OBECNÍ ČTVRTLETNÍK

NOVINY

pro obyvatele Líní a Sulkova
Vydává Obec Líně | Ročník 5 | Číslo 4. |15. 12. 2011 | Zdarma

Pestrý podzim na školní zahradě
Pod trpělivým vedením paní Vlasty
Bankové, vytvořily děti z prvního stupně ZŠ na výtvarném kroužku z obyčejných dřevěných polínek, překrásné
postavičky podzimních panáčků. Podzimu vévodí pestrost, a tak se ani nápaditě ozdobené dýně, přikrášlené ru-

kou malých tvořitelů, nenechaly zahanbit a mohly se plně předvést ve
své tvarové a barevné kráse. Na stromech zavěšení papíroví dráčci, girlandy z listí a po ránu za tmy svítící lampióny, které do dálky vítaly přicházející ranní děti do školní družiny. To vše
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proměnilo jednu malou školní zahradu v nevšední místo, kde se každý cítí
být mile uvítán.
Popřejme paní vychovatelce a jejím
dětem hodně dalších krásných nápadů.
Irena Chuchmová

Kaleidoskop informací
V říjnu a listopadu probíhala oprava fasády domu č.p. 175 na Plzeňské ulici. Oprava v hodnotě téměř 650
tis. Kč je finančně nejnáročnější akcí
hrazenou z prostředků bytového hospodářství obce v roce 2011. Část nákladů je pokryta výnosem z reklamní plochy, umístěné na západní štítové zdi
domu.

Další cesta musela být uzavřena
závorou. Jde o cestu podél Líňského
lesa, která se stala vyhledávaným cílem nepořádníků. Černé skládky u cesty i uvnitř lesa přibývaly doslova jako
houby po dešti a náklady na jejich odstraňování zbytečně zatěžovaly obecní
rozpočet. Je neuvěřitelné, kolik lidí dokáže bez jakýchkoliv zábran devastovat
přírodu, přestože míst pro legální ukládání odpadů na Plzeňsku stále přibývá

Obnova zeleně proběhla na několika místech obce. Čtyři nové javory
a bříza byly vysazeny podél plotu v bývalé školní zahradě na Sulkově, kde nahradily pokácené staré břízy. Poblíž rybníka na líňské návsi se zase objevily tři
mladé lipky. V tomto případě se jedná
o náhradu za dřeviny nebezpečné svému okolí a poškozené srpnovou vichřicí. Obměněno bylo také pět uschlých
javorů u víceúčelového sportoviště na
sídlišti, na nichž se podepsaly dubnové
ranní mrazíky
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V Polní ulici byl prodloužen vodovodní řad. Nové vodovodní potrubí
v délce 150 m poslouží k připojení sedmi nových stavebních parcel na veřejný vodovod. Parcely koncem minulého
roku prodala obec zájemcům o výstavbu rodinných domků. Nyní bude následovat prodloužení plynovodu.

Sulkov má svůj symbol vánoc. Již
podruhé byl v bývalé školní zahradě na
Sulkově instalován a ozdoben vánoční
strom. O první adventní neděli pod ním
zorganizovala místní organizace Českého svazu žen zpívání vánočních koled,
jehož se zúčastnili příznivci vánočních
tradic z celé obce. V Líních byl rozsvícen
vánoční strom u obecního úřadu

Již podruhé se uskutečnil lampionový průvod, který v předvečer státního svátku 28. října zorganizovala sulkovská organizace Českého svazu žen
a oddíl letního biatlonu TJ Baník Líně ve
spolupráci s místními hasiči a obcí. Jeden proud průvodu vyrazil ze sídliště,
druhý ze Sulkova, oba se pak spojily na
líňské návsi, kde učastníci mohli shlédnout slavnostní ohňostroj.
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Nových projektů má obec připraveno dostatek
Z hlediska financí patří letošní rok spíše k rokům skromnějším a v době ekonomické krize nejde o nic překvapivého. Akce, které se podařilo realizovat,
nepatří objemem vynaložených prostředků mezi nejnákladnější, pro rozvoj
obce však jsou velmi potřebné. Jedná
se především o plynofikaci celého
sídliště, zavedení inženýrských sítí
do nově vznikající zástavby v ulici
Na Podkově, prodloužení vodovodu a plynovodu v Polní ulici nebo
o dokončení výstavby nové kanalizace v ulici V Zahrádkách na Sulkově i v bývalé hornické kolonii v Líních. Důležité je, že se podařilo zachovat finanční rezervy naspořené v uplynulých letech a přitom udržet nízký
stupeň zadluženosti obce. Tato skutečnost má velký význam zejména s ohledem na nepříliš radostnou ekonomickou perspektivu obcí a měst v České republice. Je známo, že od začátku příštího roku dojde ke zvýšení DPH, což se
promítne do nárůstu výdajů ve všech
oblastech, mj. dojde k prodražení stavebních prací. Daňové příjmy územních samosprávných celků přitom klesají, dotačních titulů ubývá… Mediálně
přetřásané navýšení rozpočtů menších
a středních obcí přijde nejdříve v roce
2013 a je stále otázkou, jakou bude mít
konkrétní podobu.
Přes všechny negativní zprávy, valící se
ze všech stran, je nutné nadále pokračovat v práci, připravovat nové projekty a pokoušet se žádat o dotace. A právě o to se obec v letošním roce snažila.
Byl vypracován projekt rekonstrukce Chodské ulice, který se dostal
mezi náhradní projekty oblasti podpory „Rozvoj místních komunikací“ v rámci Regionálního operačního programu
Jihozápad. Jinými slovy to znamená, že
projekt nebyl zařazen mezi projekty, na
které byla dotace poskytnuta, ale ani
mezi projekty, které neuspěly. Existuje tak ještě určitá možnost, že by se do
roku 2013, kdy končí stávající programové období ROP, mohla být alespoň
část náhradních projektů podpořena.
Výrazného pokroku bylo dosaženo
v případě urbanistického řešení
středu obce. Rozsáhlá projektová dokumentace k územnímu řízení je téměř dokončena a lze předpokládat,
že během příštího roku bude požádáno o vydání územního rozhodnutí. Projekt zahrnuje nejen výstavbu bytových

Most na silnici do Tlučné je jediným místem, kde mohou chodci překročit Luční potok při
cestě do lokality Na Vypichu. Pokud se přitom potkají se dvěma protijedoucími nákladními automobily, dostanou se do velmi nebezpečné situace. Připravovaný projekt má tuto
situaci změnit.

Prostor bývalé návsi, připravený pro budoucí výstavbu. Dokumentace pro územní řízení již byla dokončena.
domů s prostorami pro občanskou vybavenost, ale také úpravu komunikací a veškerých veřejných prostranství v prostoru bývalé návsi. Vzhledem
k obrovské finanční náročnosti celého
projektu bude obec o realizaci domovní zástavby jednat s případnými zájemci z řad soukromého sektoru a sama se
soustředí právě na postupné úpravy
veřejných prostranství. Každopádně se
bude jednat o dosti dlouhodobou záležitost, jejíž zahájení by však nebylo
vhodné příliš odkládat.
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Dalším velkým připravovaným projektem je výstavba bezbariérového chodníku do nejsevernější části
obce, tedy na Vypich. Cílem je v tomto případě zvýšit bezpečnost chodců
při frekventované silnici Líně – Tlučná.
Kritickým místem je zejména přechod
přes Luční potok. V současné době jsou
chodci nuceni pro přechod potoka využívat nepříliš široký silniční most, přes
který je vedena osobní i nákladní automobilová doprava. Projekt nového
chodníku byl již dokončen a nyní pro-

bíhá územní řízení. Obec plánuje žádat
na realizaci stavby o dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Nezodpovězenou otázkou je, zda vůbec bude
vyhlášen příslušný dotační titul.
Stranou nezůstává ani Sulkov. Projektant dopravních staveb zpracovává dokumentaci pro rekonstrukci ulice
V Zahrádkách. Stav této velmi důležité komunikace je již po několik let špatný a nadále se zhoršuje následkem četných výkopových prací. Obec se již nyní
snaží vytvářet podmínky pro budoucí rekonstrukci. Jako příklad je možno
uvést rozšíření prostoru pro vznik parkovacích stání před bývalou školní zahradou v sousedství domu s pečovatelskou službou.
Za samostatnou kapitolu lze považovat přípravu projektu zasíťování
ploch severně od Polní ulice. V lokalitě, určené územním plánem k výstav-

bě rodinných domů je nutné vybudovat nové vodovodní, plynové i kanalizační řady a čerpací stanici splaškových
vod. Spolupráce musí probíhat se společností ČEZ, která zajišťuje vlastní projekt na rozvody elektřiny, jehož součástí je také zřízení zcela nové trafostanice.
Zpracovat je však také nutno i dopravní
řešení celé lokality. Náklady na výstavbu technické a dopravní infrastruktury by měly být zahrnuty do kupní ceny
prodávaných parcel.
Obec je připravena zahájit také přípravu projektu revitalizace veřejných
prostranství na sídlišti. Velkým problémem je zejména nedostatek parkovacích míst. Situaci v tomto případě
komplikuje zpoždění realizace projektu společnosti ČEZ, jehož předmětem
má být vybudování kabelových rozvodů nízkého napětí a nového veřejného
osvětlení pro celou jižní část obce. Pod-

le původních předpokladů měly být
práce zahájeny v letošním roce. Doufejme, že se odpovědným pracovníků ČEZu podaří zahrnout akci do plánu investic na rok 2012. Na vybudování osvětlení a nových rozvodů elektřiny
závisí další postup.
Plánů je tedy dostatek, je jen otázkou,
jaký dopad bude mít nedobrá celková ekonomická situace na financování
územních samosprávných celků a zda
se podaří získat na některý projekt dotaci. Obec je ovšem odhodlána alespoň některé práce provést i za nepříznivých okolností a uhradit je z vlastních zdrojů, s využitím části uspořených prostředků. Postupovat dále po
malých krůčcích je určitě lepší než nečinně sedět se založenýma rukama
a čekat.


Michal Gotthart, starosta

Výstava kronik a pasování na čtenáře
Místní knihovna Líně uspořádala 10. listopadu výstavu kronik, které jsou spojeny s obcí Líně. Brzy ráno,
ještě než výstava začala, přinášeli někteří členové z místních spolků
do knihovny překrásné kroniky. Součástí výstavy byl totiž i odborný výklad kronikářů nebo členů spolků,
kteří v knihovně na kroniky dohlíželi. K ukázce byly vystaveny kroniky TJ
Sparty Sulkov, kronika Svazu důchodců ze Sulkova, obecní kroniky, které byly doplněny krásnými alby s fotografiemi, a nakonec 4 kroniky Odboru Klubu českých turistů TJ Baník
Líně, jejichž kroniky byly, ve formátu
A3, největší. Jako první se na výstavu
přišla podívat paní učitelka Kalinová
se žáky páté třídy Základní školy. Pro
velkou nemocnost ve třídě přišla jen
se samými dívkami, ale to vůbec nevadilo. Výstava dívenky velmi zajímala a mnohé věděly spoustu informací
o historii naší obce, o starém Sulkově
a o bývalém hornictví v obci.
Dopoledne knihovna uvítala ještě několik návštěvníků, kteří zasedli ke stolům a prohlíželi si kroniky. Strávili
v knihovně příjemnou hodinku nebo
dvě.
Odpoledne přišly paní družinářky Banková s první a druhou třídou a paní družinářka Miltová se třetí a čtvrtou třídou

místní školy. Najednou byla knihovna
plná dětí, které se také chtěly podívat
na vystavované kroniky. Některé děti na
kroniky přes velký stůl neviděly, a proto se musela ukazovaná kniha přemístit na nižší stolek, kam už dohlédlo i to
nejmenší dítko. Mnozí si na fotografiích
našli své rodiče, prarodiče nebo příbuzné.
Po odchodu dětí z družiny do knihovny přišlo ještě několik lidí, kteří si kroniky přišli prohlédnout. Nejednou jsem
tak zaslechla vzpomínání návštěvníků
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na staré časy a také povídání o tom, jak
se dříve lidem v Líních žilo.
Při příležitosti Dne pro dětskou knihu
(letos připadl na sobotu 26. listopadu)
uspořádala Místní knihovna Líně v úterý 29. 11. akci s názvem Pasování prvňáčků na čtenáře. Do knihovny tak byli
pozvání prvňáčci s paní učitelkou Řehákovou. Některé členky ze Svazu důchodců Sulkov byly také pozvané do
knihovny. Nejprve jsme přistoupili k samotnému pasování. Děti jednotlivě
chodily k paní selce, která měla v ruce

pasovací meč, a poklekly před ní. Potom byla dětem slavnostně předána
šerpa s nápisem ČTENÁŘ 2011 a čtenářský průkaz.
Účinkující herečky ze Svazu důchodců
poté předvedly dětem divadelní představení s názvem Josef Lada. Když se

děti pohodlně usadily, začalo překrásné představení, za které aktérům a jejich předsedkyni paní Brandnerové, patří velké díky. Po představení se už noví
čtenáři nemohli dočkat překvapení,
které jim bylo po příchodu do knihovny
slíbeno. Každý žák totiž dostal od Svazu

důchodců ze Sulkova balíček sladkostí,
ze kterého měl velkou radost.
Po této ceremonii si děti ještě prohlédly
knížky, které je zaujaly, a s hezkým pocitem, že se staly čtenáři v MK Líně odcházely zpátky do školy.

knihovnice Ilona Kaslová

roku 1998. Tento den je oslavou všeho,
co společnosti staří lidé přinášejí. Měl by
stoupnout zájem veřejnosti o problémy,
se kterými se senioři potýkají. V dnešní
době přibývá lidí, kteří se dožívají vyššího věku. V současnosti je na světě asi
10% populace nad 60 let starší osmdesát let. Společnost by to měla akceptovat a vnímat staré občany jako plnoprávné a vytvořit i pro ně podmínky ke zdravému životnímu stylu. Jako malý dárek
k našemu svátku jsme letos dostali lístky
na vystoupení Konrádyho dudácké ka-

pely z Domažlic, které se konalo 21. září
v Měšťanské besedě v Plzni. Bylo to jako
pohlazení po duši. Nejen písničky, ale
i chodské poudačky nás všechny pobavily. A slavilo se dál na představení operety Netopýr v Tylově divadle 2. října. Atmosféra byla sváteční, divadlo zaplněno do posledního místa a očekávání nás
všech byla naplněna. Výkony účinkujících byly skvělé a nálada báječná. Krásná, důstojná oslava!
Na neděli 30. 10. zajistila naše předsedkyně s paní Kracíkovou lístky do Hu-

Zimní spánek? Nikoliv!!
Je nezvykle příznivý podzim, výjimečně
není provázen dešti, větrem, plískanicemi. Blíží se zima, poeticky řečeno – příroda se chystá k zimnímu spánku a vše
se zklidňuje a odpočívá. To se ale nedá
říct o činnosti naší organizace Svazu
důchodců Sulkov – Líně. Právě poslední měsíce jsou doslova našlapány aktivitou a četnými akcemi. Kromě pravidelného středečního cvičení přibývá
návštěva solné jeskyně v Plzni a plavání v bazénu na Slovanech.
Stálý zájem členů vede výbor k vymýšlení dalších akcí a současně s novým
školním rokem startujeme i my svou
zájmovou činnost. Všichni slyšeli o slavné tradici cibulových trhů v Hořovicích. Proč se tam také nepodívat? Takže 1. září razíme směr Hořovice. Nevadí
nám horko, bez problémů proplouváme mezi davy návštěvníků a obdivujeme krásné cibulové copy umně zdobené a je z čeho vybírat – přece musíme
přivézt domů nějakou památku. Tato
dekorace umístěná v kuchyni udělá
pěknou parádu a nějaký čas bude připomínat náš výlet. Někteří zájemci zašli
si prohlédnout zdejší zámek a podívat
se, jak žili jeho majitelé.
V kalendáři jsou uvedeny svátky a významné dny. Ani na nás – seniory – se
nezapomnělo. 1. říjen je Mezinárodním dnem seniorů a slaví se teprve od
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debního divadla v Karlíně na operetu
Polská krev. Krásné prostředí, nádherné melodie, nápadité kostýmy, výborné výkony – s takovými dojmy jsme se
vraceli domů. Myslíte, že se dalo hned
usnout? Hlava byla plná melodií.
Jako každoročně se konal gerontologický den. Letos 8. listopadu v Měšťanské besedě a opět byla náplň přednášek věnována problémům seniorů. Přítomní tu např. dostali rady, kam se obrátit se svými starostmi, jak dbát o své
zdraví, na co být opatrný a co si dopřávat. Pro účastníky byly všechny informace cenné a potěšující je, že se takovéto akce pro seniory organizují. Naši
organizaci zastoupila paní Marie Bulková.
Také do naší obce zavítal redaktor Plzeňského rozhlasu a vyzpovídal naši
předsedkyni Marii Brandnerovou a bývalou kronikářku Helenu Svobodovou
pro svůj pořad U vás doma.
Na členské schůzi 14. 11. jsme přivítali nové členy. Není divu, že je o členství
v naší organizaci zájem, když tu každý
najde možnosti vyžití a akcí je stále víc.
Na další období se máme na co těšit.
Společné rozloučení se starým rokem,
které zpestří svým vystoupením dramatický kroužek z organizace TOTEM.
Opět se plánují lázně na příští rok a překvapením budou určitě atraktivní zájezdy. Nechceme jen,,konzumovat“, ale
také se zapojujeme do spolupráce s jinými složkami v obci. Společně s knihovnou byla 10.11. uspořádána výstava
kronik organizací působících v obci. Je
třeba poděkovat všem, kteří pomáha-

li a zapojili se: manželé Beranovi, Máša
Brandnerová, Vendulka Šidvicová, Zdeněk Vavroch, Eduard Brandner, Maruška Kehlová, V.Beranová a Helena Svobodová. Zlatým hřebem schůze bylo
vystoupení pana učitele z Trhanova,
který byl všemi očekáván a vřele přivítán. Hrálo a tančilo se dlouho, dlouho,
co síly stačily. I my se umíme bavit!
29. listopadu se konalo v knihovně pasování 24 prvňáčků na čtenáře. Je dobře, že paní učitelka Řeháková vede děti
ke čtení a obnoví to, co dřív bylo samozřejmostí. Hodně se četlo, kupovaly se
knihy nebo se půjčovaly v knihovně.
Tento trend mizí a je to škoda. Přejme
si, aby dnešní prvňáčci vytrvali a stali se pravidelnými návštěvníky knihovny. Naše dramatická skupina zpestřila
tuto akci svým vystoupením s pásmem
veršů Josefa Lady. Děti obdivovaly věrné ilustrace z Ladových knih, které pro
soubor nakreslil pan Václav Král. Akt pasování na čtenáře a předání průkazek
provedly paní Květa Gruberová a Anička Famfulová oděné v krojích.
Samostatnou a velmi důležitou kapitolou činnosti naší organizace je dramatická skupina DPH. Existuje již 3. rok
a na svém kontě má 2 programy pro
děti a 2 pásma pro dospělé. Díky předsedkyni paní M.Brandnerové jsme získali grant 10 000 Kč pro soubor.Finance bylo možné použít na platby za autobus, takže účinkování souboru neohrozilo rozpočet organizace. Od října
do listopadu soubor vystupoval čtyřikrát – v Dobříči na schůzi, ve Starém
Sedlišti na setkání seniorů, které orga-

nizoval Sbor pro občanské záležitosti a odkud jsme neradi odjížděli, protože tak vřelé přijetí, bohaté občerstvení
a přátelská atmosféra nás všechny dojala a naše členky dovedly zpočátku poklidnou následující taneční zábavu pořádně rozproudit a taneční parket se
zcela zaplnil. Všichni zapomněli na bolavé klouby a bavili se naplno. Následovalo vystoupení ve Zruči a v Domově
klidného stáří v Žinkovech. Tam jsme si
uvědomili, jak důležité bylo pro klienty
domova naše pásmo. Každé zpestření
jejich dne je povzbuzující a vrací je zpět
do běžného života. Zápisy v naší kronice mluví za vše. A jaká je budoucnost
našeho souboru? Jako každý má ve stáří občas nějaké zdravotní problémy, nevyhnulo se to ani našemu souboru. Bohužel jedna z našich milých členek nás
opustila navždy – paní Anuška Schejbalová. Museli jsme získat náhradníky
– zaskakovala i naše předsedkyně, trvale jsme získali obětavou Jiřinku Pechovou a zázrak – jednoho muže ze Sulkova – pana Jana Lopatu, který nejen vystupuje, ale zpestřuje pásmo i hrou na
kytaru. Dívejme se tedy na budoucnost
souboru optimisticky.
Jak je vidět, seniorky i senioři na Sulkově a v Líních nepěstují,,bačkorovou kulturu“ u televize, ale dokazují, že jsou
plni energie, nápadů a chuti stále něco
podnikat a být v pohybu. Neboť poklid,
nezájem a pasivita je pomalé umírání
a tomu se statečně bráníme.

a nechat se okouzlit jedinečnou atmosférou tohoto města.
Během své nedlouhé, ale o to více působivé historie se Mariánské Lázně staly světoznámým lázeňským centrem
a mohou tak být po právu nazývány
jedním z klenotů České republiky.
Mariánské Lázně jsou druhými největšími českými lázněmi, s velkým bohatstvím
minerálních pramenů. Přímo v areálu jich
vyvěrá 40 a v nejbližším okolí téměř 100.
Území současných lázní patřilo premonstrátskému klášteru v Teplé, jehož opat
K.K. Reitenberg prosadil z popudu klášterního lékaře J.J.Nehra počátkem 19. století výstavbu prvních lázní.

Na základě velkolepého projektu architekta V. Skalníka byly provedeny terénní úpravy a založeny parky, které jsou
dnes vedle množství pramenů nejcharakterističtějším znakem města. V roce
1866 byly Mariánské Lázně povýšeny
na město a počátkem 20. století již patřily mezi nejvýznamnější evropská střediska.
Hlavní lázeňskou promenádou a významnou stavební památkou je pseudobarokní litinová kolonáda z roku
1889. K pitným kúrám jsou zde přivedeny prameny Křížový, Karolinin a Rudolfův. Před kolonádou se velké pozornosti těší zpívající fontána. Nejzná-

Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov – Líně

Mariánské Lázně
Mariánské Lázně – jedno z nejkrásnějších lázeňských míst v Evropě, zářivá perla obklopená zelení Slavkovského lesa
bohatého na minerální léčivé prameny
a jedno z nejvýznamnějších kulturních
center západočeského regionu. Před
více než dvěma sty lety byl zdejší kraj
nehostinný, opuštěný, plný bažin a neprostupných lesů. Když pohlédneme na
Mariánské Lázně dnes, se všemi jejich
překrásnými parky, kolonádami a lázeňskými hotely, jen těžko tomu lze uvěřit.
Již 200 let tu jsou Mariánské Lázně pro
své obyvatele i lázeňské hosty, kteří stále mohou žasnout nad krásou zdejší
přírody, využít jejího léčivého bohatství
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mějšími dalšími prameny jsou Ferdinandův, Lesní a Ambrožův.
Zpívající Fontána byla vybudována v letech 1982 až 1986 péčí Městského Národního výboru v Mariánských Lázních
jako součást rekonstrukce promenádního prostoru areálu Maxima Gorkého.
Autorem návrhu fontány je ak.architekt
Pavel Mikšík, architektonickou a technickou spolupráci poskytli ing.arch.
dr.Otakar Kuea a ing. Pavel Janeček. Autorem první hudební skladby "Hudba
pro fontánu" je hudební skladatel Petr
Hapka. Následovaly další skladby z díla
F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch.
Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů.
Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.
Lázeňské pavilony jsou převážně klasicistního a novorenesančního slohu,
většina domů lázeňské čtvrti nese prvky secese. V sousedství kolonády stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie,
na západě, za Hlavní třídou pak pravoslavný ruský kostel sv. Vladimíra a anglikánský kostel.
Pozn. redakce: A pokud Vás budou bolet
nohy z procházky napříč městem a zima
Vám zaleze až za nehty, navštivte jednu
z několika výstavních cukráren s luxusními zákusky a úžasnou kávou, nebo se
zahřejte v místním plaveckém bazénu.
A že Vám ještě není teplo? Ochutnejte
několik druhů teplých lázeňských oplatek, to opravdu stojí za to!
 /z oficiálních stránek města M. Lázně/

Česnek kuchyňský /Allium sativum/
„Je to můj miláček“, říká ve své knize Bylinář Helena Růžičková. Bez něj se v kuchyni nikdo neobejde.
Česnek patří do čeledi liliovitých. Není to
jenom koření, ale také potravina, která patří k nejstarším na světě. Už před pěti tisíci lety si na něm pochutnávali Sumerové.
Například v Egyptě dostávali česnek otroci,
aby měli dost sil při stavbě pyramid. Po staletí se věřilo, že odpuzuje démony a upíry,
proto se vešel nad dveře a do oken, dokonce se nosil na krku – takovému krku
pak upíří kousnutí nehrozilo.
Ovšem česnek nebyl jenom oblíben,
měl i své odpůrce. Nesnášel ho napří-

klad William Shakespeare, jemuž se tak
hnusil, že o tom zanechal ve svém díle
svědectví. Ale nám ho ani takový velikán jako Shakespeare nezhnusí.
Česnek snižuje cholesterol a hladinu
tuku v krvi, prospívá cévám, ředí krev
a podporuje rozpouštění krevních sraženin. Prospívá při chronických obtížích žaludku a střev, při vysokém krevním tlaku a arterioskleróze a při bronchitidě. V těchto případech je dobré ho často používat v pokrmech, kdo
to zvládne, může ho jíst syrový. Výborný je chleba s máslem a česnekem nakrájeným na plátky, nebo okořeněný
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a přelitý vodou jako rychlou česnečku. Údajně je to také účinné afrodisiakum. Ovšem tady je podmínkou, aby si
ho dopřáli oba partneři, jinak by to bylo
asi velmi problematické.
Česnek obsahuje aliin, saponin, vitaminy
a selen. Pochází z Asie, ale dnes se pěstuje
na celém světě. A víte, kde nejvíce? V Číně.
Česnekový elixír mládí: Oloupeme a rozetřeme 350 g česneku a dáme jej do hliněné nádoby. Přilijeme 200 g lihu nebo
vodky a zakryjeme. Postavíme na 10 dnů
do temné a chladné místnosti. Potom
procedím přes plátno a necháme ještě tři
dny v chladničce odležet. Užíváme první

den jednu kapku ráno, dvě kapky v poledne a tři kapky večer. Druhý den ráno
čtyři kapky, pět v poledne a šest večer.
Postupně zvyšujeme vždy o jednu kapku až do pátého dne večer, kdy si vezmeme 15 kapek. Od šestého dne ráno začneme počet kapek stejným způsobem
snižovat. Desátý den večer končíme jednou kapkou. Další den ráno si vezmeme
15 kapek a v poledne a večer 25 kapek.
Další dny si bereme ráno, v poledne a ve-

čer vždy 25 kapek až do spotřebování celého množství. Kúru si můžeme zopakovat až po pěti letech. Zbavuje tělo tuků,
vápenatých usazenin, zlepšuje látkovou
výměnu, snižuje vysoký krevní tlak, snižuje nebezpečí infarktu,působí proti skleróze, bolestem hlavy, zlepšuje zrak, prostě omlazuje! Nemůžete ji však aplikovat,
jestliže trpíte nízkým tlakem nebo nemáte v pořádku ledviny.

z knihy „Bylinář“

ZKO Líně
Velký úspěch na národní výstavě
Eva Šmolíková s Dartií z Blatenských
luk nás velmi úspěšně reprezentovaly na výstavách. Po velkém vítězství na
Krajské výstavě v Plzni – krajský vítěz,vítěz FCI skupiny I., nejlepší jedinec skupiny FCI (BIS),následovalo ocenění i na
Národní výstavě v Brně – vítěz třídy, V1,
CAC. Našim holkám to prostě sluší!

Vítěz výstavy Dítě a pes Tom Vejvoda s Charlie,za ním druhá v pořadí Kateřina s fenkou
Nelou.
Dartie z Blatenských luk s trofejemi
Punťa Cup v Křimicích
Radost nám udělalo i umístění našich
pejsků na Punťa Cupu. Terezka Miltová s Ťapkou a Markéta Miltová s Badym
soutěžili v nejpočetnější kategorii „Kříženci“. Bady si odnesl pohár za celkové 3. místo,Ťapka skončila na 5. místě.
Společně bojovali o přízeň poroty ještě
v kategorii „Parádník“, kde se v přestrojení za Křemílka a Vochomůrku dostali na 4. místo.
Největší úspěch zaznamenali Petr Polák s Brokem v kategorii “Velká plemena“. Při premiérové účasti se jim podařilo tuto kategorii vyhrát!
Děti soutěžili i se svými pejsky
Jsme velice potěšeni,že mají naše akce
pro děti čím dál větší počet příznivců:Pohádkovým lesem se před prázdninami prošlo 62 dětí!Také proto jsme se
rozhodli využít svolení OÚ Líně a uspo-

Bold táhne zachraňovaného ve člunu.
řádat „Den her“ v prostoru místního
koupaliště.
Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích a pak si za své snažení vybraly
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odměnu. Díky našim sponzorům si odnesly opravdu mnoho cen.
V rozlehlém prostoru koupaliště jsme
mohli současně uspořádat výstavu

„Dítě a pes“. Šestnáct odvážných dětí
přivedlo své psí kamarády a předstoupilo před porotu. Někteří potřebovali ještě drobnou pomoc od rodičů, jiní
soutěží prošli naprosto samostatně. Jelikož nebylo zadáno žádné omezení, do
soutěže se zapojili i dva plyšáci!Všechny děti nás velice potěšily a všem moc
gratulujeme k výbornému výkonu. Vybrat tu nejlepší dvojici bylo velmi obtížné.Nakonec si pohár za první místo odnesli Tomáš Vejvoda a Charlie.
Členové naší kynologické organizace
dětem předvedli ukázku výcviku poslušnosti a obrany. Nejvíce všechny za-

ujala práce záchranářského psa Bolda – průzkum terénu,záchrana tonoucího a záchrana dítěte ve člunu. Odvážné děti se mohly v záchranářském člunu i projet!
Velké poděkování patří našim sponzorům. Finančně nás podpořil OÚ Líně,
sladkosti a dobroty nám věnovaly paní
Beranová-Koloniál Sulkov a paní Kaslová-Nápoje Líně. Ceny pro radost jsme
získali od paní Kočkové – Vše za 39. Děkujeme také panu Kulemu, který byl
ochoten zajistit občerstvení v kiosku
a tím nám ušetřil spoustu starostí.
Velice štědře se zachoval náš nový

sponzor pan Černý – Krmiva Líně. Díky
jeho podpoře jsme mohli odměnit každého psího soutěžícího! Ještě jednou
všem děkujeme a budeme se těšit na
další setkání!
Jelikož se věnujeme sportovní kynologii, účastníme se různých závodů (Železná Ruda, Domažlice, Týnec…) a skládáme zkoušky z výkonu. Podrobnější
informace o naší činnosti a úspěšnosti
se dozvíte na internetových stránkách
ZKO Líně. Rádi vás uvítáme také na cvičáku!
Za ZKO Líně Miltová

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán,
veselme se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Jenž prorokován jest,
veselme se,

ten na svět poslán jest,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Člověčenství naše,
veselme se,
ráčil vzít Bůh na sebe,
radujme se.

Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Goliáš oloupen,
veselme se,
člověk jest vykoupen,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Redakční rada přeje Všem spoluobčanům, aby v klidu a pohodě prožili vánoční svátky
v kruhu svých nejbližších a šťastně vykročili do Nového roku 2012.
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ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTU TJ BANÍK LÍNĚ
KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KONANÝCH V ROCE 2012
K loňskému prvnímu Kalendáři akcí
byly vydány informace, které budou
platit celé pětileté období, tj. v letech
2011 – 2015. Nově k nim přibudou:

b) do přihlášky je nutné uvést všechny požadované údaje pro případné oznámení změny termínu akce
apod.

tí o pomoc na naše členy. Pokud projevíte zájem (muži ale i ženy), oznamte
mně to. Budu vděčný za každou projevenou pomoc.

I. Všeobecné:
a) členové našeho odboru, kteří odevzdají jízdní doklady, obdrží za každý
den účasti na akcích tohoto kalendáře příspěvek ve výši do 20 Kč/den jako
kompenzaci jízdného

c) všechny plánované akce pro rok
2012 končí vyjímečně již 23. 9. 2012.
Důvodem je to, že se v Plzni uskuteční ve dnech 16. 11. – 18. 11. 2012 41.
ročník turistické akce Za posledním
puchýřem, kde jsem byl pověřen vedením technické sekce. Protože budu
do sekce potřebovat na plnění úkolů
před, během i po skončení akce dobrovolníky, obracím se nejprve se žádos-

d) obdobná výzva platí i pro pomoc při
organizaci TP Předvánoční pochod

II. K plánu akcí na rok 2012:
a) přihlášen je ten, kdo současně uhradí
výši zálohy a dodrží termín

III. K akcím Poznej svůj kraj
a) nově je vyhlášena (s platností již od
r. 2011) dlouhodobá soutěž pouze pro
členy našeho odboru. Účastník, který získá všech sedm barevných odstínů Pamětních listů těchto akcí, obdrží
zvláštní cenu.

IV. Konkrétní informace k prvním třem akcím roku 2012
6. 1. 2012

SPÁLENÉ POŘÍČÍ A BLOVICE

PÁ

okres: PJ
přesun:

odjezd busu: Líně 6:55; dále z Plzně, CAN 7:45 do Hořehled 8:33 hod.
pěší trasa: 6 km; mapa KČT č. 35

program: kromě výše uvedeného na první straně v kolonce poznámka, NS
Hvížďalka (vodopád, mlýnské kolo) a další pámátky obou městeček
příjezd vlaku: Plzeň hl. n. 16:53; dále busem z Plzně, CAN 18:05 hod.

22. 2. 2012

PŘES DVA ZÁMKY,DVĚ ZŘÍCENINY A SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ

ST

okres: RO
Přesun:

odjezd busu: Líně 5:00; dále z Plzně, CAN 5:40 do Oseka 6:25 hod.
pěší trasa: 15 km; mapa KČT č. 34

program: okolo zámků Osek, Březina, zříc. Kamýk, Salon a na Hradiště s vyhlídkou
příjezd busu: Plzeň, CAN 16:15; dále z Plzně, CAN 16:30 hod.

24. 3. 2012

OKOLO PLZNĚ PO CT 2151

so

Okres: PM

odjezd na kolech: Líně, pošta 7:30 hod.

přesun: cyklo trasa: 61 km (lze libovolně krátit); mapa KČT č. 31
program: podle původně navrhované trasy z r. 2008
příjezd na kolech: Líně, pošta

a) současně jsou již k dispozici přihlášky na akce,které vyplněné odevzdejte
do určeného termínu současně s předepsanou zálohou

V. Na další akce konané v roce 2012 budou k dispozici konkrétní informace
poprvé při akci konané dne 22. 2. 2012.
Informace lze zaslat také e-mailem po
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zaslání dotazu na e-mailovou adresu:
kctline@seznam.cz
 Zpracoval vedoucí akcí Václav Straka

Kalendář turistických akcí
25. 12. 2011 VÁNOČNÍ POCHOD v Líních
NE

pěší turistika

24. ročník, pořádá O-KČT TJ Baník Líně
trasa: 10 km, mapa KČT č. 31
start: u Hasičárny v Líních od 13:00 do 13:30 hod.
cíl: u Mateřské školky v Líních do 15:00 hod.

info: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797
Poznámka: 17. 12. – „Loučení s rokem 2011“ bude dle Pavla Hegnera ve Volduchách u Rokycan, kde je dobré vlakové
spojení (ŽST – Rokycany, Svojkovice,Holoubkov, Mýto), takže autobus není třeba. Pavel mi řekl, že se domluvíte
na schůzce organizátorů v září 2010 a zde nahlásí vše potřebné do „Kalendáře akcí“.

11. 2. 2012

KOUZLO ZIMNÍHO LESA

SO

13. ročník, pořádá O KČT TJ Baník Líně

cyklo turistika

trasy: 12, 18, 24, 34 km, mapa KČT č. 34
start: Hořovice, ŽST – pro trasu 34 km 7:00 – 9:15 hod.
trasy 12, 18, 24 km 8:00 – 10:15 hod.
cíl: Hořovice, ŽST 11:00 – 17:00 hod.
info: Petr Brabec tel. 371 134 204, mobil 728 915 450 – volat pouze v sobotu a v neděli

18. 2. 2012

HORNOBĚLSKÁ TŘICÍTKA

so

35. ročník, pořádá Sokol Horní Bělá

pěší turistika

trasy: 10, 20, 35 km, mapy KČT č. 30 a 31 přihlášky do 12. 2. 2012
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 7:00, Sulkov 7:05, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 7:15, Plzeň – Lochotín,
pivnice U Komína 7:25 hod.
jízdné: jednotné 60 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 4. Ročník 5. Vychází 15. 12. 2011
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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