OBECNÍ ČTVRTLETNÍK

NOVINY
pro obyvatele Líní a Sulkova
Vydává Obec Líně | Ročník 2 | Číslo 4. | 15. 12. 2008 | Zdarma
Informace k otevření sběrného dvora odpadů
Jak už vyplývá z oﬁciální tiskové zprávy,
byl 27. 11. letošního roku slavnostně
zakončen projekt výstavby sběrného
dvora v obci Líně. Při této příležitosti
je vhodné osvětlit jaké jsou hlavní cíle
projektu.
V první řadě je to snaha dát obyvatelům Líní i Sulkova možnost
odevzdávat přímo v obci legálním způsobem veškerý odpad,
který vyprodukují. Již nyní systém
nakládání s odpadem v obci funguje
– domácnosti třídí plasty, papír a sklo,
pravidelně jsou zajišťovány ambulantní svozy nebezpečného odpadu
i odpadu ze zahrad. Tyto svozy se však
zpravidla pořádaly 2x ročně, zatímco
zmíněný odpad je produkován nepřetržitě. Dosud nebylo v obci možno
vůbec odevzdávat takový odpad,
jakým jsou např. koberce, linolea, starý
nábytek apod. Problémy taktéž vyvstávaly u menšího množství stavebního
odpadu, které občas vyprodukuje
majitel každého rodinného domku či
stavby určené k individuální rekreaci.
Sběrný dvůr na všechny tyto případy
pamatuje.
Druhým důležitým cílem je dlouholetý boj proti černým skládkám, které
v blízkém i vzdálenějším okolí rostou
doslova jako „houby po dešti“ a jejich
likvidace odčerpává z obecního rozpočtu nemalé ﬁnanční prostředky
(ročně se jedná až o 300 tis. Kč). Po
zkušenostech odjinud je možno doufat, že právě existence sběrného dvora
pomůže tvorbu černých skládek omezit.
K vlastnímu provozu sběrného dvora
je potřeba sdělit několik důležitých
informací:

Zahájení provozu pro veřejnost:
Předpokládaným dnem zahájení provozu je 15. prosinec 2008
Provozovatel Sběrného dvora:
Společnost EKO SEPAR Nýřany, s.r.o.,
tel. 37793138
Otevírací doba:
pondělí 14.00 – 18.00 h
středa 14.00 – 18.00 h
sobota 8.00 – 12.00 h
Přehled hlavních odpadů, které je
možno na sběrném dvoře odevzdávat:
- motorové, převodové a jiné mazací
oleje
- obaly znečištěné škodlivinami
- olejové ﬁltry, čistící tkaniny
- pneumatiky *
- olověné akumulátory
- směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek *
- papír a lepenka
- sklo
- textilní materiály
- zářivky
- ledničky a mrazáky *
- barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
- elektronický odpad – televize, monitory PC *
- elektronický odpad ostatní
- dřevo
- plasty
- kovy
- biologicky rozložitelný odpad (listí,
větve, tráva)
- objemný odpad
- stavební odpad – směs *
- nekovový odpad z autovraků *
- stará okna (po vybourání ze stavby) *
-sanitární keramika *
Podmínky pro odevzdání odpadu:
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a) zdarma mohou odevzdávat odpad
občané Líní, kteří se prokáží občanským průkazem s údajem o trvalém
bydlišti v obci
b) za poplatek mohou odpad odevzdávat
- právnické osoby podnikající bez
ohledu na sídlo právnické osoby
- fyzické osoby podnikající na základě
zákona o živnostenském podnikání
bez ohledu na místo podnikání
- ostatní fyzické osoby, které nemají
trvalé bydliště v obci Líně
Poplatky budou hrazeny podle aktuálních ceníků vyvěšených v areálu sběrného dvora.
Poznámka:
U odpadů označených * je stanoveno maximální množství na 1
osobu, při jeho překročení může
být vybírán poplatek. Na ledničky,
mrazáky, televize, monitory PC, pračky,
myčky apod. se toto opatření vztahuje
pouze v případě, že budou odevzdávány nekompletní; v kompletním stavu budou přijímány bez ohledu na
množství zdarma – v rámci zajištění
zpětného odběru elektrozařízení.
Na základě rozhodnutí rady obce bude
výše uvedené maximální množství
vybraných druhů odpadu na 1 osobu
platit až od 1. 2. 2009. V období od
15. 12. 2008 do 31. 1. 2009 budou
osoby s trvalým pobytem v obci
Líně moci i tyto odpady (s výjimkou
stavebního odpadu) odevzdávat
v množství bez omezení. Důvodem
tohoto opatření je snaha dát místním
občanům jednorázovou možnost
vyčistit své domy a byty od veškerého
odpadu.

Jak probíhala výstavba sběrného dvora?

Červenec 2008: Areál bývalé čistírny odpadních vod
v době zahájení stavby

Srpen 2008: Demoliční
práce na objektech bývalé
čistírny

Srpen 2008: Areál po
ukončení demoličních prací
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Jak probíhala výstavba sběrného dvora?

Září
–
říjen
2008:
Dokončení zemních prací,
stavba přístřešků, vybavení
předepsanými kontejnery

Říjen – listopad 2008:
Rekonstrukce objektu pro
obsluho sběrného dvora

27.
listopadu
2008:
Přestřižení pásky v rámci
slavnostního
zakončení
stavby
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Další sběrný dvůr odpadů za podpory Evropské unie je dokončen!
Ve čtvrtek, 27. listopadu byl za
účasti zástupců obce Líně, zástupců poskytovatele finanční podpory a ostatních hostů slavnostně
ukončen projekt výstavby nového
sběrného dvora odpadů v obci Líně.
Výstavba nového sběrného dvora
odpadů byla finančně podpořena
z prostředků Evropské unie, Operačního programu životní prostředí
(OPŽP). Jedná se po sběrných dvorech ve Stříbře, v Plasích a v Nepomuku o čtvrtý dokončený sběrný
dvůr odpadů za pomoci finančních
prostředků OPŽP v Plzeňském kraji.
Sběrný dvůr odpadů byl postaven
za čtyři měsíce v areálu bývalé čistírny odpadních vod obce. Namísto
nevyužívaného vodohospodářského zařízení tak bylo postaveno nové
zařízení rovněž sloužící pro podporu ochrany životního prostředí obce
Líně, tentokráte ale v oblasti nakládání s odpady.
Sběrný dvůr odpadů o velikosti více
než 2 500 m 2 je vybaven nezbytnými a potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů,
které produkují obyvatelé ze svých
domácností včetně odpadů nebezpečných. Obyvatelé obce budou
moci do sběrného dvora ukládat
jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své domácnosti, příkladem
mohou být objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností jakými
jsou lednice, televize, mikrovlnky
apod. Ve sběrném dvoře je vybudováno speciální místo pro ukládání
biologicky rozložitelných odpadů
rostlinného původu – především

ze zahrad (tráva, listí či větve). Toto
místo je vybaveno štěpkovačem,
obsluha sběrného dvora tak bude
moci staré větve přímo naštěpkovat
a následně budou spolu s ostatními
odpady rostlinného původu odvezeny do kompostárny. Pro ukládání
nebezpečných odpadů je sběrný
dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem s nádobami pro
ukládání tuhých i kapalných nebezpečných odpadů (např.autobaterie,
zářivky, oleje, nádoby od barev či
laků apod.).
Nezbytnou součástí sběrného dvora je vybavení zázemí pro obsluhu
– domek s nezbytným administrativním a sociálním zázemím. Celý
areál sběrného dvora je oplocen
a osvětlen a vybaven elektronickým zabezpečovacím a střežícím
systémem včetně kamer, které jsou
schopny detailně identifikovat každou „nežádoucí“ návštěvu. Sběrný
dvůr je tak dostatečně zabezpečen
proti jakémukoli vniknutí ze strany
nepovolaných osob.
Celkové uznatelné náklady projektu vlastní výstavby nového sběrného dvora pro obec Líně jsou 5,841
miliónů Kč a Evropská unie spolu
se Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí přispěje téměř
90% těchto prostředků, konkrétně
5,257 miliónu Kč. Zbylých 584 tisíc
Kč nákladů uhradí obec Líně ze svého rozpočtu.
Projekt výstavby nového, moderně
vybaveného sběrného dvora odpadů byl připravován od začátku roku
2007, žádost o finanční prostředky
Evropské unie byla podána koncem
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října roku 2007 a finanční podpora
na projekt z prostředků Evropské
unie byla přislíbena v dubnu letošního roku. Samotná realizace stavby
započala v červenci letošního roku.
Po vyřízení nezbytných administrativních kroků vedoucích k zajištění
provozu sběrného dvora odpadů
se předpokládá zprovoznění nového sběrného dvora pro veřejnost již
v prosinci letošního roku.
Obec Líně předpokládá, že sběrný dvůr odpadů bude zcela zdarma pro všechny občany, kteří mají
v obci Líně své trvalé bydliště. Obec
tak nabídne svým občanům novou
velmi kvalitní službu a možnost, jak
nakládat s odpady z domácností
v souladu se základními zásadami
ochrany životního prostředí. Obec
Líně chce rovněž oslovit některé
okolní obce a nabídnout jim možnost využití sběrného dvora odpadů i pro jejich obyvatele za velmi
výhodných podmínek.
Sběrné dvory odpadů jsou velmi
důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve městech a obcích.
Jejich výhodou je, že díky obsluze
jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich
je pak materiálově využívána. V současné době je kromě sběrného dvora v Líních a otevřeného sběrného
dvora ve Stříbře, Plasích a Nepomuku realizována výstavba dalších čtyř
sběrných dvorů odpadů v Plzeňském kraji za podpory Operačního
programu Životní prostředí.
(Oﬁciální tisková zpráva)

Kaleidoskop informací

Komplexní oprava ulice
U Stadionu je hlavní stavební akcí závěru letošního
roku v obci. Součástí akce
je vybudování parkoviště
před areálem TJ Baník
Líně, ale také dokončení
dosud chybějícího úseku
chodníku na Plzeňské ulici
(k Sokolovně).

Za dlouhých zimních
nocí bude v Tlučenské
a Chodské ulici lépe
vidět. Výstavba nového veřejného osvětlení
a rekonstrukce rozvodů nízkého napětí byla ukončena
v říjnu. Investorem akce byla
společnost ČEZ Distribuce
a.s., obec bude přispívat
vyšší částkou na zajištění
služby veřejného osvětlení.
Byl tak splněn jeden
z hlavních předpokladů pro
plánovanou rekonstrukci
Tlučenské ulice.

Oprava fasády spojená s výměnou oken byla provedena na domě č.p. 75 v Dlouhé ulici. Jedna z nejméně
vzhledných budov tak výrazně změnila svoji tvář, což jistě
ocení nejen zdejší nájemníci, ale také lidé z blízkého okolí
i žáci z nedaleké základní školy.

Černé skládky v okolí obce neberou konce. Tato fotograﬁe byla pořízena v blízkosti dálnice při silnici na Tlučnou.
Zlepší se situace po otevření sběrného dvora?
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Od roku 2009 Czech POINT i v Líních
Obecní úřad Líně od příštího roku rozšíří rozsah služeb poskytovaných široké veřejnosti. Na základě požadavku
obecních radních se podařilo získat od
Ministerstva vnitra ČR souhlas k zapojení úřadu do sítě pracovišť Czech
POINT, tedy do sítě, která zpočátku
zahrnovala pouze tzv. pověřené úřady
nebo matriční úřady. Ministerstvo obci

poskytlo na zřízení tohoto pracoviště
dotaci ve výši 52 000,- Kč.
Co bude přínosem tohoto kroku?
V první fázi především to, že kromě
již nyní prováděného ověřování listin a podpisů bude na obecním úřadě možno žádat o provedení výpisu
z rejstříku trestů, výpisu z obchodního rejstříku, ale také výpisu z katastru

nemovitostí. Podle stávajících předpokladů by v budoucnu mělo docházet
k dalšímu rozšiřování těchto služeb.
Ke zprovoznění pracoviště Czech
POINT na obecním úřadě Líně dojde
již od 1. ledna 2009. Věříme, že tento
krok přispěje k větší spokojenosti místních obyvatel.
Michal Gotthart, starosta

Neplacení nájemného se může nájemci bytu výrazně prodražit
Dluhy na nájemném mohou přinést
pro dlužníka, nájemce bytu, poměrně
velké
komplikace.
Pronajímatel,
vlastník bytu, může podat žalobu
o zaplacení dlužné částky (a to i při
nezaplacení nájemného za jediný
měsíc). V takovém případě je pronajímatelem kromě samotné dlužné
částky požadováno i příslušenství, tj.
zákonný poplatek z prodlení ve výši
2,5 promile za každý den prodlení (což
odpovídá ročnímu nárůstu o cca 95
%). Pokud je žaloba o dlužné nájemné podána oprávněně, soud nájemci
uloží i povinnost zaplatit pronajímateli

náhradu nákladů soudního řízení v nemalé výši, zpravidla se jedná o tisíce až
desetitisíce korun. Může se tedy stát,
že namísto původního dluhu ve výši
např. 5.000,- Kč nájemce uhradí částku
ve výši téměř 20.000,- Kč.
V případě, že nájemné a zálohy na
služby spojené s užíváním bytu nejsou nájemcem placeny po dobu delší
než 3 měsíce, může mu pronajímatel
dát výpověď z nájmu bytu, a to i bez
přivolení soudu. Výsledkem pak může
být povinnost nájemce byt vyklidit
bez bytové náhrady, tedy pouze s tím,
že pronajímatel zajistí tzv. přístřeší.

Výlov Fulína
Za husté ranní mlhy v sobotu 18. října několik desítek členů MO ČRS
v Líních a za pozornosti přátel „petrova cechu“,započal výlov rybníka Fulín
na Sulkově. Díky vysoké vrstvě bahna
v tomto rybníce se stal výlov velmi
namáhavou prací. Přesto, díky dobré
organizaci, jednotlivé úkoly probíhaly
poměrně rychle a hlavně pro všechny
bezpečně. Vylovené kusy byly okamžitě převáženy do okolních sportovních
revírů místního významu.
Rybník Fulín vydal toto množství ryb :
1.750 ks kapra K3 a 1.800 ks kapra K2.
Za MO ČRS p. R. Hrdlička

UPOZORNĚNÍ!
Veřejné prostranství před budovou
základní školy 1. stupně je monitorováno kamerovým systémem k dohledu nad dodržováním obecně právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku, přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku či k odhalování
přestupků.
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Je také třeba si uvědomit, že povinnost
platit nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu je dána na základě
samotné nájemní smlouvy, pronajímatel není povinen před podáním žaloby
nebo dáním výpovědi z nájmu bytu
nájemce jakkoli upozorňovat či zasílat
upomínky. Je tedy v zájmu nájemce,
aby platby spojené s užíváním bytu
hradil řádně a včas, když bydlení je
pravděpodobně jednou z prioritních
potřeb nájemce.
JUDr. Petra Marková
advokátka v Plzni

Co vše náš SD letos stihl aneb jak přežít stáří …………
Začnu poslední akcí, kterou přáním
zdaru do budoucna, milým poděkováním za práci nás pozdravil starosta
obce Bc. Michal Gotthart na úvod naší
schůzky ke Dni seniorů. Bylo to 6.10.
Pan starosta byl potěšen nejen tím, že
se naše řady stále rozrůstají – máme již
72 členů, ale především i naší bohatou
činností. Nejsme klubem uzavřeným
do sebe, svůj elán věnujeme i spolupráci s ostatními složkami v obci: besedy
s dětmi u p Kunsta v knihovně, spolupráce s turisty TJ Baník Líně např. ke Dni
dětí – zde věříme, že se naše pomoc
stane tradicí tak, jako je konání dětských maškarních karnevalů a mikulášských pro děti na Sulkově. Máme velmi
dobrou spolupráci i v domě s pečovatelskou službou a paní Jitka Procházková – pečovatelka – zárukou, že společné akce vyznějí vždy v to nejlepší
– viz zájezd do Biskoupek. Pracujeme
na tom, aby vztahy Sulkov – Líně byly
vždy velmi přátelské. Kdybych měla
vypsat co všechno pro sebe i ostatní
děláme, tak by to možná zaplnilo celé
vydání dnešních novin a tak se zmíním
jen o některých akcích: Tradiční zájezd
k 8. březnu je jeden ze zájezdů, kde na
prvním místě je výborné jídlo a pití a na
stejném pak výborná zábava, tanec
a pobavení. Naše doporučení! „POJEĎTE JEDNOU S NÁMI!“ Další akce, které
musíme konat v našem malém sálku na
Sulkově, jsou ale většího rozsahu. Návštěva malých mažoretek z Přeštic, které
byly odměněny nejen sladkostmi, ale
hlavně bouřlivým a velkým potleskem,
bylo pohlazení naší duše i se slzičkou
v očích nás „babiček“. Večer v Divadle
Pluto u příležitosti jeho 9. výročí, kde
byl osobně přítomen čestný člen pan
Zdeněk Troška, který nejen perlil svými
vzpomínkami na různá natáčení, ale
hlavně pak i vzpomínkami na herečku
Helenu Růžičkovou. Škoda jen, že pro
smích se někdy vůbec nerozumělo slovům, ale byla tam taková nálada, že jsme
si to domýšleli. Další krásný zájezd pro
nás byla – „Návštěva novorenesančního
zámečku ve Vysoké u Příbrami, kde je
hezký a rozsáhlý park, Rusalčino jezírko,
vila Rusalka. To jsou místa, kde hudební
skladatel Antonín Dvořák po dobu více
než dvaceti let žil a tvořil. Zámecký areál byl postaven Dvořákovým švagrem
hrabětem Václavem Kounicem. Další
zastávku jsme měli na Svaté Hoře, ta
není jen církevní záležitostí, ale i kul-

turním centrem. Každý si odvezl domů
i nějaký malý suvenýr. Návštěva Hornického muzea v Příbrami – a protože jsme
z hornického kraje, bylo nám při prohlížení např. stejnokrojů, kahanů, různých tradic, vše velmi blízké. Nakonec
jsme vystoupili i na těžní věž a podívali
se do okolí Příbrami, ani nevím z jaké
výšky. A samozřejmě náš tradiční závěr
všech kulturních akcí – večeře a tanec
s hudbou – „harmonikářem a vozembouchem“. Hrála se dechovka a bylo
veselo. Další moc a moc hezkou akcí,
kterou si nedejte v roce 2009 s námi
ujít, byla návštěva na divadelní hře „Sen
noci svatojánské“ od W. Shakespeara,
kterou uvedl divadelní soubor Jezírko
v nádherném prostředí zámeckého
parku v Křimicích.
V prvním pololetí jsme ještě stihli besedu se členy policie, komisařem nadpor.
Bc. Lad. Fronkem a nadprapor. Jendou
Kašparem. Oba nám velmi důsledně
připomínali, že máme být opatrní, že
se důchodci neustále nechávají něčím
a někým ošálit a oklamat a my jsme slíbili, že budeme opatrní, a protože jsme
jako malé děti a dle pohádky „nebudeme nikomu otevírat vrátka“. Vypadá
to žertovně, ale já to myslím skutečně
vážně.
A první pololetí bude fuč, a tak budu
pokračovat nadpisem – zestárnout,
není umění, umění je to nést. Nemám
čas, nestíhám, slyšíme na každém kroku. Není to pravda. Chci-li, udělám si
čas, stárnutí není nic jiného než zlozvyk,
na který opravdu zaměstnaný člověk
nemá čas. Vždyť se staráme o vnoučata, o zahrádku, zajdeme do divadla, na
babinec, stačíme uvařit, vyprat i vyžehlit, studujeme i A3V apod. Závěr pololetí – taneční veselice. A znovu na velmi
hezký zájezd díky krásnému slunečnému počasí, a to nejen proto, že zámek
Lužany, naše první zastavení byl v letošním roce otevřen veřejnosti, ale hlavně
kvůli kastelánce tohoto zámečku rodačce z Líní, Haničce Raunerové, provdané
za syna p učitele Kaufnera, který učil
v Líních. Zámeček je krásný, výklad pro
nás byl hodně podrobný. Další zastávkou byl hrad Klenová. Tento den jsme
si užili. Dalším a posledním zájezdem
letos byly „Hrnčířské trhy“ v Berouně
a zámek Zbiroh, který se poprvé po své
téměř tisícileté historii otevřel veřejnosti. Kdybych zde chtěla říci, co jsme se
všechno od mladého a velmi fundova/7/

ného průvodce dozvěděli, neměli by
ostatní dopisovatelé skutečně místo.
Jen v krátkosti: interiéry, zámecká studna 100 m hluboká. Se skončením války
tu příslušníci SS a Wehrmachtu, který
zámek celou válku používali, naházeli
veškerou kompromitující dokumentaci
a dno zalili železobetonem. V této hradní studni – možná nejhlubší v Evropě –
byl udělán průzkum, ale je zde i strach
z toho, že studna může být zaminována, a proto se postupuje velmi pomalu
a opatrně. Na objevy pod tímto poklopem se tedy čeká. Nás však moc překvapil sál, fungující jako místo setkávání
Zednářské lóže a hlavně obrovský sál
se stropní prosklenou kopulí, sál, kde
Alfons Mucha maloval svoji Slovanskou
epopej, kterou věnoval českému národu. Tento zájezd skutečně neměl chybu. Naše společenské a kulturní akce
jsou doplněny návštěvou divadla, návštěvou členů u příležitosti jubileí, schůzemi členské základny, ale i plaváním
v bazénu na Slovanech atd.
A ještě současná akce, která nám byla
nabídnuta Státním zdravotním ústavem v Plzni, je to:
- dvouměsíční projekt „Aktivní stárnutí“
pro 30 členek a členů ve věku nad 65
let. U této akce jsme prostřednictvím
M. Hašové požádali výbor TJ Baník Líně
o zapůjčení klubovní místnosti a hlavně tělocvičny, protože sál na Sulkově je
pro kondiční cvičení, které je součástí
projektu, velmi malý. Děkuji předsedovi
TJ a M. Hašové za aktivní zajištění a spolupráci na celé akci.
My důchodkyně jsme uvěřily jaký
význam má správná výživa pro naše
zdraví, že osteoporose, stresu a obezitě
předejdeme aktivním pohybem. Hned
po přednášce skočíme do tenisek,
natáhneme leginy a v tělocvičně to pěkně rozbalíme při hudbě a odborném
vedení na balonech. To by bylo, aby
závěrečné listopadové měření hmotnosti, tuku, tlaku nebylo o 100% lepší
než v září. Musím zde však přiznat, že
můj vlastní tlak úměrně s narůstajícím
počtem akcí a členů dost často stoupá.
Nejsem však sama, mám kolem sebe
velmi aktivní celou členskou základnu
a té děkuji.
- Druhou akcí, která nám byla nabídnuta Městskou Charitou Plzeň, byl „Test
paměti“ vedený Bc. Alicí Průchovou,
uskutečněn v DPS za účasti sedmi členek. Program je náročný na dobu trvání.

Jedna osoba cca ¾ hod. My absolventky tohoto testu bychom doporučovaly
účast. Člověk zjistí jak je----, omyl, jak
málo si pamatuje.
- Máme ještě další program, který pořádá ČLK a SD ČR ve spolupráci s 1. lék.
fakultou a Farmaceutickou fakultou UK
„Racionální využití léků ve stáří“. Všechny tři akce jsou plně hrazeny výše uvedenými organizacemi.
28 členek a členů se zúčastnilo Mezinárodního dne seniorů v Plzni. Zpívala
Yveta Simonová a Josef Zíma.
VI. gerontologického dne se zúčastnilo devět členek. V obou případech byl
počet míst omezen. Zájem byl daleko
větší. Dvacet dva členek bylo v lázních
Luhačovice a pro rok 2009 máme již
zajištěn pobyt 26 členů v lázních Poděbrady.
Před námi je ještě dětská Mikulášská
zábava 6.12. ve 14.00 h v sále na Spartě Sulkov. Závěr roku oslavíme 29.12.
od 16.00 h tancem, vínem a zpěvem.
Přijďte a uvidíte, zda stojí za to se k nám
přidat.
A ještě naposled použiji citáty jiných.
Když už nemůžeme svůj věk skrývat,
musíme s ním koketovat, a proto, optimismus usnadňuje život, ale neřeší ho,
avšak je to pořád život, ať se směješ
nebo pláčeš. Proto všem Vám bez rozdílu, přeji do příštího roku 2009: „Vytěžme ze života, co se vytěžit dá; zdraví,
úsměv a štěstí“.
Marie Brandnerová

Kroniky hovoří …
Opět se vracíme k zápisům nejstarší
školní kroniky Sulkova. Období od r.
1896 až do vzniku Československa v r.
1918 je popsáno velmi stereotypně –
vždy na jedné stránce začátek a konec
školního roku zahajovaný a ukončený
mší ve Vejprnicích, oslavy rakouského mocnáře a počty žáků pohybující
se okolo stovky. Obdiv však zaslouží
fyzická zdatnost tehdejších dětí. Nejen
že pomáhaly při jarních a podzimních
„úlevách“ /uvolnění ze školy/ na pronajatých políčkách sušit seno, okopávat řepu, vybírat brambory a pást, ale
obdiv zaslouží tito žáčci první a druhé
třídy za chodecký výkon popsaný v r.
1898 těmito řádky kroniky:
„O svátku svatodušním vykonaly
dítky společnou vycházku přes Litice, Černice na Radinu /dnes Radyni/ do Plzence a na Kozel v průvodu svých učitelů. Jen cesta zpátky
byla vykonána jízdou po dráze do
Vejprnic.“
Málokomu je dnes známo, že vyvýšenina poblíž Líní, kterou děti navštívily
v r. 1903, byla v 15. století tábořištěm
Jana Žižky a jeho vojska při tažení na
Plzeň. Nazývala se Žižkova kuchyně
a na paměť této události byl zde kdysi
vztyčen křížek. Ten bude pro obnovu
tradice na jaře vedením obce znovu
postaven. Místo se nachází na nejvyš-

ším bodě akátové cesty směrem k Vejprnicím.
Jedině díky paní Terezii Kohoutové
byl rozluštěn kurentem psaný název
tohoto místa objevený v nejstarší kronice.
Školní výlety přestaly se začátkem
První světové války. Učitelé odcházeli na frontu, pan řídící Perlík vyučoval
sám obě třídy. Děti zanedbávaly školní docházku, musely pomáhat shánět
potraviny a některé podlehly nemocem ze škodlivých příměsí do mouky.
Zápis z r. 1918 je hodně smutný: „Světová válka je po celé Evropě rozšířena. Bojuje se zbraněmi, které vše
ničí, lidi a zvířata zabíjí a mrzačí,
a to na pevnině, vodě i ve vzduchu.
Je velký nedostatek nejen potravin, nýbrž všeho, co člověk potřebuje. Hlad je v zemi…“
Nejvíce postiženi byli ti, kteří válku
nezavinili. 28. října jsme si připomněli devadesát let od jejího konce a od
začátku samostatného Československa.
I v poklidu Vánoc je dobré tyto události připomínat.
A takhle vypadala sulkovská škola
před první přístavbou v r. 1922. Dnes
je z ní krásný Dům s pečovatelskou
službou.
Kronikářka – Helena Svobodová

Kalendář turistických akcí – OKČT TJ Baník Líně 2008-2009
25. 12. 2008

21. 2. 2009

28. 2. 2009

Vánoční pochod v Líních
pěší turistika
20. roč., pořádá OKČT Baník Líně
Trasa: 10 km
Start: u Hasičárny v Líních od 13.00 – 13.30 hod.
Cíl: u Mateřské školy v Líních do 15.30 hod.
Hornobělská „30“
zájezd a pěší turistika
Trasy: 10,20, 35 km, mapy KČT č. 30 a č. 31
32. ročník, pořádá Sokol Horní Bělá
Autobusový zájezd OKČT TJ Baník Líně – přihl. do 15.2.2009
Odjezd busu: Líně 7.00, Sulkov 7.05, Plzeň, Husova-zast. MHD
v 7.15, Plzeň-Lochotín, Pivnice U Komína 7.25 hod.
Jízdné: jednotné 60,--Kč
Kouzlo zimního lesa
pěší turistika
10. roč., pořádá OKČT TJ Líně, mapa KČT č. 32
Trasy a start: 16 km – Lužany, žst., od 8.45 do 9.15 hod.
22 km – Přeštice, žst. od 7.30 do 9.30 hod.
36 km – Přeštice, žst.,od 7.30 do 8.45 hod.
Cíl: Příchovice, restaurace u Obecního úřadu do 16.30 hod.
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Info a přihlášky:
F.Brabec,
tel.č. 377 911 741
mobil 605 234 797

Podzimní výstava
V úterý 28.10.2008 jsme uspořádali
v Domě s pečovatelskou službou na
Sulkově podzimní výstavu.
Opět se nám podařilo zajistit naše známé kumštýře paní Novákovou s paličkovanou krajkou, paní Fremlovu s květinovou dekorací, pana Tučka s krásnou
keramikou a i my jsme přispěli svými
výrobky – drátovanou keramikou a ručně vyráběnými šperky. Pan Tuček také
předváděl oplétání keramiky pedigem.
Po obědě jsme si všechno přichystali
a od 14.00 hodin byla výstava přístupná

široké veřejnosti.
Přesto že plakáty byly umístěny jak na
Sulkově i v Líních, výstavu navštívily jen
obyvatelky Sulkova. Nejvíce nás mrzelo, že jsme výstavu uspořádali v Domě
s pečovatelskou službou, aby to jeho
obyvatelé neměli daleko, ale ti se ani
(až na 2 výjimky) nepřišli podívat. Seděli mezi vchodovými dveřmi, ale ujít pět
kroků do společenské místnosti přece
jen nemohli, prý už to viděli loni.
Když tak nad tím přemýšlím, nechtěla
bych jednou žít tak jako oni, jeden den

jako druhý no a když je nějaká změna
jen kousek ode mě, tak tam ani nejít,
nikdo je přece nikdy nenutil, aby si něco
koupili. Nevěřím, že je to baví. Když tak
čtu v různých časopisech nebo vidím
v televizi, jak se v takovýchto domovech
senioři baví, jak sami dělají různé akce ,
aby nebyli odstrčeni od dění v obci, jak
předávají svoje zkušenosti mladým, tak
je mi smutno, že u nás to tak nefunguje.
Přece stáří nemusí být smutné čekání
na konec.
Za Český svaz žen Jana Vizváriová

Tip na výlet - hamr v Dobřívi u Rokycan
Unikátní technickou památku, dochovaný funkční hamr, donedávna provozovaný, se strojním vybavením z doby
od poloviny 19. století, můžeme navštívit v Dobřívi u Rokycan. Říká se mu
také Horní, protože několik set metrů
po proudu potoka Klabavy, na němž
byl vystavěn, existoval ještě jeden hamr
– Dolní.

před zbořením. Od roku 1963 byl už
zahrnut mezi státem chráněné technické památky. Od roku 1971 je spravován Muzeem Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech. V současné době je
v něm expozice a drobný provoz, který
podporuje názornost při prohlídkách.

Vyrábělo se zde stavební nářadí i po
dobu 1. republiky a za 2. světové války.
Po 2. světové válce byl hamr včleněn
do národního podniku Železárny Bílá
Cerekev. Jako pomocný provoz fungoval do roku 1956, jako skladiště ještě do
roku 1960. Hrozila mu likvidace.
V okolí se našlo několik nadšených
a obětavých lidí, kteří ho zachránili

Byliny z naší zahrady
Jmelí bílé
/Viscum album/
Patří do čeledi ochmetovitých, v korunách stromů tvoří trsy, které jsou zakořeněny v kůře. Nejčastěji jmelí najdeme
na borovicích, jedlích, smrcích a akátech. Sběr je obtížný, protože vyžaduje
velkou fyzickou zdatnost. Jmelí se sbírá
před vánoci, protože v žádné domácnosti nesmí o svátcích chybět. Tenhle
zvyk je prastarý, už starogermánské
a keltské kmeny se shromažďovaly na
Nový rok s kněžími v posvátném lese,
aby přijaly větvičku jmelí useknutou
zlatým srpem. Jen tak měly zajištěné
štěstí po celý rok.
Ve starověku bylo jmelí zasvěceno
bohyni lásky, kdo nosil větvičku na

krku, byl ochráněn před démony a zlými duchy. Nápoj z jmelí zapuzoval zlá
kouzla.
V léčitelství se používají lístky a větvičky, které obsahují alkaloidy, saponiny,
třísloviny. Čerstvé jmelí lehce páchne,
v suchém stavu nikoliv. Dnes ho používáme jako močopudný a protikřečový
prostředek, který navíc snižuje krevní
tlak. Je součástí léků proti kornatění
tepen a horký nálev je účinný proti
skleróze.
Čaj ze jmelí: 2 lžičky sušeného jmelí
přelijeme ¼ l vařící vody a necháme
20 minut vyluhovat. Scedíme a pijeme
vlažný ráno a večer.
redakce - Voráčková Milena
/použito z knihy Bylinář/
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Šachový klub
Přebor škol v šachu – okresní kolo
V pátek 28. 11. 2008 se již tradičně na
15. ZŠ v Plzni-Skvrňanech uskutečnilo okresní kolo přeboru škol v šachu,
kterého se zúčastnili rovněž žáci ZŠ
Líně. V kategorii 1.-5. tříd obsadilo
družstvo ve složení Helenka Karlová,
Lukáš Halamka, Pavel Dlabal a Jirka
Hammerbauer celkově čtvrté místo (3.
místo v okrese Plzeň-sever) ze sedmi
týmů. Dařilo se především Lukášovi,
který získal 5 bodů ze 6 možných.
V kategorii 6.-9. tříd si líňští žáci (Vašek
Karel, Miloš Janout, Dominik Mečl, Martin Dudík) vedli o něco lépe. Celkové
dělené čtvrté místo (3. místo v okresu
Plzeň-sever) mezi jedenácti týmy je
solidní výsledek. Tahouny družstva byli
Vašek a Miloš, kteří získali 8,5 a 7 bodů
z 11 možných. Bohužel, obě družstva
ZŠ Líně zůstala před branami postupu
do krajského kola.
1. liga družstev mladšího dorostu
– skupina západ
Hned další den na to, v sobotu 29. 11.
2008 jsme v severočeských Teplicích

nastoupili k již 5. a 6. kolu 1. ligy mládeže. Po čtyřech dosud odehraných
kolech nám v tabulce patřila nadějná
šestá příčka za vítězství se Spartakem
Ústí n. L. B a remízu s Karlovými Vary.
Ovšem poslední listopadovou sobotu
nás čekali dva opravdu silní soupeři:
dopoledne Most a odpoledne domácí
Teplice se zkušenostmi z extraligy.
Přestože jsme dokázali se silnějším
soupeřem na prvních třech šachovnicích udržet krok a partie skončili
remízami, další body jsme již vzadu,
bohužel, nepřidali a prohráli celkově
1,5 : 4,5. V zápase s Teplicemi jsme byli
jasnými outsidery, přesto se podařilo Michalu Sejákovi precizní realizací
výhody porazit bývalou mistryni ČR
Kamilu Stránskou. Druhý bod přidal na
poslední desce Jan Trejbal, ale to bylo
vše. Odešli jsme poraženi 2 : 4.
I přes 2 porážky (vcelku očekávané)
a propad na 9. místo ukázalo toto
dvojkolo, že se dokážeme měřit i se silnými soupeři. Na vítězství to sice ještě
nestačilo, ale příště, kdo ví?!

Soutěže dospělých
Do soutěžích dospělých jsme postavili
hned 7 týmů. Po čtyřech odehraných
kolech vévodí Krajskému přeboru
I s plným bodovým ziskem líňské Áčko,
které i letos usiluje o postup do 2. ligy.
Béčko drží klidný střed tabulky. V Krajském přeboru II si stejně báječně vede
Céčko, které je také bez porážky.
V Regionálním přeboru I zaznamenalo
Déčko první porážku a je páté. V nejnižší soutěži bojují hned 3 týmy pod
názvem ŠK LÍNĚ. Nejlépe je na tom třetí Efko, Éčko je páté a Géčko prozatím
poslední. V Géčku dostávají šanci mladí hráči, kteří tak získávají první zkušenosti s „dospěláckými“ šachy. Výtečně
se daří Vašku Karlovi, který uhrál 1,5
bodu ze 3.
Jménem všech členů ŠK LÍNĚ přeji
všem čtenářům Obecního zpravodaje
klidné a spokojené Vánoce a mnoho
zdraví a úspěchů v roce 2009.
Milan Jenč
předseda Šachového klubu Líně

Redakční rada přeje všem
obyvatelům Líní a Sulkova nádherné vánoce a do
Nového roku 2009 mnoho pracovních
a osobních úspěchů!
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