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Ulice U Kotelny má nový asfaltový povrch
Ulice U Kotelny se během několika
týdnů proměnila v moderní asfaltovou
komunikaci se šířkou vozovky 5,50 m.
Má tak parametry klasické obslužné
komunikace, umožňující mj. zajištění
dopravní obslužnosti autobusovou
linkou ČSAD. Komplexní opravu ulice
si vynutil dlouhodobě velmi špatný
stav jejího povrchu, navíc ještě zhoršený po výměně kanalizace začátkem
tohoto roku. Celkové náklady stavebních prací dosáhly výše 2,2 mil. Kč.
V rámci opravy komunikace byly zachovány všechny stávající odbočky
i provizorní parkovací stání. Výraznou modernizací prošla autobusová
zastávka, která nyní plně vyhovuje
současným předpisům. V místech důležitých chodníků byl snížen obrubník
za účelem snazšího pohybu chodců.
Obrubníky byly také sníženy v těch
částech ulice, kde by v budoucnu
bylo možné zřídit další, tolik potřebná
parkovací místa. V tomto případě se
však nejedná o definitivní řešení – ne

všude, kde je obrubník snížený nutně
musí parkovací místa vzniknout. Vše
bude záležet na výsledcích dalšího
projednávání.
Pro úspěšné pokračování obnovy (re-

vitalizace) sídliště je velice důležitým
počinem vybudování nových kabelových rozvodů nízkého napětí i zcela
nové sítě veřejného osvětlení. Tato
finančně náročná akce probíhá již od

Úpravy ohrady před objektem bývalé kotelny

Zemní práce a osazování betonových obrub

Ulice po položení stabilizační vrstvy
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začátku června a zajišťují ji na své náklady společnosti skupiny ČEZ. Bytové
domy tak přestanou hyzdit nevzhledné konzole s dráty a také pouliční svítidla namontovaná přímo na fasádách,
z parkových ploch zmizí dřevěné
sloupy s elektrickým vedením. Také je
nutné se zmínit o rekonstrukci kanalizačních řadů. V ulici U Kotelny již byla
kanalizace zrekonstruována, nyní čeká
výměna kanalizačního řadu Vodárenskou ulici. V tomto případě stavební
práce financuje obec s přispěním provozovatele, společnosti ČEVAK a.s.
S ohledem na stávající situaci je tedy
již možné zahájit projekční přípravy
dalších prací, zahrnujících např. rekonstrukce zbývajících komunikací, vybudování nových chodníků a parkovacích míst, ale také zkvalitnění zeleně.
O tyto věci se již nyní veřejnost zajímá. Připravuje se proto informativní
schůzka předsedů společenství bytových jednotek jednotlivých bytových
domů s představiteli obce a s projektantem dopravních staveb Ing. Petrem
Hulínským, který již vytvořil předběžnou studii možného řešení dopravní
situace na sídlišti. Zástupci vlastníků
bytů se tak dozví, jaké předpisy platí
pro stavby chodníků i parkovacích
stání, jak je možno řešit přístupy k jednotlivým domům apod. Obyvatelé
sídliště následně dostanou čas o návrzích přemýšlet a vyjádřit se k nim.
Pokud příprava projektové dokumentace během podzimu a zimy zdárně
pokročí, bude možné požádat o vydání potřebného územního rozhodnutí
a následně také stavebního povolení.
V případě, že v územním a stavebním
řízení nenastanou žádné komplikace,
je zahájení dalších stavebních prací
reálné ve druhé polovině roku 2015.

Zároveň je třeba také pamatovat na
vypracování projektu sadových úprav.
Tuto záležitost rozhodně nelze opomíjet, neboť právě kvalitní veřejná zeleň je nezbytným předpokladem pro

vytvoření dobrých životních podmínek na líňském sídlišti.


Dláždění chodníku u autobusové zastávky

Asfaltování

Ulice U Kotelny po dokončení stavebních prací

Nová autobusová zastávka
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Michal Gotthart, starosta

Kaleidoskop informací

Rekonstrukce rozvodů nízkého napětí pokračuje.
Ze sídliště se hlavní práce postupně přesunuly do
ulic Lidická, Dobřanská, Na Svahu a U Rybníka.

Oprava vozovky proběhla v ulici
U Rybníka. Odfrézován byl polorozpadlý betonový povrch a na podklad
byla následně položena jedna vrstva
asfaltu. Opravu v hodnotě cca 250 tis.
Kč uhradila obec z prostředků uspořených na zimní údržbě během prvních
měsíců letošního roku.
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Během letních měsíců probíhaly demoliční práce na objektu bývalého
kina. Jedná se o první část stavebních prací v rámci přestavby bývalého
kina na víceúčelový objekt. Projekt je
finančně podpořen dotací z ROP Jihozápad, termín dokončení je stanoven
do dubna 2015.

Nově upravený sportovní areál na koupališti v létě ožil.
Návštěvníci mohli využít nabídky zmodernizované provozovny občerstvení, k dispozici jim byly také nové toalety,
převlékárny i vylepšená sportoviště. Počasí milovníkům
koupání sice zrovna dvakrát nepřálo, ale o to bohatší bylo

kulturní využití areálu. Rozličné hudební produkce zajistil
především nový nájemce p. Milan Vágner, v některých případech se na organizaci podílelo také sdružení Ženy Sulkov. Stavební úpravy areálu v hodnotě 1,1 mil. Kč financovala obec.
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Recyklace odpadu v naší obci
Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci
93 televizí, 38 monitorů a 605 kg
drobného elektra
Občané naší obce již několik let
zodpovědně třídí elektroodpad.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme
snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
vytříděných elektrozařízení. Naše
obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale
také o významu sběru drobných
spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení.
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný
odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje moderní úsporná lednice za
více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení
spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo
dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stej-

né množství je například spotřebováno
při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili 93 televizí, 38 monitorů a 605 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
34,53 MWh elektřiny, 1426,84 litrů ropy,
158,64 m3 vody a 1,58 tuny primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 8,01 tuny CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů
o 31,05 tuny“.
Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie,
jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak
k ochraně životního prostředí, zaslouží
obrovský dík.
Z certifikátu společnosti ASEKOLk
Enviromentálnímu vyúčtování za rok
2013 pro obec Líně

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
Vážení čtenáři,
rádi bychom vám v tomto příspěvku představili Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov.
Potřebujete pomoci v tíživé situaci?
Jsme zde pro vás a najdeme společné
řešení!
Pokud jste senior nebo člověk se zdravotním omezením, který potřebuje
pomoci, staráte se o rodiče či jiného rodinného příslušníka, nebo jste pracovně
vytíženi a pomohlo by Vám, kdybyste
část péče o postižené či seniory přenechali profesionálním pečovatelkám, neváhejte se na nás obrátit.
Právě v takové situaci Vám může pomoci naše pečovatelská služba.
Jsme Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov a naším posláním je snaha o to, abyste mohli
co nejdéle zůstat doma, i když už Vám
Vaše síly nestačí na zajištění péče o domácnost a péče o sebe. Zachováte si tak
soukromí, kontakt s rodinou a kamarády

a navyklý způsob života. Usilujeme o zachování jedinečnosti každého člověka
a službu s každým uživatelem individuálně plánujeme tak, aby přesně vyhovovala jeho potřebám.
Naše pečovatelky Vám mohou zajistit
teplý oběd a donést Vám ho až domů,
mohou Vám nakoupit, pomoci uklidit
v domácnosti, vyzvednout léky v lé/5/

kárně. Doprovodí Vás také k lékaři či na
úřady. Naše služba dokáže zajistit i péči
o lidi, kteří vyžadují intenzivní pomoc
druhé osoby, např. při koupání, umývání
na lůžku, přesunu z postele na vozík, při
podávání stravy.
Naše organizace spolupracuje s obcí
Líně, která zprostředkovává pečovatelskou službu pro své občany. I díky této

spolupráci Vám můžeme nabídnout celou škálu námi nabízených služeb.
Cílové skupiny našich služeb:
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři
Naše motto zní: „Umíme pomáhat
a nacházíme pro vás řešení.“
Více informací na
www.pecovatelskasluzba.cz
nebo na telefonu 774 483 702.
Slovo koordinátorky CPOS
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámila s děním v naší organizaci v letošním roce. V březnu proběhl již druhý
ročník plesu Centra pečovatelských
a ošetřovatelských služeb Město Touškov. Ples se konal v kulturním domě
v Kozolupech. Večerem provedl Petr

Handl z Českého rozhlasu Plzeň, pro
hosty bylo připraveno několik vystoupení a také bohatá tombola. Ples se setkal
s pozitivním ohlasem a již se těšíme na
další ples v příštím roce.
Rádi bychom se letos opět zapojili do
celostátního projektu Týden sociálních
služeb, v rámci kterého poskytovatelé
sociálních služeb přibližují své služby
klientům, zájemcům o služby i široké
veřejnosti.
Stejně jako v loňském roce i letos jsme
nominovali jednu z našich pracovnic
na Cenu sympatie, která je udělována
v rámci Ceny kvality v sociální péči. Výsledky nominace budou známy v druhé
polovině letošního roku.
Od května letošního roku působím v organizaci na pozici koordinátorky pro
středisko Touškovsko. Toto středisko
je rozdělené na dílčí střediska v Městě
Touškově, Všerubech a Líních. Každé ze
středisek poskytuje služby jak v domech
s pečovatelskou službou v uvedených
obcích, tak klientům v terénu v dojez-

dové vzdálenosti jednotlivých středisek
(jedná se zhruba o 15 obcí). Do organizace jsem nastupovala s mnoha obavami, ale zároveň s mnoha očekáváními.
Obavy z nového prostředí se rychle
rozplynuly, jelikož CPOS Město Touškov
je organizace s dobře spolupracujícím
týmem zaměstnanců, srozumitelně
zpracovanou metodikou a podporujícím vedením. Také spolupráce s obcemi
v rámci střediska Touškovsko je bezproblémová, v drtivé většině případů jsou
starostové a zastupitelé zainteresováni
do řešení sociální situace svých občanů.
Očekávání na druhou stranu byla naplněna či dokonce předčena. Práce koordinátorky je sice náročná, ale zároveň
rozmanitá a především smysluplná.
Ráda bych tímto poděkovala za Vaši
důvěru a doufám, že nadále budete se
službami, které Vám můžeme nabídnout, spokojeni.
Mgr. Ivana Vanišová
koordinátorka střediska Touškovsko

Aktivní i v létě
Sice ne tolik jako během roku, ale nezahálíme. Největší akcí před prázdninami
byl týdenní pobyt v lázních od 2. do 8.
června. Na to se těšíme celý rok. Letos
jsme vytvořili 2 party, jedna mířila do
Jáchymova, druhá do Bechyně. Ubytování v lázeňském domě Olga bylo luxusní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, krásné, moderní. Hned první den
jsme se zúčastnili kulturního programu
a pokračovali další dny. Prohlídka SPŠ
keramické, která slavila 130. výročí od
svého založení, zajímavé informace
o její historii i slavných studentech. Kteří to byli? Třeba Karel Kryl, Viktor Sodoma a herec a režisér Jan Kačer. Vystavené výrobky bývalých studentů bychom
mnozí chtěli mít doma. Bechyně má
krásnou polohu nad Lužnicí s výhledem na most Duha, který se nad řekou
klene. Je zajímavé, že byl díky Křižíkovi
elektrifikován. Ve městě jsme si mohli
prohlédnout zdejší galerii, expozici keramiky, klášter a zámek. Měli jsme štěstí, že se v Zářečí- původně samostatné
osadě, nyní patřící k Bechyni- konala
pouť. Z recese se nazývají královstvím
a mají svého krále, hymnu i vlajku. Pro-

gram pouti byl pestrý: každoročně se
vzpomíná na občany zesnulé v uplynulém roce, vítají se nově narození, byla
vyhlášena soutěž v pojídání pečené
kachny, vystoupení mažoretek, tombola a nechybělo ani skvělé občerstvení.
Než jsme se rozkoukali, pobyt v Bechyni končil. Odjíždíme odpočati, plni obdivu k městu a za rok – kdoví? Možná
zase na shledanou!
Další akcí bylo 18. 6. vystoupení s programem pro děti I. stupně ZŠ a 25.6. v MŠ.
A co si tentokrát účinkující pro děti připravili? Pásmo o řemeslech provázané
lidovými písněmi a říkankami o řemeslnících. Je nutno ocenit kostýmy, které
pro vystupující ušila paní Jindra Kašparová. Děti se aktivně zapojovaly a jistě se
dozvěděly mnoho nového o řemeslech,
řemeslnících, jejich práci i nářadí, které si
mohly prohlédnout.
Účastnice kurzů Totemu úspěšně
ukončily studijní rok, naposledy se sešly
s kolegyněmi a přihlásily se do prázdninových aktivit – pravidelnému kondičnímu cvičení a minigolfu. 25. 8. se sešla
naše skupina Sousedé 55+ a zhodnotili jsme dosavadní akce, dohodli na
/6/

dalších aktivitách a zlepšení činnosti.
V říjnu přijede partnerská skupina z Rakouska a těšíme se, že se budeme moci
pochlubit svou činností. Na členské
schůzi, která navazovala na naši schůzku, jsme se od předsedkyně dozvěděli,
jaké akce nás v nejbližší době čekají,
a zdá se, že zase jedeme naplno. Divadlo v Praze, cvičení, koncert swingové
hudby, návštěva solné jeskyně a vodní
aerobik. Bohužel nevyšlo představení v Novém divadle – muzikál Kočky
z technických důvodů přesouvají na
listopad. Ale rádi si počkáme. Aspoň se
máme na co těšit!!
Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov-Líně

Zájezd ke Dni dětí 2014
Blíží se nám opět Mezinárodní den dětí
a jak je již naším zvykem připravili jsme
pro ně zájezd.
Letos do Velkých Popovic a na zámek
Berchtold.
Zase jsme se sešli v sobotu 24.5.2014
v půl osmé ráno na seřadišti na „Špičině“, počasí vypadá dobře, je vidět, že
nám vyšší mocnosti přejou abychom
si to užili.
Autobus nám dorazil, tak honem nastupovat a vyrážíme za poznáním a možná
i nějakým dobrodružstvím.
A je tu naše oblíbená zastávka „Čížany“ u mekáče na Rudné- tak kolik jim
dáme- 20 nebo raději 30 minut- to snad
stihnou! Jak nám šmakujou řízečky...
a nastupujeme!! ať to stihneme, v deset
hodin je domluvená prohlídka Velkopopovického pivovaru, mrňata v kočárcích
se s rodiči šla podívat na kůzlátka no
a my ostatní jsme s průvodkyní vyrazili
do útrob pivovaru, abychom viděli, jak
se ta dobrota, co tak chutná tatínkům
i maminkám, vlastně dělá.
Velkopopovický pivovar leží v těsné blízkosti Prahy, stojí již více než 135 let. První
várka byla v pivovaru založeném pražským průmyslníkem baronem Ringhofferem uvařena v prosinci roku 1874.
Prošli jsme všemi částmi pivovaru,
shlédli jsme i film, ochutnali nepasterizované pivko a nakonec jsme navštívili

maskota kozla Oldu.
Z Velkých Popovic už naše cesta míří
na zámek Berchtold, kde nás čekají miniatury hradů, zámků a jiných památek
Česka, pohádková země paní Klimtové-těšíme se na její skřítky, ježibaby, víly.
A je tu i peklo s velkým čertem venku
a ještě horšími uvnitř, ne všichni našli
odvahu vejít.
V areálu probíhala i výstava veteránů,
mohli jsme obdivovat stará auta a motorky všech možných značek. A jak se
nám líbili, dokonce jsme se zapojili do
soutěže o nejkrásnější veterán a samozřejmě sesbírali několik cen. Vyhrála Terezka Laiblová i Bára Podzimková.
Zážitek měli i kluci fotbalisté, potkali
jsme v areálu legendu našeho fotbalu

Zahájení nového školního roku
A je tu opět září, kdy děti jdou po
prázdninách prvně do školy. Některé
z dětí jdou prvně a jiné přicházejí do již
známého prostředí.
Chceme, aby se děti učily v pěkném
prostředí, které se snažíme neustále
v rámci možností vylepšovat. Každé
prázdniny ve škole pracují řemeslníci
na opravách budov, které jsou přes sto
let staré. Letos bylo zrekonstruováno
chlapecké sociální zařízení v prvním
patře a chodba v přízemí budovy prvního stupně základní školy.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili
o zlepšení vnitřních prostor naší školy
a jakoukoliv formou přispěli k uskutečnění celé akce.


Za základní školu Jana Bulková
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pana Antonína Panenku, nejen že se
nám podepsal, ale se i s klukama vyfotil. No a některá děvčata se zase přitulila
k Petru Kolářovi, ach...!
Děti si mohly i zasoutěžit na různých
stanovištích, namalovat si obrázek
nebo zaskákat na super vzduchové
trampolíně.
Celý den jsme si pěkně užili, spapali
jsme řízky od babiček a maminek, nakoupili spoustu blbůstek a dobrot a ve
čtyři hodiny jsme nastoupili do autobusu a hurá domů.
Všem dětem přejeme k jejich svátku
všechno nejlepší a příští rok se těšíme
zase někam za dobrodružstvím
Za Ženy Sulkov o.s.
Jana Vizváriová

Letní tábor mladých hasičů 2014
Po roce (26.7.2014) se opět sešli mladí
hasiči, jejich kamarádi i vedoucí, aby
vyrazili na třetí ročník Letního tábora
mladých hasičů SDH Líně. V letošním
roce šlo o osmidenní (26.7. – 2.8.) tábor
v Chatovém Ráji Komorník, který se nachází u rybníka Komorník v Jihočeském
kraji. Tábora se účastnilo 17 dětí a 6 vedoucích.
Jak bylo zmíněno, sraz a odjezd byl
26.7.2014 a to v osm hodin ráno. První
den, jak tomu bývá, byl spíše cestovní
a seznamovací. Po cestě jsme se stavili
na oběd v restauraci a do kempu dorazili okolo sedmnácté hodiny. Nebylo
tedy příliš času nazbyt, avšak malou
chviličku na zastávku u Žďákovského
mostu jsme si našli a připomněli si první ročník tábora.
Druhý den tábora byl ve znamení sportu a turistiky. V dopoledních hodinách
jsme hráli volejbal a házenou. Po obědě
jsme se vydali na procházku okolo rybníka Komorník. Procházka měla být pojata
jako branný pochod, ale řeč přišla pouze
na určení času podle stínu a polohy.
Bylo toho tolik, na co se dívat. Mimo jiné
i rozbořený bunkr z pohraničního opevnění. Když jsme rybník obešli ze tří čtvrtin
a dostali se tak na úroveň kempu, cestu
jsme si zkrátili a rybník přeplavali. Tedy jen
někteří z nás.
Další, tedy třetí den, jsme se vypravili
na Jindřichohradecké vlakové nádraží.
Zde jsme započali cestu úzkorozchodným parním vlakem do Nové Bystřice.
Všichni věděli, že děti pojedou zmíněným vlakem, překvapením však bylo, že
měly celý, nedávno zrekonstruovaný va-

Odjezd
gón jen pro sebe. Dokonce i místa měly
určená. Na sedadlech měly tajně připravená táborová trička. Jízda vlakem trvala
něco málo přes dvě hodiny. Během ní
byla k vidění krásná krajina, samotná
parní souprava, ale také například doplňování vody a přepřahání s manipulací
a podobně.
V N. Bystřici ještě položilo několik odvážlivců zvídavé otázky strojvůdci, který
je rád zodpověděl. Po prohlídce Novo
Bystřického nádraží jme se naobědvali
v opravené dřevěné nákladní železniční
budově. ,,Domů“ jsme jeli auty a zastavili
se u linie vojenských bunkrů u obce Klášter II. Zde byli k vidění nejen rozbořené
a zachovalé bunkry, ale také vcelku zachovalé rozsáhlé zákopy. Jeden z bunkrů
byl zcela vybaven. Ve vybaveném bunkru
nás mladý brigádník seznámil s inventá-

Parní souprava

Rozbořený bunkr
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řem a průběhem služby v bunkru.
Čtvrtý den jsme dopoledne věnovali hasičskému sportu, děti běhaly štafetu, kde
zapojovaly hadice mezi sebe,
na rozdělovač a k proudnici. To vše se
snažily provést v běhu, jelikož nejrychlejší
z každé kategorie obdržel cenu dle vlastního výběru, byť s cenovým omezením.
Po obědě, který byl jak jinak než vynikající, jsme se vydali na výlet. Vydali jsme
se proti proudu, ve stopách plané růže,
až k Červené Lhotě, kde jsme poznali
místa několika známých filmových záběrů. Zámek je to opravdu hezký a cesta
okolo rybníku je plna krásných pohledů
na tuto stavbu. Jak ona cesta, tak i prohlídka prvého patra se velmi líbila. Za
zmínku stojí i velmi pěkně pojatá prohlídka, kdy paní průvodkyně opustila od
zašedlého stereotypu a s dětmi aktivně

Školení před nástupem, lanový park

U Červené Lhoty
pracovala. Konec konců, když výlet tak
s překvapením. Třetí den všechny překvapila trička, čtvrtý den to byla velmi
známá osobnost.
Na parkovišti, spíše vedoucí nežli děti, si
všimli pana Borise Hybnera. Tímto mu
ještě jednou děkujeme za ochotu s jakou se s námi vyfotil. Po návratu jsme
nechali prostor volné zábavě, ze které se
vyklubal celotáborový benbinkton.
Poté ještě proběhlo vaření polévky na
otevřeném ohništi, kterou si sami děti
uvařily a o to více jim chutnala.
Pátý den byl opět velmi nabytým. V dopoledních hodinách děti hrály tenis,
benbinkton a hrály si na prolézačkách.
Odpoledne jsme se vypravili na velký
a moc hezký hrad Landštejn.
Dobré bylo, že prohlídka byla volná
a každý si tak mohl jít, kam chtěl a kdy
chtěl. Všem se tato velká a zajímavá
stavba líbila. Nejvíce asi pohled z věže,
který naskytl úžasný pohled na celý
hrad z ptačí perspektivy. K vidění byla
i nedaleká přehrada a krásná krajina
České Kanady. Na hradě jsme také potkali několik dalších táborů. Počínaje kolegy hasiče z Prahy, přes nejspíše skauty
až po tábor s Harry Potter tématikou. Po
nákupu suvenýrů nás čekala ,,bojovka“
s názvem Lanový park. Museli jsme se
vypořádat s uzavírkou, loukou, cyklostezkou, střelnicí a zátarasy. Nebýt rady
tamní mládeže, možná bojujeme stále.
Nakonec jsme však dorazili a mohli si
užít cestu mezi stromy po překážkách
v lanovém centru Cyklokempu Landštejn. Děti i vedoucí si lanové radovánky
užili a byli nadšeni. Další z letošních poděkování bude patřit dvou mladým pánům instruktorům, kteří s námi v parku
pracovali až do deváté hodiny a to i přes

blížící se vydatný déšť, který nás minul
doslova o několik metrů.
Šestý den dopoledne byl opět v duchu
míčových her. Ten, kdo chtěl, si navíc
mohl vyzkoušet vázání a použití mnoha druhů uzlů. Odpoledne jsme se vydali do Slavonic. V tomto pohraničním
městečku jsme se ocitli necelý kilometr
od hranic s Rakouskem, jehož příhraničí jsme si prohlédli ze Slavonické věže.
Také pohled na náměstí ve tvaru trojúhelníku byl nevšední. Samotné náměstí bylo obklopené pestrou starou
zástavbou s mnoha obchůdky. Při čekání na prohlídku podzemí si většina z nás
doplňovala v cukrárnách hladinu cukru
domácími zákusky. Při vstupu do podzemí jsme nevěděli, co si myslet. Napověděla nám jen informační tabule
a varování průvodce. I přesto jsme se
nasoukali do vysokaček s pláštěnkou
a vydali se do hlubin starých odvodňovacích kanálů.
V úzkých chodbičkách a v průlezech
jsme se brodili ve vodě, či plazili a různě
nakrucovali, abychom prošli, ale stálo to
za to. Byl to opravdu výjimečný zážitek.
Po výstupu na povrch jsme se dozvěděli, že jsme pod povrchem obešli celé
náměstí. K hloubce zážitku také přispěl
průvodce a to svým vtipným výkladem
a poznámkami. Po návratu proběhla
večeře formou grilování a děti šly spát.
Možná ani nezavřely oči a začaly po
dvojicích chodit na bobříka odvahy. Ten
byl letos pojatý velice jednoduše, ale
dětem se velmi líbil.
Sedmý den dopoledne byl opět hasičský, děti zkoušely Štafetu Dvojic. Nejspíše únavou byl způsoben chladný
přístup ke štafetě, ale i tak jsme se s ní
poprali a osvojili si nové dovednosti.
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Odpoledne mělo být odpočinkové, ale
počasí nám, stejně jako většinu týdne,
příliš nepřálo. Okolo druhé hodiny jsme
se v plné parádě vypravili do Jindřichova Hradce. Zde by se dalo mluvit o druhé bojovce, tentokráte s názvem Kde
zaparkovat, aneb pozor na pěší zóny.
I tamní složité centrum jsme však pokořili a mohli jsme si všichni prohlédnout
centrum města. Prohlédli jsme si horní
i dolní náměstí, všechna nádvoří zámku
i jeho okolí. Největším zážitkem, byť velmi krátkým, byla fontána Aquashow na
horním náměstí. Tato ,,fontána“ se světelnou projekcí a videoprojekcí dozajista všechny dojala.
Osmý den byl dnem návratovým. V deset hodin jsme předali chatky správci
a vyrazili do Chýnovských jeskyní. Asi
je není třeba popisovat, bylo zde plno
schodů a velmi zvláštních barev a útvarů. V tamní Kapli jsme si prohlédli opravdového netopýra a mohli pokusit svá
přání u jeskynního skřítka v Kapli. V nejhlubší části jsme si povšimli podzemní
říčky a při výstupu skalního draka. Výstupní štola byla sídlištěm zvláštních pavouků a tak se stala velmi stresující překážkou při cestě na povrch. Poté jsme
se zastavili ve velmi příjemné rodinné
restauraci Pacovka u Chýnovských jeskyní, kde jsme se opravdu dobře najedli.
Domů jsme dorazili téměř přesně v šest
hodin odpoledne.
Závěrečné poděkování patří OÚ Líně za
poskytnutí technické a finanční podpory.
Během tábora se nikomu nic nestalo,
proběhl hladce. Děti jsou zajisté plny
zážitků a těší se tak společně s námi na
tábor roku 2015.


Martin Zavřel

Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ
JONASSON, Jonas
Analfabetka, která uměla
počítat
LÄCKBERG, Camill
Andělíčkářka

Babí léto
MLYNÁŘOVÁ, Marcela
Požitkářka
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Lék na smutek

BLYTON, Enid
Tajemný cirkus
HYVNAROVÁ, Bronislava
Smysly zvířat, zrak, hmat,
chuť
ŠVARC, Josef
Jak to chodí u hasičů

HINDRÁKOVÁ, Hana
Dobrovolnice

PAWLOWSKÁ, Halina
Chuť do života. Rady
a recepty, abyste nezabili sebe
ani ostatní

NESBO, Jo
Červenka

ROBERTS, Nora
Manželská repríza

KINNEY, Jeff
Deník malého poseroutky.
Fakt smůla. 8. díl

STEINBACH, Viktor
Viktoria Plzeň Mistři!
Gambrinus liga 2012/13

McMILLAN, Beverly
Oceány

MORÁVKOVÁ, Jana
Jaká byla Iveta Bartošová
GALBRAITH, Robert
Volání kukačky
(pod pseudonymem napsala
autorka J. K. Rowlingová)
PAWLOWSKÁ, Halina
Pravda o mém muži
TUČKOVÁ, Kateřina
Žítkovské bohyně
DEVÁTÁ, Ivanka
Radši nekoukat

NESVADBOVÁ, Barbara
Borůvky. Muži jsou skvělý
doplněk

WALKO
Střípky a klípky z Myšákova.
Vítá vás Myšákov!

MLÁDEŽ

ROTH, Veronica
Aliance. 3. díl

ANGRY, Birds
Návnada

DRIJVEROVÁ, Martina
České dějiny očima Psa.
Co bylo, to bylo

CAST, P. C.
Škola noci 11. Odhalená
BREZINA, Thomas
Poklad posledního draka

HETEŠA, Petr
Zajatci Minecraftu
FOSTER, Juliana
Kniha pro správné holky.
Jak být ve všem jednička

OBERMANNOVÁ, Irena
Ženské pohyby

COLLINS, Suzanne
Hunger games. 1., 2. a 3. díl
ŠIKOVNÉ ruce - tvoření
z papíru, výroba razítek

ROLEČKOVÁ, Eva
Sny stříbrné labutě

O’SHEA, Mick
One Direction. 1D

ZÁVACKÁ, Irena
Šaty pro faraona

MONGREDIEN, Sue
Zatoulané štěňátko

JONASSON, Jonas
Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel

LANCZOVÁ, Lenka
Šeptej do ticha

SUND, Erik Axl
Vraní dívka




VÁŇOVÁ, Magda
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Do knihovny vás zve
Ilona Nekolová, knihovnice

Hokejisté Baníku Líně se připravují na následující sezonu
Na první trénink pro nadcházející
sezonu se naši hokejisté sejdou dne
9.září v Čez Aréně aby se začali připravovat na novou sezonu ve výkonností skupině krajské soutěže mužů ve
skupině B do které postoupili v ročníku 2012/2013 a hned se umístili na
výborném 2. místě. První přátelský
zápas sehrají baníkovci na zimním
stadionu v Rokycanech 12.září od

19:30 s týmem Tj Město Zbiroh.První
mistrovský zápas se bude konat o 3
víkendovém termínu v měsíci září.
Do nového ročníku mají naší hokejisté nemalé cíle v první řadě je postup
do play-off a poté play-off vyhrát
a postoupit do výkonnostní skupiny
A,I když to bude velmi obtížné měli by
jim v tom pomoci nové posily v týmu.
na závěr bychom chtěli poprosit ob-

čany obce Líně aby nás pokud bude
možno a chuť aby nás přijeli v sezóně
podpořit.
Aktuální rozpis zápasů bude doplňován postupně na internetových
stránkách www.hcbanikline.wz.cz.
Za oddíl ledního hokeje
Václav Hosnedl

Odešel zakladatel líňské turistiky František Brabec
V sobotu 26. července po ránu na
turistickém pochodu Za brdským Fabiánem v Hořovicích zastihla líňské
i ostatní turisty smutná a těžko uvěřitelná zpráva o náhlém úmrtí Františka
Brabce. Nikomu se nechtělo uvěřit,
že je to pravda, protože do poslední chvíle byl plný elánu, žil turistikou
a měl velké plány do dalších let.
František Brabec byl obětavý člověk,
pro kterého v životě stála turistika
a dění kolem ní na prvním místě. Měl
výborné organizační schopnosti a dovedl zapálit pro své nápady i ostatní
členy Odboru Klubu českých turistů
Líně. Proto je jeho náhlý odchod pro
náš odbor velkou ztrátou.
František Brabec byl zakládajícím členem a prvním předsedou Odboru
turistiky TJ Baník Líně, který vznikl 29.
března 1988. V posledních letech pracoval v Odboru Klubu českých turistů
TJ Baník Líně a Odboru Klubu českých

turistů Líně ve funkci jednatele.
Za dlouholetou příkladnou a obětavou práci pro Klub českých turistů byl
vyznamenán v roce 2012 Ústředím
Klubu českých turistů Čestným odznakem Klubu českých turistů.
V roce 1995 organizoval s ostatními
líňskými turisty Jarní setkání turistů
Plzeňského kraje na hradu Bubnu.
V roce 1998 opět stojí v čele organizačního štábu při Jarním setkání
turistů Plzeňského kraje v Chotěšově. V roce 2002 organizuje s líňskými
a chotěšovskými turisty Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje v Chotěšově. V roce 2004 vede štáb líňských
turistů při organizování Jarního setkání turistů Plzeňského kraje v Plzni–Liticích.
Pomáhal také při turistických akcích
celorepublikového a světového významu. V roce 1998 organizačně pomáhá při celorepublikové turistické
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akci Za posledním puchýřem v Plzni.
V roce 2005 opět nechyběl v řadách
organizátorů 9. světové turistické
olympiády IVV v Plzni, která hostila turisty z celého světa.
Po 26 let stál neúnavně v čele štábu organizátorů turistického pochodu Líňský maraton. Stejně tak neuvěřitelných
26let vymýšlel a vedl proslulé jednodenní autobusové zájezdy zaměřené
na poznávání přírodních krás a kulturních památek, které se dosud těší velkému zájmu a oblibě mezi turisty.
Františku, děkujeme Ti za krásné chvíle, které jsme s Tebou mohli strávit při
turistických pochodech a zájezdech.
Budeš nám tu při našem turistickém
počínání moc chybět. Nikdy na Tebe
nezapomeneme.




Za členy O KČT Líně
předseda odboru
Karel Lukáš

Plán turistických akcí O KČT Líně 2014
sobota 13. 9. 2014 OKOLÍM PŘIMDY – Český les

zájezd a pěší turistika

1. ročník, pořádá oddíl turistiky „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ Rozvoj Plzeň – člen Krajské rady seniorů Plzeňského kraje,
KČT® odbor J. Danzera Plzeň a O KČT Líně
autobusový zájezd O KČT Líně, přihlášky do 7.9.2014
odjezd busu: Plzeň – parkoviště u CAN v 7:15, Sulkov 7:25, Líně 7:30, Zbůch u šachty 7:35 hod.
info a přihlášky: Karel Lukáš, mobil 732 484 976, kctline@seznam.cz
jízdné jednotné: 110 Kč
Trasy:
Start: Přimda, nám. u INFO centra po příj. busu O KČT Líně – 8:00 – 10:30 hodin
A 1: 7 km – Přimdská naučná stezka
Prohlídky hradu Přimda – 10:00 – 16:00 hod.
A 2: 15 km – Přimda – Labuť – Spáleniště – Přimda
A 3: 20 km – Přimdská naučná stezka – Labuť – Spáleniště – Přimda
Start: Třemešné, žst. 8:22 – 9:30 hod. (příjezdy vlaků a busu O KČT Líně)
B 1: 11 km – Třemešné, žst. – Přimda
B 2: 16 km – Třemešné, žst. – Přimda – Přimdská naučná stezka
B 3: 23 km – Třemešné, žst. – Přimda – Labuť – Staré Sedliště, žst.
B 4: 30 km – Třemešné, žst. – Přimda – Přimdská naučná stezka – Labuť – Spáleniště – Přimda
Cíl všech tras Přimda, restaurace MODRÁ LAGUNA 10:30 – 15:45 hod.
Konec trasy B 3 – žst. Staré Sedliště do 16:00 hod.
V případě zájmu pojede z cíle bus na žst. Třemešné v 15:00 hod.
Odjezd vlaku ze Starého Sedliště směr Plzeň – 14:48 a 16:12 hod.
Odjezd busu O KČT Líně z Přimdy v 15:45 hod. na žst. Staré Sedliště pro ty, kteří s ním přijeli a se zájemci o vlak,
dále pokračuje do Plzně.
mapy KČT č. 28 a 29
Startovné: 15 Kč, členové OT AS zdarma
Info trasy: 774 944 370, jarvalach @seznam.cz, http://www.tjrozvojplzen.ic.cz

sobota 11.10. 2014 SKOKOVSKÁ STEZKA – III. etapa – Toužim – Žlutice

zájezd a pěší turistika

trasy: 16, 22, 27, 32 km, mapa KČT č. 2 a 30
přihlášky do 5.10. 2014
autobusový zájezd O KČT 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: člen O KČT Líně a děti 110 Kč, nečlen 130 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz

sobota 25.10. 2014 PŘÍRODNÍ PARK JESENICKO – Jesenice, Petrohrad
trasy: 16, 22, 36 km, mapa KČT č. 30
přihlášky do 19.10. 2014
autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 7:00, Sulkov 7:05, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 7:15, Plzeň–Bolevec,
zast. BUSU u Gery 7:25 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 100 Kč, nečlen 120 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz
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zájezd a pěší turistika

sobota 6.12. 2014 LOUČENÍ S ROKEM 2014

zájezd a pěší turistika

15. ročník, pořádá OT „Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň
autobusový zájezd O KČT Líně mapa KČT č. 35
přihlášky do 30.11. 2014
možno i individuální dostředná akce
trasy: 11, 15, 21, 30 km
start: 11 a 15 km – Nechanice po příjezdu smluvního busu kolem 9,00 hod.
21 km – Borovno po příjezdu smluvního busu kolem 8,30 hod.
30 km – Spálené Poříčí po příjezdu smluvního busu kolem 8,15 hod.
individuální libovolné km – ze ŽST Blovice, Ždírec, Srby, Nepomuk–Dvorec a počítat s návratem z cíle
v Zahrádce na některou ŽST tratě č.190 Strakonice–Nepomuk–Plzeň
cíl: Zahrádka–Smetalky, penzion „Zahrádka“ – od 14:30 hod. zhodnocení roku, v 16:30 hod. odjezd busu
odjezd busu: Líně 7:00, Sulkov 7:05, Plzeň, Husova – zast.MHD u ČNB 7:15, Plzeň–Slovany, konečná
MHD č.1 v 7:30 hod..
jízdné: jednotné 90 Kč – přihlášky na BUS: Karel Lukáš, mobil 732 484 976, kctline@seznam.cz
info k pochodu: Pavel Fiala mobil 723 753 003, Oldřich Okrouhlý mobil 737 002 915, tjrozvoj@seznam.cz

sobota 13.12. 2014 PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD

pěší turistika

33. ročník, pořádá O KČT Líně
trasy: 14, 20, 36 km, mapa KČT č. 31 a 32
start: 14 km – Černotín, náves v 10,45 hod. po příjezdu druhého spoje smluvního autobusu
20 km – Merklín, náměstí 9,00 – 11,15 hod. po příjezdu prvého spoje smluvního autobusu
36 km – Přeštice, ŽST 7,00 – 8,15 hod.
Na start v Merklíně a v Černotíně budou vypraveny 2 spoje smluvního busu s těmito odjezdy:
1. spoj – Líně, BUS v 8,30 hod. – Zbůch u stadionu TJ v 8,40 hod. – Chotěšov, ŽST v 8,50 hod.
2. spoj – Líně, BUS v 10,10 hod. – Zbůch u stadionu TJ v 10,20 hod. – Chotěšov, ŽST v 10,30 hod.
jízdné: do Černotína 12 Kč, do Merklína 20 Kč
cíl: Zbůch, restaurace „V Cihelně“ na stadionu TJ do 16:00 hod.
info: Václav Straka, V Sídlišti 355, 330 22 Zbůch, mobil 721 443 671, kctline@seznam.cz

čtvrtek 25.12. 2014 VÁNOČNÍ POCHOD v Líních

pěší turistika

27. ročník, pořádá O KČT 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 15:30 hod.
info: Karel Lukáš, mobil 732 484 976, kctline@seznam.cz

Kalendář turistických akcí 2014 vedených p. Václavem Strakou
sobota 20.9.2014 – cyklo – 47 km – Krajemzlata a stříbra
sobota 8.11.2014 – pěší – 16 nebo 18,5 km – Přírod. rezervacemi Háj a Zábělá – přihl. do 30.9.2014
středa 3.12.2014 – pěší – 14 km – Přes Oltáře na Vánoce v muzeu – přihl. do 31.10.2014
sobota 13.12.2014 – Předvánoční pochod – 33. ročník

Info: u vedoucího akcí p. V. Straky – č.t. 721443671, e-mail.: kctline@seznam.cz
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Co je muškátový oříšek a muškátový květ?
Obě koření pocházejí z Muškátovníku
vonného zvaného také Macizeň.
Jedná se o stálezelený strom pocházející z Indonésie. Dosahuje výšky až 15m.
Kvete nenápadnými bílými kvítky. Plodem jsou bobule podobné meruňkám
a mají žlutou barvu. Když plod dozrává,
puká a odhaluje tak semeno, které je
ještě pokryto červeným masitým míškem děleným na 10 -15 úzkých proužků. Tento míšek se ze semen odstraní
a suší se. Sušením získává zlatě žlutou
barvu a prodává se jako Muškátový
květ. Samotné semeno je ukryto ještě
v tvrdé skořápce. Odstraněním skořápky se získává vlastní jádro s krabatým
povrchem bělavé barvy a prodává se
pod názvem Muškátový oříšek.
Muškátový oříšek má jemnou aromatickou vůni a trošku pálivou, silně kořeněnou chuť. Toto koření je ideální pro
přípravu masových směsí, do polévek,
omáček, zeleniny a obzvláště se hodí
na bramborové pokrmy, jako je např.

bramborová kaše, bramborová polévka, krokety atd. Ale také sladká jídla jím
mohou být obohacena.
Muškátový květ má sladce-kořeněnou
a pryskyřičnatou chuť, ovšem jemnější
než muškátový oříšek. Nejčastěji se používá do vývarů, smetanových omáček,
pečiva, na přípravu jehněčího masa.
Také perník, ovocný salát, kompot nebo
pudink se mohou tímto kořením obohatit. Ovšem muškátový květ obsahuje
velké množství olejů, které znesnadňují
jeho zpracování v domácnosti, proto se
prodává a používá převážně mletý.
www.sonnentor.cz



Dýňová polévka
s muškátovým květem
Suroviny:
Dýně Hokkaido
Cibule
Máslo
Smetana

Muškátový oříšek – špetka!
Sůl
Pepř
petrželová nať
vývar
Postup:
Dýni Hokkaido důkladně omyjeme
a rozkrojíme, jádra s vnitřkem odstraníme. Dýni pokrájíme na kostky, oloupeme ji. Cibuli rozkrájíme a necháme ji na
másle zesklovatět. Přidáme pokrájenou
dýni a orestujeme ji. Zalijeme vývarem,
trochu přisolíme a opepříme. Necháme pod pokličkou vařit do změknutí.
Pak polévku rozmixujeme a dochutíme podle potřeby muškátovým oříškem, dosolíme, a přidáme zelenou nať.
Zjemníme mírně zahuštěnou smetanou tak, aby polévka byla jemně krémovité konzistence. Jako příloha jsou
výborné opečené krutony na másle.
M. Voráčková



Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. října 2014
Již podeváté oslaví Plzeňané vznik samostatného Československa v roce
1918. U příležitosti státního svátku nabízí město Plzeň bohatý program, jehož cílem je nejen poukázat na tradice
české státnosti, ale zároveň nabídnout
takové akce, aby mohli všichni návštěvníci strávit tento den prohlídkou zajímavých plzeňských pamětihodností,
muzeí a dalších atraktivních míst, a to
buď za symbolických 28 korun, nebo
úplně zdarma.
Letošní 96. narozeniny republiky nabídnou návštěvu více než dvacítky
turistických cílů. Budou pořádány komentované prohlídky radnice, zrekonstruovaných Loosových interiérů, a novinkou budou cesty do útrob Doosan

a ČEZ Arény.
Klub českých turistů představí nové
trasy, pro výletníky budou otevřené
rozhledny Chlum, Sylván či Krkavec.
Zájemcům se otevřou také Meditační a Luftova zahrada. Rodiny s dětmi
mohou navštívit ZOO, jít si zaplavat do
bazénu, vyzkoušet bruslení na zimním
stadionu nebo se na náměstí zatočit
na obřím kolotoči Le Manège Carré
Sénart. Specifické budou rovněž exkurze do Vodárny Plzeň nebo Plzeňského
prazdroje.
Celý den budou v Měšťanské Besedě
probíhat divadelní představení pro
děti a kulturní program U Branky. Den
oslav ukončí slavnostní shromáždění
k 96. výročí založení Československa na

náměstí T.G. Masaryka v Plzni a Průvod
světel, který povede centrem města
až na náměstí Republiky, kde shlédne
slavnostní ohňostroj.
Otevřete si i Vy Plzeň – Evropské hlavní
město kultury!



Kompletní program oslav najdete
na: http://www.plzen.eu/turista/

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 3. Ročník 8. Vychází 15. 09. 2014
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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