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Zahájení nového školního roku a otevření nového úseku
1. září ZŠ a MŠ zahájila školní rok
2009-2010. Všimněte si prosím té desítky v datumu, vše strašně rychle
běží. Mám radost, že jsme mohli v 1.
třídě přivítat 23 prvňáčků, doufám, že
se jim ve škole bude líbit a první školní rok budou vzpomínat jen v dobrém.
Již několik dní předtím, konkrétně 28.
září, panovalo ve školní kuchyni napjaté očekávání. Zástupci hygieny,
stavebního úřadu, životního prostředí a hasičů se sešli k závěrečné kolaudaci nové školní kuchyně. Asi po hodině se nám všem velmi ulevilo, neboť vyjádření všech přítomných znělo: povoleno a schváleno k provozu.
Tímto vyvrcholila dvouměsíční horečná činnost mnoha lidí různých profesí, kteří se na na této zásadní rekonstrukci podíleli. Cesta od červencových vykopaných podlah, okopaných
stěn, stovek metrů elektrických drá-

Kuchyně po rekonstrukci
tů a desítek namíchaných koleček betonu zdárně a úspěšně skončila. Nyní
má škola kuchyni, výdejnu a sociální

zázemí zcela srovnatelné s tím nejlepším v širokém okolí. Nechci zde vypisovat všechny, kteří se na rekonstrukci podíleli, nicméně asi největší dík
patří „četě“ OU Líně, zvláště pak panu
Z.Kaslovi, Z.Koubíkovi a J.Krigelsteinovi, kteří na stavbě denně pracovali
prakticky celé léto. Rovněž díky zřizovateli školy a investorovi, OU Líně za
velkorysé zafinancování celé stavby.
Doufám, že našim kuchařkám nejen
ulehčí práci, ale hlavně přinese zlepšení kvality jídel pro všechny naše
žáky od MŠ až po 9. třídu.
ZŠ připravuje den otevřených dveří tohoto zařízení, aby se naše veřejnost mohla s výsledkem této investice seznámit. Datum bude upřesněno
a včas zveřejněno.
B. Landrgott
ředitel ZŠ Líně

Stará kuchyně
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Ohlédnutí za letošním létem
Blíží se konec září a léto se tak pomalu stává minulostí. Je proto možné
se za tím letošním létem ohlédnout.
Přestože letní měsíce bývají zpravidla
spojovány s prázdninami, dovolenými
a odpočinkem, hovoří se o nich jako
o „okurkové sezóně“, v případě naší
obce to letos rozhodně neplatí.
Již několik našich obyvatel mě v uplynulých měsících zaskočilo výtkou, že
prostředí v jiných obcích se viditelně
mění k lepšímu, jenom u nás se nic
moc neděje. Nevím, z čeho pramení tento pesimistický názor. Jsem naopak přesvědčen, že je na řadě míst
naší obce vidět aktivita. Samozřejmě, v době, kdy se připravují důležité projekty, posuzují se možnosti využití vhodných dotačních titulů a jsou
podnikány kroky k zajištění ﬁnančního
krytí realizace těchto projektů, toho
„v terénu“ tolik k vidění není. Takovým
obdobím byl například téměř celý rok
2007, ale i tehdy úspěšně probíhaly
stavební práce v rámci programu „Čistá Radbuza“ a podařilo se zrekonstruovat chodník Líně - Sulkov. Asi nemá
smysl podrobněji připomínat nejdůležitější akce roku loňského, kterých již
bylo více – rekonstrukce ulic 9. května a U Stadionu, dokončení chodníku k Sokolovně nebo sběrný dvůr odpadů.
Zdaleka nejčilejší stavební ruch však
v naší obci panuje letos. A právě uplynulé letní měsíce toto tvrzení potvrzují nejlépe. Rád bych se proto zmínil
o tom, co obec v současné době řeší,
jaké akce zajišťuje.
V polovině června byla dokončena rekonstrukce Havířské ulice na Sulkově, která si vyžádala ﬁnanční náklady ve výši 6 229 000,- Kč. Na tuto akci
se podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu ve výši plných 92,5 % (!), tedy v hodnotě přibližně 5 762 000,- Kč. Zrekonstruovaná komunikace významně přispěje ke zvýšení životní úrovně obyvatel významné části Sulkova i ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Ulice se navíc stane základem rozsáhlejší obytné zóny, kterou obec plánuje
na Sulkově zřídit. Nyní se již například
intenzívně připravuje projekt opravy přilehlé ulice Na Výsluní. Slavnostní otevření zrekonstruované Havířské
ulice se uskutečnilo 27. srpna za účasti
představitelek Úřadu Regionální rady

Slavnostní přestřižení pásky v Havířské ulici
regionu soudržnosti Jihozápad a dalších významných hostů.
Již od února probíhala postupná rekonstrukce školní kuchyně Základní školy Líně. Původní prostory byly nedostatečné, vybavení nesplňovalo přísné evropské ani české normy, zázemí pro kuchařky zcela chybělo.Dlouhodobý provoz na základě různých výjimek by rozhodně nebyl žádoucí. S ohledem na probíhající výuku
v budově ZŠ 1. stupně, na chod školní družiny a především na potřebu stravování pro žáky ZŠ i MŠ, bylo do konce června možno provádět pouze část
stavebních a přípravných prací. Zato
ihned na začátku prázdnin vypukl obrovský stavební ruch, který se nezastavil
ani o sobotách a nedělích. Vybudována
byla zcela nová varna, prostory dosavadní kuchyně se přeměnily na výdejnu jídel, rekonstrukcí prošly také sklady
potravin, byla nainstalována vzduchotechnika a zejména zbrusu nové moderní vybavení kuchyně. Vše se nakonec zdárně podařilo dokončit a nová
kuchyně mohla být 28. srpna úspěšně zkolaudována. Školáci se tak již 1.
září dočkali prvního oběda uvařeného v nových prostorách. Každému, kdo
se na rekonstrukci podílel patří proto obrovské poděkování nejen ze strany obce a školy, ale určitě i ze strany rodičů dětí využívajících služeb kuchyně.
Celkové náklady na rekonstrukci kuchyně dosahují výše kolem 4 mil. Kč.
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Moderní myčka nádobí ve zrekonstruované školní kuchyni
Na přelomu července a srpna započala předem avizovaná rekonstrukce
380 m dlouhé Tlučenské ulice, jejíž součástí je také vynucená překládka telekomunikačního kabelu. Náklady na akci jsou odhadovány na 6,5 mil.
Kč, ukončení prací je plánováno na listopad letošního roku. Část komunikace mezi Plzeňskou a Chodskou ulicí bude mít obslužný charakter s klasickým chodníkem, zbývající úsek se
změní na obytnou zónu se zklidněným provozem. Cílem tohoto opatření je zamezení nežádoucího zneužívání této komunikace k průjezdu vozidel směrem na Tlučnou. Tlučenská ulice je nejdelší líňskou místní komunikací a její rekonstrukce jistě významně

Stav prací v Tlučenské ulici na začátku září
přispěje ke zlepšení životních podmínek obyvatel severní části obce. Výrazně se také zlepší přístup k lokalitě Na
Vypichu, zejména pro pěší a cyklisty.
Začátkem srpna byla zahájena ještě další důležitá investiční akce – výstavba víceúčelového sportoviště
na sídlišti. Sportoviště bude tvořit víceúčelové hřiště s umělým povrchem,
sektor pro vyznavače jízdy na kolečkových bruslích i na skateboardu a také
menší dětské hřiště. Cílem výstavby
tohoto zařízení je vytvořit lepší podmínky pro využití volného času dětí
a mládeže a uspokojit dlouhodobý
zájem sportovně založené veřejnosti
a maminek či tatínků s malými dětmi.

také Plzeňský kraj. Dokončení výstavby je stejně jako v předchozím případě plánováno na měsíc listopad.
Pro další rozvoj naší obce je velmi důležité obnovení jejího přirozeného
centra, které koncem 80. let minulého
století zcela přestalo existovat. Složité
majetkoprávní vztahy v tomto prostoru se konečně podařilo posunout žádoucím směrem a tak bylo možno zahájit řešení této otázky. Na základě požadavku obce odborníci z Plzeňského projektového a architektonického
atelieru vypracovali nezbytnou urbanistickou studii, s níž byla v srpnu prostřednictvím úřední desky i internetových stránek obce seznámena veřej-

Zemní práce při výstavbě víceúčelového
sportoviště
Výraznou pomocí se sportoviště stane
pro výuku tělesné výchovy na základní škole, využít je bude moci také mateřská školka pro pohybové hry. Náklady na akci jsou předběžně odhadovány ve výši necelých 6 mil. Kč a částkou 300 tis. Kč se na nich bude podílet

Model urbanistického řešení středu obce
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nost. Od začátku září je navíc možno
si v prostorách obecního úřadu prohlédnout model středu obce se stávající i navrhovanou zástavbou. Bližší informace k tomuto tématu jsou uveřejněny v jiné části tohoto čísla NOVIN.
Také na úseku bytového hospodářství
je rušno. Nájemníci z domů č.p. 479 –
480 ve Vodárenské ulici na sídlišti obdrželi v souladu s platným usnesením
zastupitelstva nabídky k odkupu užívaných bytů. Započala tak další etapa privatizace bytového fondu, zaměřená na byty 1. kategorie. V polovině srpna se rozběhla delší dobu slibovaná výměna oken v hornické kolonii. Měněna jsou okna bytů na západní návětrné straně ve všech domech. U domu č.p. 185 a 186 proběhla v červnu komplexní rekonstrukce střechy v havarijním stavu. Před
několika týdny byl dokončen projekt
na vybudování vodovodních přípojek
pro všechny domy v hornické kolonii –
pro každé číslo popisné je připravována samostatná přípojka. Pokud se v budoucnu podaří tento projekt realizovat,
bude deﬁnitivně vyřešen každoroční
problém s vyúčtováním vody.
Nejen velké akce jsou však pro život
obce důležité. I za podstatně méně ﬁnančních prostředků lze vybudovat
něco potřebného. Jako příklad může
posloužit zbrusu nová lávka přes
Luční potok mezi Sulkovem a koupalištěm, která byla otevřena v červenci. Nová lávka je určena pro pěší i cyklisty a její umístění, konstrukce i výška
byly schváleny Povodím Vltavy. V případě povodňové situace by tak lávka ne-

měla vytvářet zábranu v korytě potoka.
Zcela ojedinělým jevem se stalo obnovení křížku při staré cestě do Vejprnic. Zásluhou pana Bedřicha Váchala se
na své místo vrátil důležitý prvek české
krajiny. Kovářské práce jsou dílem pana
Petra Milta ze Sulkova. 28. července
provedl za účasti veřejnosti slavnostní vysvěcení křížku arciděkan Plzeňského biskupství Emil Soukup. Křížek stojí v krásném prostředí a z nedaleké lavičky je překrásný výhled na Líně i okolní krajinu.
Po lavičkách došlo v katastru obce
také na rozmístění prvních košů na
psí exkrementy. Oprávněných stížností na obrovské množství psích výkalů v poslední době kvapem přibývalo. Koše samozřejmě nejsou všelékem, jedná se o určitý pokus, jak začít
tuto problematiku řešit. Je však nutno aby chovatelé čtyřnohých miláčků změnili své návyky a byli ohleduplnější ke svým spoluobčanům. Zkušenosti z některých kontaktovaných
obcí a měst postupujících podobným
způsobem jsou spíše pozitivní. U nás
tomu tak po prvních dvou měsících
zatím není. Koše slouží na odkládání

všemožného odpadu, jen psí exkrementy jsou bohužel doslova vzácností. Na hodnocení je ještě příliš brzy. Je
přitom potřeba brát na zřetel, že jakékoliv jiné řešení se neobejde bez výraznějšího zvýšení poplatku ze psa.
Výše uvedený přehled ovšem není
zcela vyčerpávající. Probíhají práce
na přípravě dalších projektů. Dokončena byla dokumentace pro potřebné navýšení kapacity čistírny odpadních vod, projektují se opravy dalších komunikací i rozšíření inženýrských sítí, obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci mateřské školy, do
konce září bude podána žádost o dotaci také na výstavbu víceúčelového
sálu v prostorách bývalého kina.
V době probíhající ekonomické krize
musíme být stále ve střehu a pečlivě
hlídat obecní finance. Ani naší obci
se nevyhne očekávaný úbytek daňových a jiných příjmů. Přesto je však
potřeba dále pracovat. Ohlédnutí za
letošním létem je přesvědčivým důkazem, že obecní zastupitelé a radní
nespí.
Michal Gotthart
starosta

Obnovení křížek při staré cestě
do Vejprnic

Několik vzpomínek na léta končící devítkou /Čteme opět ve školních kronikách Líní a Sulkova/
1919
Československá republika se od svého vzniku v r. 1918 musela vypořádat s krutými následky První světové
války. Hned ve šk r. 1918-19 zapisuje
tehdejší ředitel jak v obci řádila španělská chřipka. Téměř denně jí někdo
podlehl. I když škola byla zavřena, vyžádala si nákaza i dvě dětské oběti.
Ve 3. tř. to byl Karel Polák, v 5. tř. Marie Egermaierová.
A dál už nechme hovořit kroniku:
„Samostatnost vyburcovala svědomí mnohých vlažných Čechů.
Proto přešlo z německé školy 103
žáků do české, takže v červnu
1919 navštěvovalo v Líních obecnou školu 400 žáků. Ti se svými
učiteli oslavili 21. prosince 1918
příjezd prvního prezidenta T.G.
Masaryka do Prahy. Slavnostně
byly na jaře 1919 před školou zasazeny tzv. Lípy svobody. V březnu pak z upřímného srdce skládali se naši občané na zlatý poklad republiky. Odevzdali 1 zlatý dukát, 10 prstýnků, 8 náušnic
a mnoho šperků stříbrných.“

1929
O deset let později připomíná školní kronika velmi kruté mrazy již dlouho před Vánocemi. Pomrzlo mnoho lesní zvěře i ptactva. Projevuje se
všeobecná krize, řídící učitel zapisuje do kroniky ceny obilí a masa jako
velmi vysoké. 1q pšenice se prodává
za 130 Kč, maso hovězí 1 kg za 16-18
Kč, maso vepřové za 18-20 Kč. Výdělky byly nízké, v řádu stokorun, nezaměstnaní dostávali poukázky na 1,50
kg chleba či poukázky desetikorunové.
Přesto se konaly oslavy Dne dětí s pohoštěním a kulturním programem.
Zvlášť aktivní byla škola na Sulkově.
1939
V březnovém čísle jsme se věnovali smutným událostem obsazování
obce fašistickými vojsky a stanovení hranice mezi Protektorátem a Německem za Líněmi směrem ke Zbůchu na jaře r. 1939. Ještě doznívala
krize v souvislosti s utlumením těžby na dole, každý horník, nebyl-li
propuštěn, dostává alespoň měsíč/4/

ní neplacenou dovolenou a jak píše
kronikář školy V.Peták „..nezaměstnaní mladíci působí na školní
děti zhoubným příkladem, neboť
mravně pustnou…“
Proto raději veselejší údaje: „Obec
Líně se Sulkovem už má 380 domovních čísel, žije zde 860 rodin. Starostou obce je Václav Andrle, náměstci Rudolf Skála a Josef Vacek. Sulkovská kolonie touží po elektřině, proto
už v r. 1935 vzniká „Družstvo elektrovodné sítě“, které začíná na školní zahradě kopat základy pro transformátor. Byly z toho mrzutosti, rodiče na
Sulkově protestovali, nebyl dokonce
konán ani Den dětí. Zato škola získala
radio Rapid a ampliony do tříd.
A na závěr optimistický zápis:
„Dítky se zúčastnily průvodu
a veřejného cvičení Sokola v Líních, též mateřská škola v Sulkově pod vedením opatrovnice Pavly Brandtnerové.“

Helena Svobodová
kronikářka

Kaleidoskop informací
Oprava střech proběhla na domě
č.p. 185-186 v hornické kolonii
z důvodu havarijního stavu. V kolonii
se jedná v krátké době již o druhou
opravenou střechu, ve všech domech navíc probíhá výměna starých
dřevěných oken za plastová.

Slavnostní vysvěcení křížku při staré cestě do Vejprnic provedl 28. července letošního roku za účasti
veřejnosti arciděkan Biskupství plzeňského Emil Soukup. Za obnovu křížku na jeho původním místě patří
obrovské poděkování především panu Bedřichu Váchalovi a panu Petru Miltovi.

Nová lávka pro pěší a cyklisty přes Luční potok byla uvedena do provozu v červenci. Lávka leží na hojně využívané cestě
mezi Sulkovem a koupalištěm a slouží jako důležitý přístup do
lesa.

Členky místní organizace Svazu důchodců uspořádaly před
prázdninami vystoupení pro děti
v základní i mateřské škole. Scénky s vyprávěním i nápadité kostýmy
účinkujících se dětem velmi líbily,
o čemž svědčil i závěrečný potlesk.
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Kaleidoskop informací

Odstavená nepojízdná vozidla jsou nepěknou kaňkou na
vzhledu obce. Autovraky kromě toho často zabírají nedostatková parkovací místa. Obecní úřad se po konzultaci s policií
začal touto problematikou více zabývat.
Radary pro informační měření rychlosti byly na
náklady obce instalovány na frekventovaném průtahu
obcí. Jeden radar je umístěn na Sulkově při příjezdu od
Plzně, druhý v západní části Líní při příjezdu od Zbůchu.
Přínos tohoto preventivního kroku ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu je zřejmý. Stačí se na chvilku zastavit
například u radaru na Sulkově a pozorovat displej – snaha
snížit rychlost je dobře patrna u značné části řidičů.

Koše na psí exkrementy byly rozmístěny
v obci. Jen ještě přesvědčit majitele čtyřnohých
miláčků, aby byli více ohleduplní vůči ostatním
spoluobčanům …
Stánkový prodej burčáku probíhá opět na Sulkově. Kupujícími
tohoto oblíbeného nápoje jsou nejčastěji řidiči nebo spolucestující
z automobilů projíždějících obcí po silnici Plzeň – Domažlice.
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Návrh urbanistického řešení středu obce
Již řadu let většinu z nás trápí stav
středu naší obce. Demolice posledních stavení v prostoru bývalé návsi proběhla na přelomu 80. a 90. let
minulého století, areál výkupny sběrných surovin byl zbourán po povodních v roce 2002. Zejména v 90. letech
se staly některé nemovitosti v souladu
s platnými zákony předmětem restitucí, na další byl ze strany restituentů
uplatňován nárok neúspěšně, část pozemků obec vykoupila a o odkoupení pozemků po bývalé sběrně se jedná. V současné době je obec již vlastníkem většiny ploch ve středu obce.
Obecní zastupitelé se proto již počátkem letošního roku začali zabývat záměrem obnovy přirozeného středu

obce. Za první krok je v tomto směru
možno považovat vypracování urbanistické studie, kterého se ujali odborníci z Plzeňského projektového a architektonického atelieru. Jsme přesvědčeni, že centrum obce musí plnit jak funkci bydlení, tak funkci občanské vybavenosti (služby), velkou
pozornost je nutno věnovat také bezpečnému dopravnímu řešení a zachování prostranství pro konání společenských akcí, například pro pořádání tradičních poutí.
Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání dne 24. 6. 2009 seznámilo
s prvním návrhem urbanistického řešení a rozhodlo tento návrh zveřejnit na úřední desce i na internetových

Návrh urbanistického řešení středu obce – pohled od jihozápadu

Návrh urbanistického řešení středu obce – pohled od jihovýchodu
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stránkách obce, aby jej mohla posoudit i široká veřejnost. Navíc se podařilo
zhotovit malý model středu obce, který si je možno od začátku září prohlédnout v prostorách obecního úřadu. Za
účelem větší informovanosti jsme se
rozhodli alespoň dvě ukázky z vizuální
části uvedené studie prezentovat také
v tomto čísle NOVIN. Oceníme v tomto směru každou připomínku k uveřejněnému návrhu, která přispěje k dosažení optimálního urbanistického řešení. Připomínky je možno předat obecnímu úřadu nebo zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu evidence@
obec-line.cz.
Michal Gotthart
starosta

Setkání kronikářů a přátel regionální historie
láčková - pracovnice Krajského úřadu v Plzni), Kronika-přílohy ke kronice
a jejich využití v obci (Jana Dienstpierová), Nové projekty muzea (Mgr. Jiří
Fák - oba dva pracovníci Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici.
Další plánovanou akcí kronikářů na severním Plzeňsku bude podzimní výlet
do Prahy, kde navštíví Památník národního písemnictví a Strahovský klášter.
p. R. Hrdlička

Vedení Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, společně
s MěÚ v Nýřanech, svolalo na pondělí, 24. srpna 2009 do krajské metropole
všechny kronikáře a přátele regionální
historie na severním Plzeňsku. Na programu byla tato témata: Význam kro-

niky pro regionální sebevědomí (PhDr.
Irena Bukačová ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici), Současnost a kronikářská praxe (Mgr. Petr Hubka - ředitel Státního oblastního archivu v Plzni), Kronika
v soutěži vesnice roku (Ing. Alena Sed-

Zpráva ZO ČSZ
V základní organizaci Českého zahrádkářského svazu v Líních jsme se mimo
pěstitelské činnosti na našich zahrádkách věnovali také zájezdové aktivitě
a údržbě našeho vlastního zařízení.
16. května jsme uspořádali jednodenní tématický zájezd na výstavu „HOBBY“
do Českých Budějovic, která se účastníkům líbila, i když počasí nebylo stálé.
I v letošním roce jsme pokračovali na údržbě našeho zařízení v budově moštárny. Využili jsme poskytnuté
dotace od Obecního úřadu, jejíž část
jsme použili na opravu omítky skladových prostor a vylepšení venkovní fasády budovy naší moštárny, což jistě přispěje k celkovému vzhledu naší obce.
Pro zlepšení hygienických podmínek
při zpracování ovoce, jsme nechali zhotovit některé části lisu, které přicházejí
do styku s ovocem nebo se samotným
moštem, z nerez materiálu.
Naše občany upozorňujeme, že od po-

loviny měsíce září počítáme opět se
zahájením moštování ovoce. Datum
a čas moštování bude včas vyvěšen jak
na plakátech v obci, tak i v obcích okolních. Jiné termíny je možné domluvit
osobně.
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Po proměnách v letošním počasí
a hlavně v červnu a červenci bude dosti nekvalitního ovoce, které bude nejvhodnější zpracovat právě na mošty.
F. Brejcha, předseda ZO

Kalendář turistických akcí

10. 10. 2009 DOLEŽALOVA DVACÍTKA /v Divoké Šárce/
zájezd a pěší turistika

přihláška do 4. 10. 2009

Trasy: 10, 20 a 35 km, mapa KČT č. 36
Odjezd busu: Líně 6.15, Sulkov 6.20, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 6.30, Plzeň-Doubravka
U Pietasu 6.45 hod.
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a děti 150 Kč, nečlen 160 Kč

31. 10. 2009 MILEVSKÝ VYHLÍDKOVÝ OKRUH – Milevsko
zájezd a pěší turistika, mapa KČT č. 39

přihlášky do 25. 10. 2009

odjezd busu: Líně 6.15, Sulkov 6.20, Plzeň-Husova – zast. MHD u ČNB 6.30, Plzeň-Slovany,
konečná MHD č. 1 v 6.45 hod.
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a dítě 150 Kč, nečlen 160 Kč

14. 11. 2009 ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM Mladá Boleslav – 38. ročník
mapa KČT č. 17
zájezd a pěší turistika

přihlášky do 22. 11. 2009

odjezd busu: Líně 5.30, Sulkov 5.35, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 5.45, Plzeň-Doubravka,
U Pietasu 6.00 hod.
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně, OT AS TJ Rozvoj Plzeň a dítě 210 Kč, nečlen 220 Kč

12. 12. 2009 PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
pěší turistika, mapy KČT č. 31 a 32
Trasy: 10, 14, 17, 20, 24 a 38 km
Starty: 10 km – Zbůch, stadion TJ od 9.00 do 11.30 hod.
14 km – Stod, žst. od 7.30 do 11.45 hod.
17 km – Hradec, žst. od 7.30 do 9.00 hod.
20 km – Líně, Sokolovna od 8.00 do 9.30 hod.
24 km – Holýšov, žst. od 7.30 do 9.15 hod.
38 km – Staňkov, žst. od 7.00 do 8.15 hod.
Cíl: Zbůch, restaurace na stadionu TJ do 16.00 hod.

Info Fr. Brabec
ul. SNP 499, 330 21 Líně
t.č. 371 137 292, mobil 790 384809
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Zpráva z biatlonu
Klub letního biatlonu,organizovaný při
místním Baníku,působí již třetí sezonu.
Jsme malý klub ,co do počtu členů, ale
přesto jsme aktivní v závodní činnosti. Hned od počátku činnosti našeho
klubu jsme se zapojili i do organizování oblastních závodů.Letní biatlon má
závodní činnost rozdělenu na oblastní a republikové závody,které jsou organizovány od dubna do října.Většina
závodníků jsou žáci a žačky, ale máme
kategorie i pro dorost a dospělé.Letní
biatlon je sport zaměřený na běh a tak
je vhodný pro zájemce aktivního pohybu od 8. let do 60. let..Máme problém
s nedostatečnou propagací naší klubové činnosti, a tak závodníky vybíráme namátkově.Snažíme se spolupracovat se školou,kdy umožníme žákům vyzkoušet si střelbu na terče a takto získat další závodníky. Při nedostatku žáků
jsme proto rádi za každého kdo má
dlouhodobější zájem.
I náš klub má hlavně závodníky v žákovských kategoriích,dorost a dospělé
zatím nemáme.Klub má 2 zkušené trenery kteří se žákům věnují. A protože je
biatlon především běh, tak se nám zatím nepodařilo najít závodníka, který
by nás mohl reprezentovat na republikové ůrovni. Zatím naši žáci mají střídavé ůspěchy, podle počtu závdníků
v příslušné kategori. Každoročně po-

řádáme na koupališti oblastní závod
v biatlonu, letos jsme pořádali dva závody. Naše závody byly kladně hodnoceny ůčastníky,
jak po stránce organizační,tak i pro kvalitní ceny. Ceny získáváme od podnikatelů z Líní, za což jim děkujeme.
Již několikrát jsme se zůčastnili s klubem turistů organizování Dne dětí na
koupališti, kde je vždy atraktivní střelba
na terče.
Od podzimu budeme opět trenovat
v tělocvičně Baníku, kde nás zájemci
o tento sport mohou navštívit.
p. Sedlák

Byliny z naší zahrady
Řepík lékařský
/Agrimonia eupatoria/
Řepík lékařský patří mezi významné byliny. Už v historii byl znám jako
léčivá rostlina. Historické prameny
uvádějí, že zachránil život pontskému králi Mithridatu Eupatorovi, když
mu byl podán jako protijed (a zdědil
i část jména po něm). Proto také zřejmě byl jeden z jeho historických názvů královská bylina, jinak se mu říkalo řepíček, konopěnec, útrobník, eupatoria a tak dále. Název Agrimonia
rovněž pochází ze starého Řecka. Řekové tak označovali jakousi makovitou rostlinu, jejíž jméno bylo řecky argemone či latinsky argimonia (argema byla možná určitá oční choroba,
k jejíž léčbě se bylina používala).
Je to vytrvalá bylina z čeledi růžovitých (Rosaceae), až 100 cm vysoká,

s krátkým dřevnatým oddenkem, přímou, někdy větvenou lodyhou a žlutými květy uspořádanými v klasovitá květenství. Celá rostlina příjemně
voní. Roste na suchých loukách, pastvinách, stráních, na mezích, v křovinách a u cest. Jako léčivá droga chutná nahořkle.
Řepík lékařský obsahuje mnoho účinných látek, které mohou pozitivním
účinkem ovlivňovat náš organismus.
Mezi nejvýznamnější látky v něm
obsažené patří třísloviny, flavonoidy a hořčiny. Dále obsahuje v menším množství kyselinu křemičitou, silice, vitamin C a dále silicinamid kyseliny nikotinové, železo, cholin a malé
množství saponinů. Pro léčivé účely
je sbírána nať. Řepík lékařský má mírně svíravé a močopudné účinky. Dále
jsou uváděny příznivé účinky proti
některým bakteriím. Třísloviny spolu
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s flavonoidy a silicí mají totiž adstringentní a protizánětlivé účinky.
Proto je doporučován jako doplněk
léčby při průjmech, zánětech sliznic, poruchách udržení moči, zánětu
močového měchyře, chronických zánětech žaludku a dvanáctníku a jako
kloktadlo při bolesti v krku a chronických zánětech horních cest dýchacích. Rovněž některé zdroje uvádějí, že zvyšuje vylučování žluči a upravuje špatnou funkci jater a žlučníku.
Některé z tříslovin spolu s flavonoidy se podílejí na choleretickém účin-

ku a mírně tlumí křeče hladkého svalstva. Nicméně lidové užití při cholescystopathii není vědecky ověřeno
a odborníci se k němu staví skepticky.
Používá se vnitřně i zevně ve formě
odvaru, ale dává se například i do
mastí. Připravuje se i ve formě bylinného sirupu. Vniřně se dále užívá při
lehkých nespecifických průjmových
onemocněních a zažívacích obtížích doprovázených nechutenstvím.
Zevně se ještě používá k obkladům
a koupelím při lehkých povrchových
zánětech kůže, drobných poraněních

a hemoroidech. Přidává se i do relaxačních koupelí. Dříve se používal
i jako barvířská rostlina. Stejné účinky jako řepík lékařský má i jeho blízký
příbuzný řepík vonný (Agrimonia procera), který je však mnohem vzácnější. Oba druhy lze snadno zaměnit, ale
z terapeutického použití je tato záměna málo významná. Podobné terapeutické užití jako v humánní medicíně (adstringens, antiflogistikum, mírné antiseptikum) má řepík i veterinárním lékařství
Milena Voráčková

Daňový kalendář - stručný

ZÁŘÍ
úterý 15.

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

pátek 25.

daň z přidané
hodnoty

daňové přiznání a daň za srpen 2009

čtvrtek 15.

daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2009

pondělí 26.

daň z přidané
hodnoty

ŘÍJEN

pátek 30.

daň z přidané
hodnoty

daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2009
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2009
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle
§ 95a zákona o DPH, která chce být registrována
od 1. 1. 2010

LISTOPAD
středa 25.

daň z přidané
hodnoty

daňové přiznání a daň za říjen 2009

pondělí 30.

daň
z nemovitostí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností
vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC
daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad 2009

úterý 15.
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Tip na výlet

Hrad Gutštejn
Romantická zřícenina gotického hradu Gutštejna leží na skále nad potokem Hadovkou asi 5 km jihovýchodně od Konstantinových Lázní v zalesněném údolí nad levým břehem potoka Hadovky. Hradu dominuje 20 m
vysoká věž se zaoblenými rohy. Vstupní portál v patře věže umožňoval přímý vstup z přilehlého paláce, další palác byl na protilehlé straně. Dochovaly
se zbytky obou paláců i zříceniny obvodové hradby.
Hrad byl postaven počátkem 13. stol.
jako sídelní hrad pánů z Gutštejna, kteří se vychloubali, že patří k nejstaršímu šlechtickému rodu, což vzhledem
k erbu (tři zlaté parohy) je možné, ne-

boť ty měl v erbu i blahoslavený Hroznatá, zakladatel kláštera v Teplé. Jako
prapředek pánů z Gutštejna, který
pravděpodobně hrad vystavěl, je uváděn Dětřich I. z Krasovic. Kjeho majetku patřilo i několik okolních obcí, jako
jsou Okrouhlé a Dlouhé Hradiště, Břetislav apod.
Roku 1421 obléhali Gutštejn katolických pánů husité, ale po několikatýdenním bezúspěšném obléhání odtáhli na Úterý a cestou vyplenili hrad
Falkenštejn. Podobně jako mnozí další šlechtici využili i Gutštejnové zmatků za husitských válek k majetkovým
ziskům na účet nižší šlechty, poražených a katolické církve. V tomto období si přivlastnili např. Rabštejn, Tachov a dokonce i Stříbro a zastávali vý-

znamné státní posty. Když to bylo majetkově výhodné, spolupracovali s Jiříkem z Poděbrad, po jeho smrti s králem Vladislavem, a tak k jejich majetkům přibyly Kynšperk, Příbram, Chýše, Točník a další. V této době to byli
bezcharakterní kariéristé, kteří byli nenáviděni celým okolím. Nicméně tato
větev Gutštejnů nebyla těmi bájnými
a proklínanými loupežníky, kteří loupili a plenili v celých západních Čechách. Gutštejnští loupeživí rytíři pocházeli z Vřesové. Někdy v r. 1550 prodala manželka jednoho z Gutštejnů
celé panství Hansi Elbogenerovi z Bezdružic, čímž Gutštejn, který odolal husitům, zpustl. V r. 1747 pak vymřel starý
rod Gutštejnů, který hrál v historii západních Čech významnou roli.
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