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Školní výlet
chom si zábavnou formou vyzkoušeli,
jak se Ašók musel ukrývat a sledovat
nepřátele. Na závěr nás seznámil s 12ti moudry, kterými se celý život řídil
a zanechal šifru k ukrytému pokladu.
Ten jsme samozřejmě našli a spravedlivě si ho rozdělili. Tímto jsme se však
rozloučili s duchem krále Ašóka a jeho
říší a vydali se na cestu domů. Sbohem
Ašóku
p. učitelka Lenka Miarková

MDD

Ke konci školního roku neodmyslitelně patří i školní výlety. Zatímco 1., 2.
a 4. třída objevovala tajemství zvířecí
říše v pražské zoo, třeťáci a páťáci se
vydali po stopách krále Ašóka do Žihle. Na nádraží se seznámili s prvním
vzkazem – měli za úkol sledovat cestu
do Ašókovy říše a navrhnout erb pro
statečného a mírumilovného krále.
První zastávku jsme udělali v Plasích,
abychom si prohlédli tamější klášter
postavený na 5100 dubových kůlech

v bažinaté půdě. Obdiv dětí si získal
nejen architekt Santini svojí důmyslnou stavbou (samonosné šnekové
schodiště a barokní záchody nad královskou štolou), ale i pracovití mniši
z řádu cisterciáků (znalost léků a hospodaření). V Žihli nás Ašók zavedl na
„Dědka“ a ještě větší „Bábu“ - obrovské
žulové balvany, kterými nás inspiroval ke stavbě kamenných věží. Úsilí
dětí bylo ohromné, trpělivost příkladná (některé věže se při stavbě zřítily
a stavitelé museli začít od začátku).
Nyní už zbývalo jen dojít do cíle našeho putování – Chvojkovského mlýna. Počasí nám příliš nepřálo a těsně
před vytouženým cílem poslalo studenou sprchu. To však nikomu nevadilo, brzy jsme se zase zahřáli čajem,
teplou večeří a veselým soupeřením
při společných hrách. Následující den
nás sluníčko vylákalo do lesa, aby/1/

V neděli 31. 5. 2009 uspořádal Klub letního biatlonu a OKČT TJ Baník Líně na
místním koupališti Mezinárodní den
dětí. Zúčastnění si mohli vysoutěžit
spoustu sladkostí a rovněž shlédnout
akci členů sboru dobrovolných hasičů
z Líní.
red.-Voráčková

Rekonstrukce Havířské ulice dokončena

V těchto dnech se blíží ke svému
závěru realizace projektu „Rekonstrukce místní komunikace – ulice Havířská
v části Sulkov“, jehož investorem je
obec Líně. Tento významný projekt
v celkové hodnotě 6,2 mil. Kč je z 92,5
% podpořen formou dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad – celková výše dotace tak
činí téměř 5,8 mil Kč. Po „Čisté Radbuze“ a výstavbě sběrného dvora odpadů tak jde v průběhu posledních čtyř
let již o třetí důležitý projekt podpořený z prostředků Evropské Unie na
území obce.
Rekonstrukce místní komunikace
v celkové délce 350 m má přispět
nejen ke zlepšení dopravní dostup-

nosti významné části Sulkova, ale
také ke zlepšení úrovně bydlení v této
lokalitě. Komunikace je z dopravního
hlediska řešena jako obytná zóna se
zklidněným provozem a s dostatkem
parkovacích stání. Má tedy sloužit
především obyvatelům Havířské ulice,
mj. také nájemníkům z domu s pečovatelskou službou. Toto řešení bylo
zvoleno záměrně, aby se komunikace nestala lákadlem pro řidiče, kteří
si chtějí pouze zkrátit cestu do lokality „Na Perkách“. Potěšitelné je, že se
dodavatelské ﬁrmě podařilo dokončit
stavební práce s měsíčním předstihem a nová komunikace tak již může
sloužit svému účelu.
Havířská ulice by se měla stát základ-

ním kamenem postupné přeměny
výrazné části Sulkova na ucelenou
obytnou zónu, která je dlouhodobým
cílem obecních zastupitelů. V současné době je již například připravována
projektová dokumentace na navazující ulici Na Výsluní.
Po rekonstrukci Havířské ulice budou
v obci zahájeny dvě další velmi
významné investiční akce – rekonstrukce Tlučenské ulice v Líních
a výstavba víceúčelového sportoviště
na sídlišti. U obou akcí se předpokládá
zahájení do konce července letošního
roku.
Michal Gotthart, starosta

Havířská ulice před rekonstrukcí (leden 2009), …

… v průběhu výstavby (duben 2009), …

…při pokládání asfaltového povrchu (květen 2009), …

… a po dokončení stavebních prací (červen 2009)
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Kaleidoskop informací
Chodník na Plzeňské ulici směrem k Sokolovně již
půl roku slouží veřejnosti. Před několika týdny byla také
deﬁnitivně dokončena komplexní oprava ulice U Stadionu.
Posledním krokem se stalo vyznačení parkoviště, které
bude sloužit nejen obyvatelům ulice, ale také návštěvníkům
sportovních utkání fotbalového klubu TJ Baník Líně. Celkové
náklady na komunikaci i chodník dosáhly výše 4,3 mil. Kč.

Kanalizační šachta se propadla ve Vodárenské ulici
na sídlišti. Během pouhých 48 hodin se podařilo havárii
odstranit a vystavět šachtu zcela novou. Poděkování patří
pracovníkům údržby obce, panu Milanu Kaslovi, panu Davidu Kaslovi a také stavební ﬁrmě BP STAVBY CZ. Havárii na
kanalizačním řadu bylo nutno řešit také v ulici U Rybníka.

Práce na rekonstrukci školní kuchyně ZŠ usilovně
pokračují. Na měsíc červen je již plánováno osazení vybavení nové varny, v průběhu prázdnin dojde také na úpravy
výdejny jídel a instalaci vzduchotechniky. Hodnota nového
vybavení kuchyně dosáhne výše 1,3 mil. Kč. Na snímku je
zachycena rozestavěná příčka mezi novou varnou a sociálním zázemím pro kuchařky.

Parcelace pozemků probíhá v Polní ulici. Pozemky
v loňském roce převedl do vlastnictví obce Pozemkový
fond ČR. Platný územní plán předpokládá v této lokalitě
výstavbu bydlení. V současné době je řešeno majetkoprávní
vypořádání ke komunikaci, poté přijde na řadu výstavba
inženýrských sítí.
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Nové lavičky byly rozmístěny v katastru obce.
Odpočinout si tak lidé budou moci například při cestě na
nákup ze sídliště do centra obce nebo při procházce po
chodníku mezi Líněmi a Sulkovem.

Další závora chrání vjezd na lesní cestu. Tentokrát jde
o lesní cestu, která navazuje na sulkovskou Polesní ulici.
Přestože po otevření sběrného dvora odpadů počet černých
skládek klesl, stále ještě není vyhráno.

Jak si žije a užívá SD – kde je elán, tam jde vše
Něco o činnosti našeho svazu za uplynulý půl rok 2009. Chceme zdůraznit,
jak je možné utužit přátelství a společné zájmy, jak je možné sjednotit
různé názory různých povah. Vždyť
73 členů naší organizace nemůže mít
samozřejmě vždy stejný názor.
V lednu na výroční schůzi byl odsouhlasen staronový výbor, odsouhlasen
celoroční plán práce i rozpočet na rok
2009. Děkujeme radě obce za přidělený roční ﬁnanční příspěvek, který
umožňuje plnit naplánované akce,
besedy, lékařské přednášky i zájezdy.
Z našich vlastních zdrojů by se větší
akce nemohly konat. Např. beseda
s ﬁlmem o cestě po Kanadě s přímým účastníkem, která byla opravdu
velmi pěkná, poučná a velmi hezky
zpracovaná. Bohužel přes veškerou
propagaci, kterou nám zajistil náš
sponzor (hezké plakáty), místní obyvatelé neprojevili svůj zájem. Škoda,
velmi nás to mrzelo. Mrzelo nás i to, že
ani mladí, kteří se do Kanady jen tak
nedostanou a ani si tamní život nedovedou představit, nemají o takovou
přednášku zájem. Snad jindy, anebo
bude nutná větší spolupráce s ostatními složkami nebo i s místní školou
nebo družinou. Snad.
Ostatní akce bereme již jako samozřejmost: plavání, návštěva Solné jeskyně,

a jedno důležité nám zbylo z loňského programu, pořádaného Státním
zdravotním ústavem v Plzni z projektu
„Aktivní stárnutí“, a to cvičení. Zveme
ženy, které chtějí pro sebe něco udělat – přijďte vždy ve středu v 15.30 h
do místní sokolovny. Pohoupat se na
míčích, protáhnout si naše staré kosti
za 10,00 Kč týdně stojí. Přijďte, určitě
nebudete litovat. O ostatních kulturních akcích, návštěvách divadel, dětských akcích všichni dobře víte. I to,
že nás velmi trápí jedna věc, a to malé
prostory sálu na Sulkově. Začíná to být
již velmi tíživé. V sále je možno dělat
buď akce bez souborů, nebo bez nás.
I na základě této skutečnosti jsme se
obrátili na Radu obce Líně se žádostí
o sdělení v jakém stádiu je plánovaná
výstavba sálu pro naši obec.
A teď již uskutečněné akce pro nás –
„Hurá – Velká bomba“ píše naše kronikářka zájezd do Trhanova dne 5.3. t.
r – krásné prostředí, Špillarovy obrazy
zdobí stěny restaurace, vše výborné,
jídlo, milá obsluha (vždyť také tato
hospůdka U sv. Jána získala první
cenu v letošním hodnocení). Ale pro
nás tím opravdu nejdůležitějším byl
mladý hudebník – dle zápisu kronikářky – Všechny jsme si zatančily, zazpívaly s ním i chodské písně a ani nás
pak nemrzelo, že předtím k pomníku
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J.Š.Baara na Výhledech jsme se brodily po kotníky ve sněhu. A k naší spokojenosti se nám podařilo přemluvit
p Káse, aby nám přijel zahrát dne
29.6., tj. v pondělí v 18.00h na závěr
I. pololetí. Přijďte i Vy, budete srdečně vítáni. A ještě o jedné velké bombě – vystoupení naší nově ustavené
dramatické skupiny. Je to akce nejen
pro děti – stará česká říkadla a písničky s obrázky Josefa Lady. Kulisy pro
nás nakreslil náš „výtvarník“ pan Vašek Král. Děkujeme. Toto vystoupení
byla generálka a velmi nás to všechny
překvapilo a moc pobavilo. A samozřejmě, že i letos jsme byly v lázních,
a to v Poděbradech. Lázně jsou velmi
hezké a nám opět celý týden svítilo
sluníčko a my kromě procedur, jsme
byly v divadle, jely jsme parníkem
a vláčkem podél Labe, byly jsme na
zámku v Loučeni – krásné labyrintárium, kde jedna z našich velmi čilých
účastnic mohla odjet s úrazem, ale
vše dobře dopadlo – Zkoušela totiž
jeden z labyrintů, který má symbol
přitažlivosti mezi nebem a zemí a zde
zvítězila přitažlivost zemská. Děvčata
si půjčovala kola a jezdila na výlety
do okolí. A jeden z těchto výletů Vám
popíši ze zprávy v naší kronice:
Jely podél řeky Cidliny do vesnice LIBICE, kde se konala tradiční pouť. Před

touto vesnicí je areál Slavníkovského
hradiště, kde došlo k vyvraždění Slavníkovců Vřesovci a kde se nachází
sousoší slavníkovských bratří sv. Vojtěcha a Radima. Tato tradiční pouť se
koná s velkým procesím v čele s biskupy, opaty a preláty z celé ČR a také
samozřejmě s velkým počtem věřících
občanů. Nikdy ještě takové procesí na
vlastní oči neviděly. Byl to pro ně tedy
skutečně neskutečný zážitek a hlavně
to, že jim sám nejvyšší biskup požehnal.
V Poděbradech jsme viděly i tradiční
mezinárodní klání sportovců všech
věkových kategorií v chůzi. Před
odjezdem šla ještě skupina děvčat
k Havířskému kostelíčku, který je
poutním místem na počest poprave-

ných Kutnohorských havířů. Zastávka
před osvíceným proboštstvím a před
sochou krále Jiřího z Poděbrad, který
ze svého koně shlíží na svůj lid, byla
posledním rozloučením s Poděbrady
a hezky prožitým týdnem.
Jelo nás 23 a věřím, že pro příští zájezd
do některých lázní nás pojede mnohem víc.
5.5. jsme měly besedu s vrchní sestrou
RZS paní Průchovou, která jeden čas
pracovala také na letišti v Líních s MUDr. Horou. Milá neformální, ale velmi
pro nás užitečná a prospěšná přednáška o první pomoci: Jak si počínat,
hlavně jak zachovávat klid, rozvahu
a v neposlední řadě poslouchat rady
dispečerky třeba po celou dobu, než
přijede záchranka.

Informativně – 21.5. zájezd do Mníšku
pod Brdy
28.5. návštěva divadla „Lucerna“
v zámeckém parku v Křimicích
15.6. Divadlo Pluto – Mejdan manželek
šílených
29.6. Závěr pololetí a akce pro děti
13.6. v areálu bývalé školky na Sulkově
– pouťové atrakce
27.8. Divadlo „Cikánský Baron“ v Českém Krumlově
Tak to je ve stručnosti naše činnost I.
pololetí. Podobné plány akcí jsou i na
pololetí II. Na všechny akce se můžete
vždy přihlásit u kterékoliv členky naší
organizace. První schůzka bude 22.
září. Těšíme se na Vás.
M. Brandnerová

2. ročník školního aerobiku
dily soutěžící z Tlučné, ve třetí kategorii
však bodovala Lucka Hartmanová
(2. místo), která si získala rovněž srdce
diváků a odnesla si zároveň cenu za 1.
místo Miss sympatie.
V mladších kategoriích bodovaly:
1. kategorie:
Natálka Bauerová (2. místo)
2. kategorie:
Kristýna Procházková (2. místo)
Terezka Řeřichová (3. místo)
Niki Sládková (4. místo)

V sobotu 23. 5. proběhl 2. ročník školního aerobiku. Soutěžního klání se
zúčastnilo družstvo Líní pod vedením
Marcely Řehákové a cvičenky z Tlučné.

Soutěž probíhala ve třech kategoriích
(dle věku), nechyběla ani volba Miss
sympatie, o kterou hlasovali diváci.
První místa ve všech kategoriích obsa-

Poděkování patří Marcele Řehákové za
vedení dívek a přípravu soutěže, nezaujaté porotě, divákům, kteří přišli a fandili, a sponzorům akce (C&C Líně, KUM
Plzeň, zahradnictví Gruber z Tlučné).

učitelský sbor I.stupně ZŠ

22. ročník „Líňského maratonu“ se vydařil
Tuto turistickou akci uspořádal náš
odbor v sobotu 9. 5. 2009 již po dvaadvacáté. Celkem se na startu v líňské
Sokolovně prezentovalo 2 5 3 zájemců turistiky, kterých bylo na pěších
trasách 126, na trasách pro horská
kola 100, na trasách pro silniční kola
11 a pořadatelů 16.
Z tohoto počtu bylo 43 členů z odboru Klubu českých turistů TJ Baník Líně,
/5/

kteří na pěších trasách 42, 30, 22, 16
a 10 km celkově ušli 698 km, na horských kolech v terénu ujeli 256 km
a na silničních kolech po silnici na trasách 42 a 84 km ujeli dalších 168 km.
Z 253 účastníků bylo 68 organizovaných v řadách Klubu českých turistů
a 185 neorganizovaných.
Nejvzdálenější účastníci byli z Poruby,
Prahy, Mostu, Karlových Varů a Plané.

Rybářské závody
Poslední dubnový víkend uspořádala
MO - ČRS v Líních rybářské závody na
„Okružince“, kam se sjelo přes padesát
rybářů. Nejvíce štěstí mělo toto kvarteto rybářů : Pavel Černý z Nýřan, Stanislav Varga ze Zbůchu, Mgr. Monika
Hajtová z Plzně a Jiří Cais z Líní.
Foto : zleva - Jiří Cais, Pavel Černý,
Monika Hajtová, Stanislav Varga.

Nejvíce přespolních účastníků bylo
z Plzně a to 44 dále ze Zbůchu 21,
Nýřan 16, Tlučné 14, Chotěšova 10,
Kameného Újezda 4, Heřmanovi Huti
a Lhoty po 3, Dobřan, Blatnic a Vejprnic po 2.
Z občanů Líní a Sulkova se zúčastnilo

109 zájemců a za jejich účast jim pořadatelé děkují.
Trasy pochodu procházely východním
směrem od Líní v okolí Sulkova, Tlučné, Vejprnic, Křimic, Malesic, Radčic,
Valchy a Nové Vsi. Cyklotrasy na silnicích byly vedeny směrem na Nýřany,
Heřmanovu Huť, Chotěšov, Dobřany, Lhotu, Novou Ves a delší trasa do
Přeštic, Chlumčan, Dobřan, Nové Vsi
a Líní.
Počasí akci přálo, prože bylo polojasno s příjemnou teplotou + 22. Účastníkům pochodu byl v cíli v Sokolovně v Líních předán Pamětní list akce,
samolepka s emblémem pochodu
a tradiční chleba se sádlem.
Během ace byla vylosována tombola.
První cenou bylo dětské kolo a dalších
11 hodnotných cen od našich sponzorů.
Akce byla dobře organizačně připravena a vedena místními členy odboru
Klubu českých turistů, což si pochvalovali účastníci v cíli pochodu.

vedoucí akce Brabec František

Pavel Hrdlička
předseda ČRS – MO Líně

Byliny z naší zahrady
„Chceš-li být šťasten den –opij se!
Chceš-li být šťasten rok – ožeň se!
Chceš-li být šťasten celý život – pořiď si
zahradu!“
Čínské přísloví
Kakost smrdutý
/Geranium robertianum/
Čeleď: kakostovité (Geraniaceae)
Lidové názvy: čapí nůsek, čapina,

býčík, stejně jako ostatní druhy tohoto
rodu muškát, stinkovo koření
Popis: Je to jednoletá nebo ozimá
bylina, světle až tmavě zelená, často
s karmínovým nádechem, po rozedmutí nepříjemně páchnoucí. Kořen
je větevnatý kůlový. Růžice listů rostlin
vyklíčivších na podzim přezimují a mají listy živě červeně zbarvené, neboť
obsahují hodně antokyanu. Přízemní růžice listů brzy odumírá a vyrůstá
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několik lodyh, které jsou vystoupavé
až poléhavé, 20-50 cm vysoké, chudě větvené, v uzlech snadno lámavé,
odstále žláznatě chlupaté. Lodyžní listy vstřícné, dolní řapíkaté, čepele jsou
v obrysu trojboké, tříčetné až pětičetné, složené z lístků trojboce vejčitých
a většinou 2x peřenodílných, s úkrojky
hrubě špičatě zubatými. Květy skládají
dvoukvěté vidlany, vyrůstající z paždí listů, které přesahují. Květní stopky

jsou žláznaté a krátce chlupaté, trvale přímé. Pětičetné květy mají kalich
složený z listů ostře trojžilných, žláznatě chlupatých, který vytrvává i za
plodu. Korunu tvoří 5 karmínově červených až růžových, obvejčitých, asi
10 mm dlouhých, dlouze nehetnatých
plátků se zřetelnými 5 žlázkami. Uvnitř květu je vedle pestíku 10 tyčinek
ve dvou kruzích po pěti. Vnější kruh
stojí před korunními plátky a vnitřní
se s nimi střídá. Prašníky bývají červenohnědě zbarveny. Semeník svrchní,
srostlý z 5 plodolistů se čnělkami srostlé v zobánek. Plod je zobanitý, asi 2 cm
dlouhý a v době zralosti se roztrhává
v 5 jednosemenných dílců s dlouhými,
obloukovitě zahnutými hygroskopickými osinami, jež se oddělují ze středního vytrvalého sloupku zdola nahoru.
Plody jsou rozšiřovány živočichy, na
nichž se zachycují ohnutými osinami.
Kvete od května do října.
Výskyt: Hojně roste ve stinných a polostinných listnatých i jehličnatých lesích,
na vlhkých stinných sutích, v roklích,
lesních příkopech, v parcích, dvorech,
na hromadách štěrku, rumištích, preferuje půdy vlhké, na živiny bohaté,
dusíkaté, humózní, hlinité i kamenité.
Je rozšířen skoro v celé Evropě, na
východ přes středoasijská pohoří

zasahuje až do Číny a Japonska, také
v severní Africe až do Ugandy a na
Kanárských ostrovech, druhotně roste ve východní části Severní Ameriky,
v Chile, Argentině, v jižní Africe a na
Novém Zélandu.
Droga: kvetoucí nať
Obsahové látky: Obsahuje hořčinu
geraniin, asi 5 % tříslovin, pryskyřice,
organické kyseliny, geraniovou červeň
a silici, jejíž množství se však sušením
silně snižuje.
Sběr a sušení: Kvetoucí nať se sbírá obvykle i s kořeny, suší se ve stínu
nebo při umělém sušení za teplot do
40 °C. Vzhledem k úbytku léčivých
látek při sušení je však lepší užívat čerstvého kakostu.
Použití: Droga se užívá zejména při
nálezu krve v moči, při zevním i vnitřním krvácení a proti průjmům. Je možné ji použít i při vykašlávání krve, při
děložním krvácení, při krvácení zažívacího ústrojí nebo při chronických střevních zánětech jako kloktadlo. Dobře se
může uplatnit i při močových kaméncích a při některých nemocích ledvin.
Čerstvý rozdrcený kakost ve formě
obkladů léčí ušní záněty, některé obličejové záněty (např. zubů), záněty
nervů (např. v končetinách), nehojící
se rány, ischias, bolesti žaludku, otek-

lé údy. Kombinace vnitřní a zevní
aplikace lze užít při léčbě ekzémů. Při
neplodnosti může zkusit muž i žena
vypít po doušcích asi 250 ml teplého
čaje. V prevenci se drogy užívá při recidivách hemoroidálního krvácení nebo
proti letním průjmům. Odvar z kakostu se připravuje velmi krátkým varem,
maximálně v délce 2 až 3 minuty.
Upozornění: Vzhledem k velmi nepříjemnému zápachu rostliny může
u některých citlivých osob užití kakostu vyvolávat odpor až zvracení.
Milena Voráčková

Něco z činnosti Českého svazu žen

Jako každý rok ,tak i letos jsme uspořádali Velikonoční výstavu. Tentokrát
jsme se spojili se Základní školou
v Líních resp. s vedoucí družiny paní
Bankovou. Požádali jsme ji, aby nám
s dětmi přispěli také svými velikonočními výtvory. Přidala se i školka.
Výstavu jsme připravili v Hasičárně

v pátek od 14.00 hodin opět bylo na
co koukat. Dětičky měli moc hezké výrobky, jen je škoda, že se na ně
nepřišli podívat jejich rodiče, či prarodiče.
Další naší akcí byl zájezd pro děti a rodiče do ZOO v Praze spojený s plavbou
parníkem po Vltavě.
Ten se konal v sobotu 16. 5. 2009. Ráno
jsme vyrazili v sedm hodin ze Sulkova, trochu nám poprchávalo, ale pan
řidič říkal, že nás nechá trochu vycukat
a před Prahou že máme objednané
azuro.
Okolo deváté jsme dorazili na Rašínovo nábřeží odkud odjížděl parník
v 9,30, náš se jmenoval Lužnice. Před
půl jsme se nalodili, usadili nahoře na
vyhlídce a už se těšili, až odrazíme od
břehu. Trochu nás ještě zlobily děšťové kapky, ale sluníčko už také nabíralo
sílu.
Cestou po Vltavě jsme viděli Karlův
most, Pražský hrad, projeli jsme dvěma
zdymadly.
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Asi po hodině a půl plavby přistál parník v Tróji. Vystoupili jsme a vydali se
k ZOO.
Zakoupila jsem vstupenky pro celou
výpravu a pak už jsme se po skupinkách vydali na cestu po ZOO. Nejvíce
jsme se asi všichni těšili na gorily, slony
a žirafy. Zkrátka na to, co u nás v Plzni
nemáme.
Pražská ZOO je opravdu veliká a krásná a je zajímavé, že sem mohou přijít
lidé i se svými psími mazlíčky, dokonce
v sobotu tu měli nějakou akci pro psy
z útulků, tak se to po zahradě hemžilo
psy všech ras.
V 17. hodin jsme měli domluvený sraz
u východu ze ZOO, přišli všichni,žádné
ztráty jen nás bolely nohy a dětičky
toho měly také dost. Cestou jsme se
zastavili ještě u „Mekáče“ a okolo sedmé večer jsme už byli doma.
Zájezd se všem líbil a těšíme se zase
na další.
Zapsala Jana Vizváriová

Tip na výlet, Dendrologická zahrada - Průhonice

Průhonice u jihovýchodního okraje Prahy jsou častým cílem výletníků
hlavně kvůli světoznámému parku,
který zde v 2. polovině 19. století
založil tehdejší majitel panství hrabě
Arnošt Silva Tarouca. Park však není
jedinou krajinářskou chloubou této
středočeské obce. Množství vzácných
dřevin z různých koutů světa můžete
obdivovat také v méně známé a o něco mladší Dendrologické zahradě.
Název zahrady vypadá tajemně, ale
to je jen tím, že je odvozen z řečtiny.
Dendros v tomto jazyce znamená „dřevina“ a logos je „slovo“ nebo „řeč“. Dendrologie je tedy nauka o dřevinách
a podobný význam mají i další slova
s tímto základem – například taková
dendrochronologie využívá letokruhů k určení stáří stromů a dendrotéka
je zase sbírka semen a vzorků dřevin.
Ale zpět k zahradě. Roku 1908 byla ve
Vídni na popud Arnošta Silvy Taroucy
založena Dendrologická společnost,
jejímž cílem bylo rozšiřovat tehdejší
vědění o dřevinách a zahradnickém
umění, a o rok později vznikla v Průhonicích i spolková zahrada. Jejím pokračovatelem je současná Dendrologická
zahrada založená roku 1974, která je
součástí Výzkumného ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VUKOZ). Má přírodně krajinářský styl a tvoří ji luční plochy střídající
se se skupinami dřevin. Vznikla vlastně
hlavně proto, aby bylo kde soustředit
různé genofondy rostlin, které pak
mohou sledovat odborníci i laická
veřejnost. Na rozdíl od jiných botanických zahrad či arboret se ta zdejší odlišuje systémem výsadby. Stromy, keře

i trvalky jsou tu uspořádány do tématických skupin podle svého uplatnění.
Pohromadě zde tedy najdete třeba
pnoucí rostliny a jinde zase zakrslé
dřeviny… V současné době se tu na
ploše 80 hektarů vyskytuje asi 5 000
druhů dřevin a trvalek. Na návštěvníky zahrady čeká podrobný informační
systém upravený do malého a velkého

se až 5 cm širokými zploštělými větvičkami hustě pokrytými kočičkami.
Naopak Pestrolisté dřeviny na barevné
louce je stanoviště, kde už se druhy
rostlin dopředu hádají těžko. Najdete tu jehličnany i listnáče, o jejichž
výběru rozhodlo zajímavé zbarvení,
například modrošedý až stříbrný smrk
pichlavý, žlutý jalovec čínský nebo
červenolistý buk lesní. Největší vodní
plochou zahrady je Černý rybník, na
jehož březích si můžete kromě obvyklejších druhů prohlédnout takovou
zajímavost, jakou je metasekvoj čínská, nazývaná též „živá zkamenělina“.
To proto, že nejprve byly známy její
zkameněliny a teprve od roku 1941
její „živá verze“. Břehy rybníka jsou
také útočištěm kachen, lysek a v letní
sezoně i volavek. Za Černým rybníkem zase našla svůj domov skupina
japonských třešní neboli sakur, která
je počtem asi 50 kříženců a kultivarů
u nás nejpestřejší. Názvem Štípenka je označena část zahrady, která již
od roku 1965 sloužila jako matečnice
dřevin, tedy jako zdroj semen a řízků

procházkového okruhu. Ten delší vás
provede všemi odděleními zahrady,
jejichž názvy často naznačují, co v nich
uvidíte. Například Vrboviště nemůže
být ničím jiným než sbírkou několika
desítek druhů vrb. Kromě těch známějších tu uvidíte třeba i miniaturní
vrbu západohimalájskou, která dosahuje výšky jen 2–3 cm, nebo příbuznou vrbu ze Sachalinu, vyznačující

rostlin. Dnes tu najdete asi 500 druhů
a odrůd rododendronů, jejichž královstvím je ale hlavně Rododendronový
les s dalšími převážně stínomilnými
dřevinami. A rododendrony najdete
i v Údolíčku, jímž protéká Malý potok
se soustavou menších vodních nádrží.
Vytvářejí mikroklima nezbytné pro
pěstování vodních rostlin a stálezelených dřevin; ty tu zastupuje například
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břečťan či zimostráz. Oddělení Borovice u remízku zase obsahuje asi nejcennější kolekci dřevin Dendrologické
zahrady. Tvoří ji přibližně 40 druhů
borovic s dalšími varietami a odrůda-

mi. Navzájem se od sebe liší počtem
a délkou jehlic, tvarem a velikostí šišek
či výškou, ale společnou mají odolnost
a dlouhověkost. Rekordmani v kalifornských horách jsou dnes staří až 3
000 let. Hodnotná je také zdejší sbírka tavolníků, kvetoucích na konci jara
a začátkem léta, a co do počtu je zcela
výjimečná kolekce okrasných jabloní,
kterých tu mají téměř 200 odrůd. Jiná
část zahrady je zase věnována zakrslým jehličnanům, tedy pomalu rostoucím odrůdám smrků, borovic, jedlí
a modřínů a samozřejmě i vřesům,
čilimníkům a kručinkám… V oddělení Živé ploty pak najdete asi 90 druhů
dřevin rozdělených podle toho, pro
jak vysoké ploty se hodí. Dendrologická zahrada není určená jen těm, kdo
chtějí studovat vlastnosti a možnosti
využití méně známých rostlin. Rok co
rok tu v dubnu a květnu rozkvétají
také desetitisíce „obyčejných“ tulipánů

a dalších jarních cibulovin a více než
sto odrůd růží. Kromě toho, že slouží
jako zdroj cenných informací, je Dendrologická zahrada rovněž příjemným
místem k odpočinku. Pokud nemáte zrovna chuť „nasávat“ vědomosti,
můžete nechat pracovat své smysly
nebo prostě jen relaxovat. Podobně to
dělají i jiní; nedivte se, když tu narazíte
na skupinku hráčů petanque nebo na
houslistu cvičícího uprostřed krásné
krajiny. A v posledních letech se zde
navíc běžně konají i svatební obřady.
Novomanželský polibek pod širým
nebem a s kvetoucími kulisami je jistě
nezapomenutelným zážitkem… Ale
pokud se vás tato zkušenost již nebo
ještě netýká, můžete sem vyrazit třeba na romantický piknik. Na výlet do
Průhonic za teplého a slunečného
dne budete určitě ještě dlouho vzpomínat.
Milena Voráčková

Daňový kalendář - stručný

ČERVEN
pondělí 15.

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

čtvrtek 25.

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen 2009

daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, má-li
poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává
a předkládá daňový poradce

středa 15.

daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2009

pondělí 27.

daň z přidané hodnoty

úterý 30.

ČERVENEC

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2009
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2009

SRPEN
úterý 25.

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za červenec 2009

ZÁŘÍ
úterý 15.

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň
Info – www.mfcz.cz
/9/

Kalendář turistických akcí

4. 7. 2009 VVP BOLETICE SE POOTEVŘEL – Šumava
zájezd a pěší turistika
Trasy: 18, 24, 33 km, 1. etapa Křišťanov – Chvalšiny

přihlášky do 28. 6. 2009

Autobusový zájezd: OKČT TJ Baník Líně, mapa KČT č. 70
Odjezd busu: Líně 5.45, Sulkov 5.50, Plzeň, Husova –zast. MHD u ČNB 6.00, Plzeň-Slovany,
konečná MHD č. 1 v 6.15 hod.
jízdné: člen OKČT Baník Líně a dítě 210 Kč, nečlen 220 Kč

22. 8. 2009 CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ /Pacov, Chýnov/
zájezd a pěší turistika
Trasy: 17, 21 a 34 km, mapy KČT č. 41 a 44

přihlášky do 16. 8. 2009

Autobusový zájezd OKČT TJ Baník Líně
Odjezd busu: Líně 5.30, Sulkov 5.35, Plzeň, Husova-zast.MHD u ČNB 5.45, Plzeň-Slovany,
konečná MHD č. 1 v 6.00 hod.
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a dítě 200 Kč, nečlen 210 Kč

12. 9. 2009 KRUŠNÝMI HORAMI – z Kaleku do Brandova
zájezd a pěší turistika
Trasy: 16, 23, 30 a 35 km, mapa KČT č. 5

přihlášky do 6. 9. 2009

Autobusový zájezd OKČT TJ Baník Líně
Odjezd busu: Líně 6.00, Sulkov 6.05, Plzeň, Husova –zast. MHD u ČNB 6.15, Plzeň-Bolevec,
zast. MHD U Gery v 6.25 hod
jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a dítě 190 Kč, nečlen 200 Kč

Info a přihlášky: František Brabec,
ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.č.371 137 292, mobil: 790 384 809
/ 10 /

Jak se my, Češi, nejčastěji zbavujeme vysloužilých elektrospotřebičů
Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy, když před
domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyvážení se pak nemusíme starat.
Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice nelze odložit vše. Copak o takový mastný papír od
salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás stojí roztřídění papíru, plastů či skla.
Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zelené sběrné kontejnery.
Co když se nám však rozbije mixér, fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést do sběrného dvora,
který může být i několik kilometrů vzdálený?

Co napověděl průzkum?

Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až pět
procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly.
V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm milionů tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři až pět procent ročně, skoro třikrát rychleji než celkový
objem odpadu.
Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů
teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy již perfektně fungoval. U nás tehdy – s nadsázkou řečeno
– platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala pouze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice
nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá.
Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, že došlo k výrazným změnám v uvažování lidí. S tvrzením „Díky zpětnému
odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na skládkách“ dnes souhlasí 72 % dotazovaných.
Když se řekne „zpětný odběr elektrozařízení“, vybaví se podle průzkumu více než polovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů „odevzdání elektrozařízení prodejci při koupi nového“.

Co vlastníme, proč to vyhazujeme

Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám elektrozařízení. Tazatelé
zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich průměrné stáří, nebo co bývá
nejčastější příčinou jejich obměny.
Například lednice – alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic je starší pěti let.
Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Důvody vyřazení
staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu. Když už dojde na likvidaci ledničky, odevzdá
ji 34 % domácností do sběrného dvora. Za novou ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 %
starou, ale ještě funkční lednici někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál používá.
Stále ještě však šest procent dotázaných přiznává, že starou lednici prostě postaví k popelnici.
Pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 83 % českých domácností a 56 % jich je
tři až pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A způsob jejich likvidace? Největší množství těchto malých
domácích pomocníků, bohužel, končí v popelnici mezi ostatním odpadem. Podle průzkumu je
to 44 %. V domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany, ale žádné místo zpětného odběru
bezprostředně po ruce, jich dál překáží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných
dvorů.
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NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 2. Ročník 3. Vychází 15. 6. 2009

Noviny pro obyvatele Líní a Sulkova vydává Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně, IČO:00258059 pod evid.č. MK ČR E 17587
Šéfredaktorka: Milena Voráčková, redakční tým: Bc. Michal Gotthart, Bohumír Landrgott
Kontakt: Obecní úřad Líně, tel. 377 911 234, 377 911 334, fax.: 377 911 234, Email.: zpravline@seznam.cz
Cena výtisku: ZDARMA
Počet výtisků 300 ks
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Aby to vše dokonale fungovalo, je třeba, aby tento koloběh elektrospotřebičů někdo řídil.
Proto je tu kolektivní systém Elektrowin.

Získané suroviny (kovy, plasty aj.)
jsou materiálem k výrobě nových
elektrospotřebičů. A tak z recyklační
linky putují do výrobních závodů.

Moderní stroje dokážou z vysloužilých
elektrospotřebičů oddělit kovy, plasty
a další komponenty, které jsou
po zpracování připraveny k dalšímu
využití.

Ze sběrného místa putují vysloužilé
elektrospotřebiče do recyklačního
závodu. Po odborném odstranění
nebezpečných látek jsou připraveny k další recyklaci.

Z obchodu se zpět dostanou do
vašich domácností, kde nahradí ty,
které již dosloužily a přestěhovaly
se do sběrných dvorů.

Nové domácí
elektrospotřebiče,
na jejichž výrobu
byly využity suroviny
ze spotřebičů vysloužilých,
se blýsknou v novém designu
v prodejnách elektro.

Nevyhazujte je do popelnice
či na černé skládky! Patří buď
do sběrného dvora, nebo je můžete
odevzdat u vašeho prodejce – a to
bezplatně!

Elektrospotřebiče jsou nezbytnými
pomocníky u vás doma. Dokud
slouží, je vše v pořádku, ale co
s pračkou, která nepere, lednicí,
která nechladí, mixérem, který
nedrtí, či vrtačkou, která nevrtá?

CO S NIMI, KDYŽ DOSLOUŽÍ?

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

CHRAŇME SPOLEČNĚ

Zahrada
el. sekačky, křovinořezy,
el. nůžky na živý plot...

Nářadí, hobby, dílna
pily, vrtačky, brusky, řezačky,
aku šroubováky...

Malé spotřebiče
žehličky, fritovací hrnce, kávovary,
fény, holicí strojky, kuchyňské
roboty, rychlovarné konvice...

Střední spotřebiče
mikrovlnné trouby, vysavače,
digestoře, parní čističe,
pečicí zařízení do 10 kg...

Chlazení
chladničky, mrazničky, přenosné
chladničky, vinotéky, výčepní
zařízení s chladicím médiem...

Velké spotřebiče
pračky, myčky, sušičky,
el. sporáky...

VYSLOUŽILÝCH
ELEKTROZAŘÍZENÍ

SBĚR A RECYKLACE

