tak, aby od nich
byl dobrý výhled na celé dětské hřiště. Maminky a tatínkové, kteří přijdou
na hřiště se svými malými dětmi, si tak

mohou sami také zacvičit, aniž by ztratili své děti z dohledu.
Na hodnocení je zatím ještě příliš brzy.
Veřejnost již nové prvky na cvičení zaregistrovala, zatím si na nich ovšem
hrají převážně jen děti, které zpravidla
používají zcela jiným způsobem, než
by měly. Dospělí se zřejmě buď stydí,
nebo se jim nechce cvičit v nevlídném podzimním počasí. Teprve během příštího léta lze provést náležité
vyhodnocení, které napoví, zda má
další pokračování v realizaci projektu
venkovní tělocvičny smysl, či nikoliv.
Obec v tomto směru uvítá jakékoli připomínky i podněty.


Michal Gotthart, starosta

Kaleidoskop informací

Dobřanská ulice byla opravena. V rámci projektu byl vybudován chodník od restaurace Za Větrem do ulice 9. května,
navíc se podařilo provést opravu poškozeného povrchu. Pokud jde o sídliště, je možné povrch komunikací považovat za
dlouhodobě vyřešený.

Sídliště se může pochlubit novou zelení. Jak již bylo dlouho dopředu avizováno, po ukončení stavebních prací pokračuje regenerace sídliště v Líních terénními a zahradnickými
úpravami. Nové stromy byly vysazeny nejen před dětským
hřištěm (na snímku), ale také celé střední části sídliště, jejíž osu
tvoří ulice U Kotelny. Na jaře dojde k doplnění zeleně také ve
Vojenské ulici.
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Úpravy návsi se posunuly do další etapy. Rozmístěny byly
další truhlíky s okrasnou zelení, tentokrát podél silničního
oblouku mezi novým asfaltovým chodníkem a elektrickým
transformátorem. Na jaro je naplánováno doplnění ornice
a zatravnění celého olemovaného prostoru.
V areálu základní školy se staví nové hřiště s umělým povrchem, které má nahradit dosavadní hřiště pokryté antukou. Investorem akce s rozpočtem cca 1,1 mil. Kč je obec,
které se podařilo na letošní rok získat dotaci od Plzeňského
kraje ve výši 200 tis. Kč. První etapa stavebních prací již byla
dokončena, druhá etapa, zahrnující mj. položení umělého povrchu, proběhne v první polovině příštího roku. Obec se na
jaře bude ucházet o další dotaci.

Havárie na vodovodním potrubí v ulici U Rybníka neberou konce. Obyvatelé přilehlých domů v poslední době nepamatují rok, kdy by alespoň jednou nedošlo k poruše vodovodu. Pracovníci plzeňské vodárny v listopadu provedli opravu komunikace poničené častými výkopy. Přesto bude nutné
stav potrubí co nejdříve řešit. Obec se za tímto účelem obrátí
na majitele vodovodní sítě, kterým je společnost Vodárenská
a kanalizační a.s.
Na průtah Líněmi si posvítí nové lampy. Po odstranění
rozvodů nízkého napětí z konzolí a nástřešních konstrukcí na
přilehlých domech bylo demontováno také vedení veřejného osvětlení. Společnost ČEZ Energetické služby po dohodě
s obcí zajistila instalaci nových devítimetrových stožárů se svítidly. Nové lampy se objevily i v dalších ulicích severní části
Líní. Obec ve spolupráci s ŘSD nyní připravuje projekt nového
osvětlení i pro průtah Sulkovem.
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V severní části Líní zmizely sloupy elektrického vedení.
Společnost ČEZ Distribuce demontovala nejen konzole a nástřešní konstrukce na rodinných domech, ale také betonové
sloupy elektrického vedení. Elektřina je tak již v celé čtvrti
ohraničené Plzeňskou a Hornickou ulicí vedena výhradně
zemními kabely.

Naše obec hostila dětský příměstský tábor Mikroregionu
Radbuza. V polovině srpna se obec na jeden den ujala role
hostitele pro děti účastnící se druhého ročníku letního příměstského tábora, pořádaného dobrovolným svazkem obcí
Mikroregion Radbuza. Děti si zasportovaly na víceúčelovém
hřišti na sídlišti a po obědě si užily spousty zábavy a legrace
v Obecním domě. Poděkování za zajištění nápaditého programu patří Spolku PRO VŠECHNY.

Mezi Líněmi a Sulkovem byly vysazeny nové stromy. Ve
významném krajinném prvku Na Vlhkých, ležícím jihozápadně od koupaliště, bylo vysazeno celkem 32 nových listnatých
dřevin (jasan, javor, třešeň ptačí) v hodnotě 74 tis. Kč. Na realizaci projektu poskytlo finanční prostředky ministerstvo životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu v roce 2017.

Přístup některých obyvatel naší obce k životnímu prostředí je těžko pochopitelný. Takto například vypadá prakticky každý týden mezera mezi dvěma přístřešky na popelnice
ve Vodárenské ulici na sídlišti. Vzhledem k tomu, že obec disponuje sběrným dvorem otevřeným 3 dny v týdnu, lze nad
takovým chováním jen kroutit hlavou. Podobný nepořádek je
týden co týden i na většině stanovišť nádob na sběr tříděného
odpadu (bezkonkurenčně vedou stanoviště u hornické kolonie v Líních a u bývalé rampy na Sulkově). Skládky se množí v lesích, u polních cest i u vodních toků. Likvidaci odpadu
musí provádět zaměstnanci obce, kteří by se jinak mohli zabývat potřebnějšími pracemi. O zbytečně vynaložených nákladech ani nemluvě…
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Také v hornické kolonii se pracuje. Snímek z konce listopadu zobrazuje hydroizolační práce prováděné odbornou firmou. Náklady na tyto i další úpravy bytového fondu jsou plně
hrazeny z vybraného nájemného.

Počasí odsunulo zahájení oprav komunikací. Nepříznivé
počasí z přelomu listopadu a prosince znemožnilo zahájení
stavebních prací v rámci schválených oprav a rekonstrukcí
místních komunikací Na Perkách (Sulkov), Na Pomezí (Sulkov)
a Zahradní (Líně). Práce se měly podobně jako v minulých
letech rozběhnout právě na konci listopadu. S ohledem na
nízké teploty a pesimistické předpovědi byl omezen provoz
obaloven, dodávajících asfaltové směsi, a do Vánoc již nelze
počítat s asfaltováním. Zahájit stavební práce na počátku zimy
by za těchto okolností nebylo rozumné. Realizace staveb tak
proběhne v jarních měsících, smluvně stanovaný termín dokončení by neměl být ohrožen.

Barevný podzim na školní zahradě
Podzim – roční období, kdy ani nespočítáme, kolik barev si namíchalo
do své palety. Pestrou podzimní výzdobu si také vytvořily děti ze školní
družiny a kroužku tvořivé dílny na
školní zahradě ZŠ 1. stupně. Pod vedením vychovatelek Vlasty Bankové
a Bc. Ireny Motlíkové vyrobily vese-

lé postavičky z obyčejných polínek,
obličeje z kaštanů, papírové duchy
a netopýry nebo malované podzimní
sklenice. Také dýně se staly oblíbenou
součástí podzimních dekorací, a tak
děti vydlabaly dýňové strašáky, které
každé ráno svítí dětem na cestu do
školy. Své místo tu mají také zvířát-
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ka z dýní jako je liška nebo prasátko.
Snaha i radost dětí byla opravdu veliká, a tak se už všichni těší, čím zpestří
školní zahradu příští školní rok.




Za školní družinu
Vlasta Banková, Bc.
Irena Motlíková

Folklor a krásy České republiky
Po třech čtyřdenních turistických akcích s podporou autobusu na Slovácko
(2015), Valašsko (2016) a Lašsko (2017)
připravuje Klub českých turistů, odbor
Líně na rok 2018 čtvrtou obdobnou
akci, která bude tentokrát vyjímečně
pětidenní do etnografického regionu
Slezsko.
Letos líňští turisté a ostatní zájemci putovali ve dnech 24. 8.-27. 8. po Lašsku
a postupně zde navštívili 10 míst. V prvním dnu cestou tam bylo naše první
zastavení ve městě Brušperk, které je
pro své malebné panoráma nazýváno
Lašským Betlémem. V městské památkové zóně navštívíme Národní dům,
kde si prohlédneme Památník Vojtěcha
Martínka, významného brušperského
rodáka a spisovatelé a poté výstavní síň
galerie Centra Chagall z Ostravy. Druhým navštíveným místem byl jeden
z největších moravských hradů – Hukvaldy, bývalé sídlo rozlehlého panství.
Při okružní cestě rozsáhlou hradní oborou se zastavíme u sochy lišky Bystroušky patřící k symbolům rodiště skladatele
Leoše Janáčka. Poslední třetí zastavení
prvního dne je v podhorské obci Metylovice, kde si prohlédneme obecní muzeum se stálou expozicí Kožane město.
Druhý den zahájíme návštěvou čtvrtého místa Lašska, kterým je frýdecký zámek, kde na prohlídkové trase zámeckého okruhu na nás nejlépe dolehnou
dávné časy Beskyd a Podbeskydí. Páté
zastavení se uskuteční v rázovité obci
Sedliště. Nejprve zajdeme s průvodkyní
do kostela Všech svatých, perly dřevěné
církevní architektury
snad v celém regionu a v nedaleké budově si prohlédneme Muzeum Lašská
jizba, jež nám nabídla výstavu s exponáty ze života Lašska z přelomu 19. a 20.
století. Prvním bonbónkem letošní akce
a zároveň šestým navštíveným místem
je z poznávání krás České republiky
Lysá hora. Z Raškovic od hotelu Ondráš odjíždíme speciálním sezonním
autobusem s průvodkyní Beskydského
informačního centra a příjemnou řidičkou na královnu Moravskoslezských
Beskyd, jak se Lysé hoře často přezdívá.
Na nejvyšším vrcholu v české části Beskyd, ležícím v nadmořské výšce 1323 m,
nás průvodkyně zavede na několik vyhlídek a její vrchol, z kterých se nabízí
úchvatné pohledy. Již cestou autobusem na vrchol, při procházce po něm

i na zpáteční cestě nás seznamuje se
spoustou informací o Lysé hoře, Petru
Bezručovi i Ondrášovi – pánu Lysé hory.
Po občerstvení ve zdejších restauracích
nebo před bufety se po dvouhodinovém toulání po vrcholu plni nezapomenutelných dojmů s Lysou loučíme.
K dnes poslednímu a celkově sedmému navštívenému místu k chatě na
Prašivé (706 m) vystoupáme po 2 km
z obce Kamenité, z rozcestí U Kohútky a z nástavby chaty – malé rozhledny pohlédneme do okolí. Zde se ještě
občerstvíme a v sousedství chaty obdivujeme dřevěný kostel sv. Antonína
Paduánského, typický příklad lidového
stavitelství regionu. Třetí den dopoledne mají účastníci zájezdu osobní volno
ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde jsme
po tři noci ubytováni. Kdo projevil zájem
dopoledne aktivně využít, poradil jsem
mu 3 km vycházku na Horečky, kde si
mohli prohlédnout Areál skokanských
můstků Jiřího Rašky a projít se naučnou
stezkou Beskydské nebe. Několik zájemců se mnou navštíví zdejší muzeum
s devíti stálými nádherně nainstalovanými expozicemi. Nejvíce se nám líbila expozice Pod Radhoštěm – domov
můj – výtvarné tradice a přítomnost
regionu. Odpoledne odjíždíme speciálním bezplatným svozovým autobusem do Lhotky pod Ondřejníkem na
23. ročník Sochových národopisných
slavností, což je ta druhá třešnička na
dortu, tentokrát z oblasti folkloru. Od
zdejšího Obecního domu u pamětní
desky Vincence Sochy, sběratele lido/6/

vých písní a tanců v okolí hory Ondřejník, vlasteneckého kantora a zdejšího
řídícího učitele, jdeme za krojovaným
průvodem účinkujících do překrásného prostředí areálu, kde se folklorní festival uskutečnil na dvou podiích. V pestrém folklorním programu vystoupilo
celkem 16 folklorních souborů a kapel
z toho 14 z lašského regionu. Dvě vzdálenější oblasti letos reprezentovaly
soubory Radošov z Veselí nad Moravou
a Rozmarija z Prešova. V areálu bylo
mnoho stánků s prodejem spousty kulinářských lahůdek, místních specialit
i výrobků lidového umění a řemesel.
Na hlavním pódiu jsme zhlédli 5 pořadů a po skončení posledního tradiční
velkolepý ohňostroj. Pak naše skupina
byla opět zdarma dopravena do Frenštátu pod Radhoštěm. Poslední čtvrtý
den, cestou domů, nám z deseti míst
zbývají navštívit ještě tři. Prvé a celkově
osmé je Lašské muzeum v Kopřivnici,
kde zhlédneme stálou expozici někdejší kopřivnické továrny na hliněné zboží,
kopřivnických rodáků a malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Po krátkém
přejezdu do městečka Štramberk, přezdívanému moravský Betlém vystoupáme na jeho dominantu věž Trúbu,
která je pozůstatkem původního hradu
Strallenberg a zároveň rozhlednou. Většina z nás si v řadě místních pekárniček
zakoupí tradiční pochoutku štramberské uši, která městečko proslavila. Posledním desátým navštíveným místem
Lašska je hrad Starý Jičín, včetně strážní
věže s rozhlednou. Hrad chránil zdejší

část Jantarové stezky. Ze strážní věže
si užijeme nádherných výhledů do oblasti Moravské brány. Na závěr obdrželi
účastníci zájezdu pamětní list, který jim
bude připomínat návštěvu Lašska.

Na závěr několik údajů k připravované
akci Folklór a krásy ČR – 4 (Slezsko).
Bude výjimečně pětidenní s ohledem
k vzdálenosti oblasti Těšínského Slezska. Uskuteční se od středy 29. srpna

do neděle 2.září 2018. Přibližný program předpokládá navštívit některé
památky v Českém Těšíně a Cieszyně
v Polsku, v Bohumíně naučnou stezku
Hraniční meandry řeky Odry, výstavní
síň v Orlové, Lutyni, v Karviné zámek
Fryštát a lázně Darkov, v Havířově-Životicích Památník životické tragédie,
v Jablunkově výstavní síň, v Bukovci
naučnou stezku K nejvýchodnějšímu
bodu ČR, Hrčavu a Trojmezí, v Dolní
Lomné naučnou stezku Prales Mionší,
v Třinci Muzeum třineckých železáren
a města, Velkou Čantoryji – nejvyšší
vrchol Slezských Beskyd s rozhlednou
a v Dolní Lomné zúčastnit se folklórního festivalu Slezské dny 2018.
Pokud chcete s námi navštívit výše
uvedená historická místa, z nichž některá jsou doslova klenotem, nádherné doliny i vrcholy pohoří Slezských
a Moravskoslezských Beskyd, světoznámé lázně, zámky a náměstí a nově
vznikající atraktivity, tak neváhejte
a přijměte naše pozvání. Pokud tak
učiníte, přejeme všem přihlášeným, ať
je vám na akci krásně a ať si z ní odnesete ty nejkrásnější zážitky a vzpomínky!
Vážení zájemci o účast na této akci
zasílejte podepsanou přihlášku poštou na adresu: Václav Straka V Sídlišti
355, 330 22 Zbůch (přiložte poštovní
známku v hodnotě 16 Kč pro zaslání
zařazovací listiny) nebo na e-mail: kctline@seznam.cz v období od 1.1 . 2018
do 31. 3. 2018. máme možnost uspokojit pouze 47 zájemců. Všichni přihlášení obdrží do 30. 4. 2018 zařazovací
listinu s programem turistické akce
a s její cenou.




Plán turistických akcí O KČT, odbor Líně konec roku 2017 a 1. čtvrtletí 2018

PROSINEC
16.12. PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
So

36. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasy: 7, 13, 23 km – mapy KČT: č. 31
Starty: trasa 7 km: Nýřany, ŽST, 8:30 – 11:30 hod.
trasa 13 km: Blatnice u Nýřan, ŽST 8:45 – 11:45 hod.
trasa 23 km: Pňovany, ŽST 7:15 – 9:45 hod
Cíl: Zbůch, restaurace V Cihelně od 12:00 do 16:00 hod.
Informace: Václav Straka mobil 721 443 671, e–mail: kctline@seznam.cz
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Za Klub českých turistů,
odbor Líně Václav Straka,
vedoucí akce

25.12. VÁNOČNÍ POCHOD V LÍNÍCH
Po

30. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasa: do 10 km – mapa KČT: č. 31
Start: Líně, u hasičárny od 13 do 13:30 hod.
Cíl: průchozí Líně, u mateřské školy – nebude obsazen
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e–mail: kctline@seznam.cz

ÚNOR
17.2.
So

HORNOBĚLSKÁ TŘICÍTKA – pěší turistika

40. Ročník turistického pochodu, pořádá Sokol Horní Bělá
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10, 20, 30 km – mapa KČT č. 30 a 31 * SHOCART strana: 240,241,286
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:50 * Líně 7:00 * Sulkov 7:05 * Plzeň,
Husova – zast. MHD u ČNB 7:15 * Plzeň – Lochotín, pivnice U Komína 7:30 hod.
Cíl: Horní Bělá (odjezd 16:00 hod.)
Přihlášky do 9. 2. 2018 * Cena za dopravu: 100 Kč (děti a studenti do 26 let 50% sleva)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e–mail: fpevlk@seznam.cz

24.2.
So

KOUZLO ZIMNÍHO LESA – pěší turistika

19. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasy: 10, 11, 15, 16, 22 a 28 km – mapa KČT č. 31
Start: pro trasy 11 a 15 km: Líně, Obecní dům 9:00 – 10:00 hod.
pro trasy 10 a 16 km: Nýřany, ŽST 8:30 – 11:00 hod.
pro trasy 22 a 28 km: Nýřany, ŽST 8:30 – 10:00 hod.
Cíl: Tlučná, restaurace Na schůdkách 11:00 – 16:00 hod.
– cíl pro trasy10, 11, 16 a 22 km
– průchozí cíl pro trasy 15 km (cíl v Líních nebude obsazen) a 28 km (cíl v Plzni – Nové Hospodě,
konečná MHD nebude obsazen)
Informace: Miroslava Helclová, Macháčkova 1, 318 00 Plzeň, mobil 605 221 810, e–mail:
miroslava.helclova@email.cz ; kctline@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz/

BŘEZEN
7.3.
St

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – ZIMA – pěší turistika

Místo konání:
Ústecký kraj, okres Louny
Trasa: 10,5 km – mapa KČT č. 8
Zajímavosti na trase: Louny – Oblastní muzeum, Červený vrch (Stříbrník) – Ejemova chata KČT + rozhledna
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:00 – Plzeň, CAN 5.20; vlak: Plzeň, hl.n. 6:05 – Žatec
7:59, 9.35 – Postoloprty 9:50, 10:11 – Louny, město 10:23 hod.; zpět – vlak: Louny, město
14:34 – Postoloprty 14:47, 15:03 – Žatec 15:17, 15:53 – Plzeň hl. n. 17:54; bus: Plzeň, CAN 18:40 – Líně 18:54 hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 14. 1. 2018
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e–mail: kctline@seznam.cz ; web: http://kctline.euweb.cz/

DUBEN
7.4.
So

ZBRASLAVSKÝ VRCH CHLUMSKÁ HORA – pěší turistika

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 9, 10, 15, 22, 29 km – mapy KČT: č. 2 a č. 30 * atlas SHOCART strana: 239, 294, 295
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:50* Líně 7:00 * Sulkov 7:35 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 7:45 * Plzeň – Lochotín, pivnice U Komína 8:00 hod.
Starty tras: 9,10, 29 km: Nečtiny, BUS * 15, 22 km: Nečtiny (odb ČTZ ze silnice) *
Cíl: všech tras Manětín zámek
Zajímavosti na trasách: zřícenina hradu Nečtiny, vyhlídkové body: Kozelka, Špičák, Zbraslavský vrch,
museum Nečtiny, barokní zámek Manětín.
Přihlášky do 30. 3. 2018 * Cena za dopravu: 160 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz/
/8/

Naše moto: AKTIVITA
Dokazujeme to každý měsíc stále větší měrou. Svůj svátek – Den seniorů
– jsme oslavili 3. 10. v Obecním domě
Líně. Účast velká, prostory vyhovující.
Velice milým překvapením bylo vystoupení dětí z MŠ Líně. Za doprovodu
kytary nám zazpívaly, popřály k našemu svátku a dokonce nás potěšily malými dárky. Naším hostem byl i starosta
obce, který poděkoval všem přítomným za práci v organizaci a ocenil naše
zapojení do aktivit v obci.
K tanci nám zahrál pan Cirkl a dokázal
rozjet zábavu a vytvořit správnou atmosféru. Taneční parket se hned zaplnil
a bylo veselo. Nebyla to jediná akce na
oslavu našeho svátku. Další bylo setkání
některých členek s hejtmanem na Spilce a koncert dechové hudby v kulturním domě Peklo.
Muzikál My fair lady známe většinou
z filmového zpracování. Divadlo Pluto
jej nastudovalo a kdo měl zájem, mohl
srovnat, jak se to tamějšímu souboru
podařilo v daleko skromnějších podmínkách, v menším prostoru a v menším obsazení.
Členové dramatického souboru se letos přihlásili do Univerzity třetího věku
– obor dramaticko recitační. Slavnostní zápis/imatrikulace/ se konal v Domě
hudby. Jeden by se nestačil divit, kolik
seniorů se zapojilo a tři roky se budou
vzdělávat ve hře na hudební nástroj,
zpěvu, výtvarném oboru. Je to velká
šance, jak naplnit svůj život, obohatit
o nové poznatky, setkat se s mnoha
zajímavými lidmi a navázat přátelství.
Naším garantem se stal pan Zdislav
Princ, který povede pravidelnou výuku
a nastuduje s námi pásmo, které na-

Oslava dne seniorů
psal a bude na jaře uvedeno v pořadu
Senioři baví seniory v Plzni v Besedě.
Část našich členů připravuje pěvecké
vystoupení na vánočních trzích v Líních. A program? Co jiného než koledy. Počítá se se zapojením i ostatních
přítomných.
Cesta za poznáním nás 7.listopadu zavedla do Obecního domu, kde pro nás
připravili 2 členové Společnosti Lva
z Rožmitálu přednášku o starověkém
ŘÍMĚ. Kdo má rád historii, přišel si na
své. Navštívíli jsme zajímavá místa, viděli cenné stavby, Akropolis a amfiteátry, paláce i sochy bohů.
Obecně se říká, že děti a senioři jsou
nejohroženější skupinou společnosti. Vzdělávací akce Poučený senior se
snaží předávat cenné rady a preventivně připravit staré lidi na situace, do
kterých se mohou dostat, radit jim, jak

Zpíváme koledy

Blahopřání seniorům
/9/

se mají zachovat a nezpanikařit. První
část cyklu jsme absolvovali, další čekají
na příští rok.
Spolupráce se Spolkem pro všechny je
pro nás radost. Jsme zváni na akce, které pořádají, např. wellness, halloweenská zábava. Pomohli jsme jim s přípravou balíčků pro děti na nadílku.
Jak vidíte, nudou netrpíme, nezahálíme, umíme se bavit a radovat se z dní,
které nám osud vyměřil. Těšíme se na
Vánoce s rodinou a přáteli a oslavu
konce letošního roku. Ta společná se
Svazem důchodců bude ve čtvrtek
28. 12. v 15,00 v Obecním domě.
Přejeme všem pohodové Vánoce a do
nového roku dobrou náladu a zdraví.





Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov

Zájezd do Holašovic a Českého Krumlova
Máme tu říjen a náš tradiční podzimní
zájezd.
Letos jedeme do Holašovic a Českého
Krumlova.
První zastávka je v Holašovicích
Jihočeská vesnice Holašovice proslula
zejména svým zapsáním do seznamu památek UNESCO v roce 1998.
Zdejšímu selskému baroku už zřejmě
nestačilo přívlastkové označení Vesnická památková rezervace. V současné době už Holašovice lákají své
potenciální návštěvníky – a případné
donátory – i další zajímavostí. A tou je
menhirové pole za vesnicí; pole, které
Vás dozajista nabije kladnou energií.
Megalitický kruh, vytvořený z obřích
kamenů, disponuje – údajně - nejsilnější energií ze všech tuzemských
megalitů, postavených člověkem .
Jihočeskou novodobou „umělou“ obdobu slavného – a o něco staršího
- kamenného komplexu v jižní Anglii vytvořil místní stavbař – a majitel
pozemku - Václav Jílek. Jeho louka je
dnes nazývána Holašovický kruh, Holašovický kromlech nebo Jihočeské
Stonehenge.
Celá stavba kromlechu byla dokončena v srpnu 2008. K vytvoření dolmenu,
tedy položení plochého kamenu na
vrcholy tří menhirů, došlo - v rám-

ci oslav letního slunovratu - dne 25.
června 2011.
Vesnice je opravdu nádherná- pravá
jihočeská. A Holašovické Stonehenge
se všem taky moc líbilo, všichni jsme
si vyzkoušeli působení kamenů, jakou energii si každý odnesl,nevím, ale
všichni byli spokojeni, tak asi jen tu
pozitvní.
A teď už jedeme do perly
Jižních Čech - Českého Krumlova
Český Krumlov je druhé turisticky nejnavštěvovanější místo České republiky. Díky zachovalému středověkému
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jádru města je zařazen od roku 1963
do městské památkové rezervace a od
roku 1992 je na seznamu světového
dědictví UNESCO
Český Krumlov leží v Jižních Čechách
asi 180 km jižně od Prahy a zhruba 25
km jižně od Českých Budějovic v blízkosti rakouských hranic.
Roku 1302 vymřela zdejší větev Vítkovců a dědictví s povolením krále
Václava II. spadlo do klína pánům
z Rožmberka, další větvi rodu Vítkovců. Rožmberkové se přesídlili z Rožmberka na Krumlov, čímž se město stalo
střediskem rozsáhlého panství. Doba

rozkvětu města je spojena právě s vládou pánů z Rožmberka (1302-1602).
Soustavné rozšiřování panství vedlo
k hospodářskému vzestupu města,
centra rodu Rožmberků. Za vlády
tohoto rodu vznikla drtivá většina
současných obdivovaných gotických
a renesančních památek ve městě, významných turistických atrakcí.
Krumlov tehdy ležel v místě, kde se
střetávalo české vnitrozemí s rakouským a bavorským podunajským prostorem a severní Itálií. To se projevilo
i na tváři města a zámku, jíž vtiskla
neopakovatelnou podobu italská renesance.
Důležitými milníky jsou roky 1475,
kdy byly otevřeny doly těžící stříbro,
a v roce 1494 byl Krumlov povýšen
na královské město. S tím souvisí větší privilegia a s přísunem stříbra další rozkvět města. Připojená byla také
další předměstí jako Špičák, Horní Brána, Za tavírnou a Plešivec. Velké dluhy

Petra Voka dohnaly roku 1601 k prodeji Krumlova císaři Rudolfu II.
Hornický průmysl vrcholil v 16. století.
A již kolem roku 1600 byla ložiska stříbra vytěžena, ale k hospodářskému
úpadku nedošlo. Město se více orientovalo na zemědělskou výrobu a na
panství byly zakládány hospodářské
dvory a rybníky.
Památky a kulturní život
V období socialismu nebyla sice památková péče úplně zanedbávána
oproti jiným památkám, ale nebylo ji
věnováno tolik pozornosti jako dnes.
Zámek Český Krumlov je druhým
nejrozsáhlejším zámeckým areálem
v České republice hned po Pražském
hradě. Původně zde stál jen gotický
hrad, ale později byl přestaven v renesančním slohu. V současnosti se skládá z Dolního hradu původního Hrádku s dominující věží a Horního hradu.
K objektu patří také zámecká zahrada
o rozloze 10 hektarů, která byla založe-

na ve 2. polovině 16. století. Uvnitř se
nachází Kaskádová fontána a barokní
letohrádek Belárie s otáčivým hledištěm pro divadlo v otevřené krajině.
Atmosféru města vytváří křivolaké
uličky, rozmanitá zákoutí a unikátní
komplex měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy. Kulturní život vyplňují
výstavy umělců, koncerty, hudební
festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny, středověké krčmy
a noční kluby.
Na prohlídku všech památek, uliček
a zákoutí Krumlova jeden den nestačí, určitě se se všichni ještě několikrát
vrátíme.
Všichni jsme odjížděli nabiti nejen
z kamenů z Holašovic, ale i nádhernou atmosférou města a těšíme se na
další zájezd

cení chvil při čekání na Ježíška.
Jedná se například o tato cd:
Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák, Boříkovi lapálie, Pojedeme k moři, Včelí
medvídci, Hurvínek na pouti, Dobré
a ještě lepší jitro, Máslem dolů, Po str-

ništi bos, Nejlepší pohádky před usnutím, Jak jsem potkal ryby, …
Přeji hezké chvilky při poslechu,




Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Viváriová

Vzkaz čtenářům
Vážení čtenáři,
do knihovny jsem nově zakoupila i cd
s mluveným slovem, která možná rádi
využijete nyní při přípravě na Vánoce,
kdy si je můžete pustit např. k předvánočnímu úklidu nebo dětem na zkrá-
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Vaše knihovnice
Jaroslava Tomášová

Nové knihy v místní knihovně
DOSPĚLÍ

SPARKS, Nicholas Život ve dvou

BAUER, Jan Tajemné stránky českých dějin

BAGGOT, Mandy Vánoce v Paříži

RICKSTADT, Eric Číhání

DIELEN, Henrike Muka v ráji

OLSEN, Adler Selfies

KNEBLOVÁ, Hana Život v českých zemích
za Františka Josefa I.

HURDOVÁ, Veronika Krkavčí matka

BŘEZINOVÁ, Taťana Babička na inzerát

KINSELLA, Sophie Můj (téměř) dokonalý život

SHELDON, Sidney Řekni mi svůj sen
MUSSO, Guillaume Noc v Central parku

ŠPAČKOVÁ, Lenka Pámbu vám to vrátí na dětech
NIEDL, František Království meče
PAWLOWSKÁ, Halina Zase zoufalé ženy
dělají zoufalé věci

KUKLA, Karel Ladislav Pražské bahno
JACOBSOVÁ, Anne Panský dům
STIBBEOVÁ, Nina Muž u kormidla
LINKOVÁ, Charlotte Podvedená
TURSTENOVÁ, Helene Nevycházej po setmění
BREZINSKÁ-ČUPERKOVÁ, Tatiana Najdu si tě v Římě
COLE, Daniel Hadrový panák

BOUDOVÁ, Kamila Falešná Pařížanka

NESSER, Hakan Případ Ewy Morenové

PETROV, Michal Retro 3, (Povolená) dovolená

CARTLAND, Barbara Vítězství lásky

SAUDEK, Jan Dva

ROBB, J. D. Tiše a přesně

HLADKÝ, Marek Causa Mortis

Děti

VÁŇOVÁ, Magda Já hlupák

ŠÁRKOVÁ, Danka Horal(ka)

SENIOROVÁ, Suzy Zvířátka ve vánočním lese

TEJKALOVÁ, Jiřina 55+

KELEOVÁ - VASILKOVÁ, Táňa Přítelkyně
VILLENOISY, Sophie Veselou sebevraždu
a šťastný nový rok!
PICOULTOVÁ, Jodi Velké maličkosti
O´FLANAGANOVÁ, Sheila Pohřešovaná manželka
DIONNE, Karen Dcera krále močálů
WEAVER, Tim Zlomené srdce

ZAHRADNÍKOVÁ, Markéta Kryštofovy nebetyčné maléry

FISCHEROVÁ, Viola Stern, TÓTHOVÁ
HOMOLOVÁ, Veronika Mengeleho děvče

RUSSELLOVÁ, Rachel Renée Maxovy trable
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Základní kynologická organizace Líně

BREZINA, Thomas C. Případ pro tebe a klub tygrů Poklad u Bobří řeky
BUTLEROVÁ, Dori Hillestad Strašidelná knihovna,
Na půdě je duch
LAŇKA, David Dobrodružství Billa Madlafouska
NICHOLASOVÁ, Soray Stáje Zlatá hvězda, Pátrání v sedle
WIMMEROVÁ, Carola Rychlý jako vítr
PETIŠKA, Eduard O dětech a zvířátkách

S blížícím se koncem roku je na čase
udělat malé ohlédnutí za letošní sezónou výcvikovou, závodní i zkouškovou
a zavzpomínat na akce, které jsme pořádali.
Jaro pro nás nezačalo zrovna hezky,
protože jsme po příjezdu na cvičiště
zjistili, že nějaký nenechavec si odvezl
naši sekačku a několik dalších výcvikových pomůcek. Velmi bych chtěla poděkovat paní Kuličové, která věnovala
naší organizaci svou starou sekačku,
aby bylo možno posekat cvičební plochu a připravovat se na sezónu.
Stejně jako v předchozích letech i letos jsme pořádali Pohádkový les a věřím, že všem odvážlivcům se putování
pohádkovou říší líbilo. Kromě tradičních akcí jsme letos uspořádali v rámci
naší organizace několik kurzů obedience, agility, ale třeba i lekce přípravy
na psí výstavy. V polovině listopadu
jsme prožili Strašidelné odpoledne
plné soutěží s dvounožci i čtvernožci.
Naši členové se i tento rok účastnili
ukázek sportovní a záchranné kynologie v našem okolí. Za zmínku stojí
třeba účast na Dni s IZS na letišti Líně,
ukázky na oslavách výročí SDH Osvra-

DISNEY 365 nejkrásnějších příběhů
NEPIL, František Štuclinka a Zachumlánek
Za Místní knihovnu Líně

Jaroslava Tomášová
knihovnice

Poděkování
Za Místní knihovnu Líně bych chtěla
poděkovat panu Jakubovi Vilingrovi za
věnování modelářského speciálu Tank
T-34 od autora Mariana Bunce. Autor
knihy patří mezi špičku modelářů a je
držitelem mnoha cen a uznání u nás
i za hranicemi.
Pro všechny zájemce a příznivce plastikového modelářství je publikace připravena k zapůjčení v knihovně.

Jaroslava Tomášová
knihovnice
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čín nebo SDH Lochousice, na Dnech
dětí ve Zbůchu a Líních a mnoha dalších.
Ráda bych poděkovala všem členům
za jejich reprezentaci na závodech
a zkouškách, někdy úspěch střídalo
zklamání. Ale nutno říci, že tak jako
v jiných sportech i v kynologii se letos
potvrdilo, že ani my ani naši čtyřnozí
parťáci nejsme stroje a ne vždy máme
svůj nejlepší den. Za největší úspěch
sezóny bych označila květnovou účast
naší juniorky Elišky Šmolíkové s fenkou
Dartií na stopařském závodu v rámci
Mistrovství juniorů v záchranářském
sportu, kde s nejlepší stopou obsadily
1.místo a celkově se pak v součtu bodů
za stopy, sutiny a plochy umístily na
5.místě. Na podzim tyhle dvě bojovnice vyrazily na Mistrovství mládeže, kde
obsadily velmi pěkné 5. místo. Takže
holky jen tak dál a velká gratulace.
Na závěr bych ráda popřála našim členům a všem ostatním v příštím roce
mnoho úspěchů, budeme se na vás
těšit na našich akcích a rádi vás uvítáme mezi námi.


Petra Rolníková

Rýmovník - Plectranthus argentatus
Rýmovník sice ve své domovině roste jako keř, u nás se ovšem především
pěstuje jako pokojová rostlina. V létě
ho sice můžete mít i venku, nicméně
špatně snáší mrazy, takže v zimních
měsících jej určitě dejte zpět dovnitř,
nejdříve ale vše popořádku…
Výskyt: jako rýmovník jsou někdy
označovány všechny druhy rodu
Plectranthus (molice), kterých je asi
350. Nejčastěji jde však o pojmenování australského druhu Plectranthus argentatus. Jeho původní domovinou je
tedy Austrálie, ačkoli je dnes rozšíření
i na dalších kontinentech.
Popis a účinné látky: rýmovník je rostlina řazená do čeledi hluchavkovitých.
Vysoký bývá kolem 1 metru, lodyha
má čtvercové průřezy a jeho listy jsou
hustě rostoucí a vejčité. Květy pak mají
bledě modrou či nafialovělou barvu.
Z účinných látek je nutné jmenovat
především vonné silice (voní jako eukalyptus), díky nimž je řazen mezi léčivky.
Obsahuje ovšem také omega-6 mastné
kyseliny nebo vitamíny A a C.
Užitečné části: používány jsou zejména listy.
Jaké jsou léčivé účinky rýmovníku?
Vzhledem k obsahu výše zmíněných
vonných silic účinkuje při nachlazení, rýmě i bolestech v krku. Ostatně
o tom už vypovídá sám název „rýmovník“. Doporučováno sice bývá i vnitřní
užívání, tedy např. formou čaje či žvýkáním, nicméně účinná je především
inhalace. Dokonce prý stačí rozlomit či
rozmačkat list a čichat, čichat a čichat.
Pomoci přitom může i při problémech
s dýchacími cestami a pozitivně by měl
dle všeho působit i na zdraví astmatiků.
Recept na domácí sirup z rýmovníku: výborné sladidlo do čajů (náhražka
medu) nebo k přípravě různých pokrmů, recept zde:
Poslední týdny je doslova hitem rýmovník, po přípravě čaje z této rostliny
přinášíme další využití této skvělé rostliny a to sirup z rýmovníku. Jak jsme již
psali v našem článku o rýmovníku, velmi dobře účinkuje při nachlazení, rýmě
i bolestech v krku, můžete jej vyzkoušet
při horečce, bolestech hlavy, ale také
při potížích s pokožkou, tedy např. při
ekzémech či po bodnutí hmyzem.

Teď již ale k přípravě domácího sirupu
z rýmovníku:
1 pomeranč
1 citrón
30 – 40 lístků rýmovníku dle velikosti
1 litr vody
1 kg cukru
Fáze 1: příprava surovin
Oloupeme pomeranč i citron, natrháme a omyjeme lístky rýmovníku, do nádoby si také připravíme 1 litr vody. Cukr
můžeme připravit až později.
Fáze 2: vložení surovin do hrnce
Pomeranč, citrón a listy rýmovníku vložíme do hrnce a zalijeme litrem vroucí
vody a necháme macerovat 24 – 48
hodin.
Obsah hrnce zatížíme (v tomto případě
pokličkou) a přikryjeme alobalem nebo
utěrkou.
Fáze 3: scezení obsahu hrnce
Po 48 hodinách máme vyluhovaný nálev připravený k scezení.
Nyní scedíme obsah hrnce a připravíme již pro konečnou fázi přípravy sirupu.
Fáze 4: výroba samotného sirupu
Postupně přidáme kilo cukru (bílého
nebo třtinového) a nálev přivedeme
k varu na mírném ohni a za občasného
míchání vaříme.
Zhruba po hodině, v našem případě
dokonce po dvou, dostaneme ideální
konzistenci sirupu.
Vše pak přelijeme do připravených lahviček a máme hotovo – sirup z rýmovníku je zde.
Rýmovník má ale kladný vliv rovněž
na další neduhy. Můžete jej vyzkoušet
při horečce, bolestech hlavy, ale také
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při potížích s pokožkou, tedy např. při
ekzémech či po bodnutí hmyzem. Podle některých zdrojů má i antioxidační
vlastnosti, účinkuje při vysokém krevním tlaku, problémech s ledvinami
anebo při problémech trávícího ústrojí.
Rýmovníku pak můžete využít i k detoxikaci organismu a působí také proti
stresu a psychickým potížím.
Další využití rýmovníku
Jak už jsme podotkli, listy rýmovníku
můžete použít k přípravě zdravého
čaje. V kuchyni se ovšem hodí i při dalších příležitostech, a to např. k dochucení masa nebo zeleniny a uplatnit
jej můžete i při vaření polévek. Kromě
toho odpuzuje hmyz, a to včetně molů,
což může být v mnoha ohledech velmi praktické. Budete-li navíc rýmovník
pěstovat doma, možná brzy sami zjistěte, že se vám o něco lépe dýchá. Pěstování přitom není nikterak složité, takže
ho zvládne úplně každý.
Jak rýmovník pěstovat?
Rýmovník sice ve své domovině roste jako keř, u nás se ovšem především
pěstuje jako pokojová rostlina. V létě
ho sice můžete mít i venku, nicméně
špatně snáší mrazy, takže v zimních
měsících jej určitě dejte zpět dovnitř.
Ovšem pozor! Rýmovníku nedělá dobře ani prudké sluneční záření. Celoroční pěstování v pokoji se tedy jeví jako
nejlepší varianta. Tato rostlina se přitom
množí jednoduše řízkováním. Navíc
roste poměrně rychle, listy lze tedy sklízet průběžně.

Voráčková Milena
www.bylinkovo.cz

Zprávy ze Šachového klubu Líně
Česko a Německo hrajeme spolu
To, že je Šachový klub Líně častým
pořadatelem turnajů zejména pro
mládež, je věc všeobecně známá. Každý rok jich uspořádá zhruba desítku,
od těch kroužkových až po ty krajské.
Letos jsme si poprvé zkusili uspořádat
turnaj mezinárodní. S nápadem přišel náš kamarád Pavel „Ďábel“ Novák,
který již několik let žije v bavorském
Regensburgu, kde vede šachový kroužek mládeže. Za podpory Městského
obvodu Plzeň 3 se sešla padesátka
mladých šachistů z obou zemí v radobyčické sokolovně, aby změřila síly.
Pro vítěze jednotlivých kategorií byly
připraveny medaile, poháry a diplomy, pro všechny účastníky pak drobné
ceny. Z domácích hráčů vybojovaly
první místa ve svých kategoriích Adélka a Eliška Janouškovy.
Šachový tábor v Lubenci
Na přelomu července a srpna jsme již
počtvrté uspořádali šachový tábor pro
mladé hráče z Plzeňského kraje i okolních regionů. Účast byla opět o něco
vyšší, než v předchozím roce, na týden
do Lubence vyrazilo téměř 60 adeptů
královské hry, o něž se vzorně staral
tým vedoucích trenérů a dalších pracovníků. Vedle šachového tréninku,
turnajů a soutěží se děti utkávali v dalších, někdy i netradičních sportovních
kláních, zazpívali si u táboráku, absolvovali noční hru a navštívili nedalekou
rozhlednu Vochlice. Už se těšíme, až
pojedeme příští rok znovu na tábor.
Mistrovství ČR
čtyřčlenných družstev
Stejně jako v loňském roce vyrazili borci ŠK Líně (M. Blecha, F. Kupka,

Klatovská věž – vyhlášení výsledků turnaje

Vpravo družstvo ŠK Líně (R. Turner, P. Janočko, M. Novák, M. Blecha)
P. Janočko a K. Orlíček) do Pardubic
na největší šachový festival v Evropě,
Czechopen, poměřit se s nejlepšími
čtyřčlennými týmy z celé ČR i zahraničí. V početné konkurenci 131 družstev, vybojovali 46. místo, v redukovaném pořadí MČR se dokonce umístili
25. Vedle sportovní stránky šlo také
o společenskou událost, vidět tolik
šachových velmistrů pohromadě se
vám nepoštěstí každý den.
Mistrovství Evropské unie
Ve dnech 19.-27. srpna 2017 proběhlo v Koutech nad Desnou Mistrovství
EU v šachu mládeže. V kategorii U10
se jej účastnila i největší líňská naděje
Adélka Janoušková. Dívky tentokrát
bojovali společně s chlapci a měly to
tedy trochu těžší. Adélka jako nasazená šestnáctka se 4,5 body z devíti
partií obsadila 14. místo z 23 účast-

níků, mezi dívkami skončila šestá,
přestože měla jen o půlbodík méně,
než nejlepší dívka v turnaji! I z toho
lze poznat, že to bylo klání vyrovnané
a napínavé do samého konce. Adélce
se příliš nepovedl začátek turnaje, ale
finiš byl famózní 2,5 bodu ze 3 posledních partií!
ŠK Líně se vám otevírá
Se začátkem nového školního roku
se také obnoví činnost šachového
kroužku v Obecním domě Líně. Zveme tímto všechny zájemce o královskou hru bez rozdílu věku každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 do obecního
domu, začínáme již 21. 09. 2017. Zájemci naleznou přihlášku do kroužku
na webu ŠK Líně: http://skline.cz/.



Milan Jenč
předseda ŠK Líně

Zlatá Adélka a stříbrná Eliška na Mistrovství Čech do 10 let
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Pohádkový les
Hned po prázdninách na děti čekal na
Sulkově pohádkový les tentokrát na
téma „Za humny je drak“. Děti v lese
plnily různé disciplíny např. u Rákosníčka, vodníka, ježibaby, Křemílka a Vochomůrky a při tom hledaly na stromech draky. Po návratu na hřiště na
ně čekala princezna,která kontrolovala
počet nalezených draků a bála se,že jí
drak sežere. Drak sice přiletěl, byl obrovitánský 2 m vysoký a 3 m dlouhý.
Naštěstí to byl hodný drak a tak si nakonec s dětmi a princeznou společně
na hřišti zatancovaly.
SPOLEK PRO VŠECHNY, z.s.
Z. Šlégrová




Rákosníček

Společné foto

Křemílek a vochomůrka

Tanec draka

Krokusiáda
Na konci září proběhla na Sulkově
a v Líních již II. krokusiáda neboli výsadba krokusů v obci. Na Sulkově děti s rodiči vysazovaly na špičině tentokrát na

straně u potravin a v Líních vysazovaly
u Kapličky Sv.Václava a podél silnice.
Občané Líní a Sulkova se tak mohou na
jaře těšit s krásného přivítání jara . Příští
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rok na viděnou na další krokusiádě.
					

SPOLEK PRO VŠECHNY,z.s.

Z. Šlégrová

Dýňování
K Haloweenu patří již tradiční dlabání
dýní. Děti si 21. 10. 2017 v restauraci SPARTA mohli vydlabat a vytvořit
krásné svítící dekorace z dýní. Všech
85 dětí, které přišlo dlabat a tvořit,
mohlo ochutnat i dýňový koláč a dýňovou limonádu. Snad se nám i na
příští rok urodí dýně a budeme se
zase moci sejít.



SPOLEK PRO VŠECHNY, z.s.
Z. Šlégrová

AKCE Spolku PRO VŠECHNY, z.s. ROK 2018

27. 1. 2018 Oldies zábava restaurace SPARTA
10. 2. 2018 Maškarní bál pro děti Obecní dům Líně
3. 3. 2018 Masopust na Sulkově
24.3.2018 Velikonoční dílnička Obecní dům Líně
Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
přeje všem krásné prožití vánočních svátků
a do příštího roku 2018 hlavně pevné zdraví a úsměv na tváři.
Děkujeme též všem,
kteří nám pomáhají a podporují naší činnost.
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Wellnes pro ženy a muže
Dne 7.10. a 8.10. 2017 se konalo již 4.
Wellnes pro ženy a muže v Obecním
domě Líně, kde nechyběly všechny
možné procedury jako masáže, pedikúra, manikúra, holičství, přednášky,
zdravá výživa a také příjemná relaxační
atmosféra. Těšíme se opět na 5. ročník
a to již v dubnu 2018.



Vánoční dílnička
Jako každý rok děti si 25.11.2017 si
v Obecním domě v Líních vyrobily
na vánoční dílničce mnoho krásných
dekorací jako byl vánoční stromeček,
zdobily perníčky, malovaly obrázky na
sklo, vyráběly vánoční věnec, girlandy,

SPOLEK PRO VŠECHNY, z.s.
Z. Šlégrová

Haloweenská zábava
na Sulkově
Hned po dýňování večer byla na sále
v restauraci Sparta Haloweenská zábava pro dospělé, kde přišlo mnoho
haloweenských masek. Za doprovodu
moc pěkné kapely pod vedením pana
Broučka se tancovalo až do 2 hodin do
rána a všichni se skvěle bavili. Nezapomnělo se ani na soutěže.
					

SPOLEK PRO VŠECHNY, z.s.

Z. Šlégrová
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vánoční ozdoby a svícny. Vánoce už
jsou v plném proudu nechť tyto jejich
výrobky zkrášlí a zpříjemní tuto vánoční
atmosféru.

Spolek PRO VŠECHNY, z.s.

Z. Šlégrová

Podzimní dlabání dýní
Nadešel podzim, období nádherných
barev, období úžasných procházek
přírodou, ale také se blíží dušičkový
čas a my jsme si opět připravili dýně.
Sešli jsme se v neděli 22. 10. 2017 ve
Spartě, každý si vybral dýni a rodiče se pustili do dlabání a vyřezávání
a aby ani děti nepřišly zkrátka, vyráběly si dřevěné a papírové sovičky,

Nesem vám noviny
strašidelné duchy a nezapomněly ani
na výtvory z korálků.
Strávili jsme společně krásné odpoledne a doma si každý určitě hned rozsvítil tu svoji dýni.



Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
Jej ovinula a zavinula plenčičkama.
K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
Jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.
Anděl Páně jim to sám přikázal
když se jim na poušti všem ukázal,
k Betlému jíti, neprodlévati hned
rozkázal.
Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení,
neboť noc tmavá se proměnila v světlo
denní.
Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen,
oznamují.
My také, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
Ježíše svého, Pána našeho přivítejme.
Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který se narodil z čisté Panny,
pohlédni na nás a přijmi od nás tyto
dary.
Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský,
jak jsi spanilý a ušlechtilý, celý krásný.

Vánoční věncování a výstava s tvořivou dílničkou
Advent nám klepe na dveře a nastal
čas úklidu, pečení, zdobení domovazkrátka blázinec.
Abychom se trochu zastavili a vyrobili
si nějakou dekoraci, nebo si ji koupili,
uspořádali jsme první vánoční věncování.
Pro netvořivé jsme měli připravené
hotové dekorace a pro děti výrobu
dárečků a vánočních výrobků.
Rozsvícení stromečku
První adventní neděle 3. prosince

a na Sulkově se nám opět rozzářil
krásný vánoční strom.
Dětičky nám zazpívaly koledy, samozřejmě ani dospělí nezůstali ve zpěvu
pozadu a za doprovodu Michala Podzimka a Vápeníkovic děvčat si také zapěli koledy a jiné písničky.
K dobré náladě přispěl teplý čaj a svařáček a něco k zakousnutí.
Proběhla i tradiční sbírka na dárky pro
děti z Dětského domova v Trnové.
Děkujeme za příspěvky.
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Všem přejeme krásné vánoční svátky
plné pohody, zdraví, štěstí a radosti
s blízkými, v novém roce hodně úspěchů.



Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

PS: zdraví se utužuje i sportem a proto
nezapomeňte na přístroje na cvičení na
dětských hřištích na Sulkově i v Líních.
SPORTU ZDAR !!!!!

Mikulášská nadílka aneb čertí škola
2. 12. 2017 se ve 14:00 hodin v Obecním domě v Líních otvírala čertí škola.
Celkem 106 čertíků a čertic zasedlo
„do lavic“, třída A, B, C a spolu se svými třídními učitelkami mohli začít
zábavu. Čertíci měli hodinu křičení,
hodinu dupání, hodinu plazení jazyka, hodinu chrápání a mezi tím o přestávkách vždy tančili dle našich mla-

dých čertích asistentek.
Každý čertí žák dostal čertí vysvědčení a všichni měli na konci samé 5,
protože v pekle je nejlepší známka
právě 5 a nejhorší je 1. Někteří se báli,
že pokud budou mít 1 na vysvědčení odnese je v 15:30 opravdový čert,
který spolu s Mikulášem a andělem
přinesli dětem plno dobrot. Zábava

končila velkou koulovačkou mezi velkými pekelníky a malými čerty. Kdyby
paní ředitelka čertí školy tuto velkou
bitvu včas neukončila byli bychom
tam ještě teď…




SD ČR Sulkov,
spolek PRO VŠECHNY, z.s.,
Z. Šlégrová

Krásné vánoce plné pohody a radosti
a do roku 2018 hodně štěstí, zdraví a úspěchů
přeje redakční rada.
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