OBECNÍ ČTVRTLETNÍK

NOVINY

pro obyvatele Líní a Sulkova
Vydává Obec Líně | Ročník 9 | Číslo 3. |15. 09. 2015 | Zdarma

Cílem úprav u základní školy je zvýšení bezpečnosti
Před několika dny bylo úspěšně zkolaudováno nové komunikační řešení
v sousedství budovy základní školy I.
stupně. Zároveň tak byl učiněn první
krok přestavby prostoru bývalé návsi,
která již řadu let po svém zvelebení
volá. Provedené stavební práce byly
realizovány v rámci projektu „Zvýšení
dopravní bezpečnosti v centru obce
Líně – 1. etapa“, jehož investorem se
stala obec Líně. Projekt v celkové hodnotě 6,17 mil. Kč je podpořen formou
dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad. Dotace

by přitom měla pokrýt až 95 % uznatelných nákladů díla. Na území obce jde
tak již o šestý projekt podpořený z tohoto operačního programu.
Zrekonstruováno a nově postaveno
bylo celkem 282 m místních komunikací s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu v blízkosti školy. Příjezdová
komunikace k základní škole připomíná
svým tvarem podkovu a je z dopravního hlediska řešena jako obslužná
s omezenou rychlostí, v úseku u školy
s chodníkem. U nedávno zrekonstruovaného mostu přes Zálužský potok je

Prostor u kapličky před zahájením prací (duben 2015)

vybudována zvýšená křižovatka s napojením na novou zástavbu v ulici Na
Podkově. Nová komunikace je také
vybavena celkem 21 parkovacími místy (z toho jedno je určeno tělesně postiženým osobám), část mezi potokem
a kapličkou se stala slepou ulicí. Právě
toto zaslepení má zamezit nebezpečnému průjezdu vozidel přímo kolem
vchodu do školní budovy.
Oba stávající přechody pro chodce,
využívané pro příchod ke škole, byly
nově vyznačeny a bezpečně osvětleny,
šířka ulice před školní jídelnou se zúžila

Křižovatka u Zálužského potoka před rekonstrukcí (duben 2015)
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Osazování obrub u kapličky (konec června 2015)
na předepsaných 6 m. V okolí kapličky
vzniklo prostranství vydlážděné žulovými kostkami, což zvýrazňuje význam
místa – jedná se o důležitou část líňské
návsi. Z estetického hlediska bylo také
běžné zábradlí nahrazeno kovovými
sloupky s řetízky. Celý řešený prostor je
navíc od poloviny srpna nově osvětlen
a náves tak již nepůsobí temným dojmem.
Bude samozřejmě nutné, aby si veřejnost na nové úpravy zvykla. Zejména
by bylo žádoucí, aby rodiče dětí, na-

vštěvujících základní školu, nezajížděli
zbytečně až před dveře školy, kde je
přece jen méně prostoru pro zastavení a otáčení. Je v tomto směru třeba
zmínit, že je možné daleko pohodlněji
využít k zastavení nebo krátkodobému
parkování parkovacích míst před provozovnou firmy MAKO, tedy v prostoru návsi. Komunikační řešení se může
někomu zdát příliš složité a krkolomné,
možná i nepraktické, je ale potřeba si
uvědomit, že bezpečnost dětí musí být
nadřazena všemu ostatnímu.

Souběžně s rekonstrukcí komunikací
probíhal také další významný projekt
podpořený z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, nazvaný
„ZŠ Líně: Učme se moderně“ (bližší informace o něm jsou uvedeny v samostatném článku). Novinek před zahájením školního roku je tak více a nezbývá
než doufat, že děti školou povinné i jejich rodiče budou spokojeni.


Michal Gotthart, starosta

Pokládání žulové dlažby (červenec 2015)

Pokládání zámkové dlažby (začátek července 2015)
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Asfaltování křižovatky před kapličkou
(začátek srpna 2015)

Nově upravená křižovatka u kapličky (konec srpna 2015)

Nová křižovatka u Zálužského potoka (konec srpna 2015)

Komunikace s parkovištěm v prostoru návsi
(konec srpna 2015)
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Kaleidoskop informací

Letadlo je jako nové. V srpnu probíhala rekonstrukce vojenského letounu
MIG 19, umístěného před místní mateřskou školou. Práce provedli zaměstnanci obce a další osoby pod vedením
pana Václava Krále. Památník vojenských letců je v současné době největším lákadlem obce, o čemž svědčí neustálý zájem turistů i cykloturistů.

Dokončena byla vodohospodářská infrastruktura v lokalitě Polní II. Zkolaudována byla nové splašková i dešťová
kanalizace a také vodovod. Nejnáročnější operací se stalo
osazování čerpací stanice splaškových vod (na snímku). Obec
v lokalitě Polní II již prodala všechny pozemky určené k výstavbě rodinných domků.

Hasiči měli letos perné léto. Suché a teplé počasí bylo příčinou četných požárů, které se úplně nevyhnuly ani naší obci.
Na snímku zásahová jednotka SDH Líně při hašení požáru
travního porostu nad novostavbami v ulici Na Podkově.
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Kaleidoskop informací

Nově upravena byla cesta u zahrádkářské osady Ídl. Práce, provedené začátkem letošního června, zajistila obec na
základě požadavku místní zahrádkářské organizace.

Památník hornictví se stal popelnicí. Hornický vozík před
restaurací Sparta na Sulkově je velmi zajímavou připomínkou
hornické minulosti obce. Málokdo již ví, že se tato turistická
atrakce stala vlastně jakýmsi velkým odpadkovým košem (viz
snímek). Koncem srpna byl vozík důkladně vyčištěn.

Branka na hřišti s umělým povrchem několik týdnů po
osazení nových sítí. V tomto případě je jakýkoliv komentář
zcela zbytečný…

Rozcestník na Sulkově byl poškozen. Jeho vyvrácení způsobil pravděpodobně nepozorný řidič nákladního vozidla.
Není to zdaleka první podobný případ, před několika měsíci
potkal stejný osud nedalekou tabuli pro vylepování plakátů.
Rozcestník byl nově osazen koncem srpna.
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ZŠ Líně: Učme se moderně – Informace o projektu podpořeném z ROP Jihozápad

Během prvního pololetí roku 2015
byl v Základní škole Líně realizován
projekt „ZŠ Líně: Učme se moderně“.
Jak již z názvu vyplývá, smyslem tohoto projektu je především zkvalitnit
a zmodernizovat školní výuku. Pro I.
i II. stupeň základní školy byla pořízena nová audio technika, 4 interaktivní tabule, 12 žákovských PC, 4 notebooky, nábytek, souprava pro fyziku
a přenosný dataprojektor s plátnem.
Projekt s celkovou hodnotou způso-

bilých výdajů ve výši 999 995,- Kč je
finančně podpořen dotací z ROP Jihozápad, předpokládaná výše dotace
by měla dosáhnout až 85 % z těchto
výdajů. Investorem celého projektu je
obec Líně, která při přípravě žádosti o dotaci i při vlastní realizaci úzce
spolupracovala s vedením Základní
školy a mateřské školy Líně.



Michal Gotthart
starosta

Zmodernizovaná počítačová učebna

Nová interaktivní tabule na I. stupni ZŠ

Třída vybavená novým nábytkem

Seznam akcí spolku Ženy Sulkov
13. 09. 2015

Pohádkový les

21. 11. 2015

Vánoční kreativní dílnička pro děti.

26. 09. 2015

Pouťová zábava v restauraci Sparta
Sulkov

29. 11. 2015

24. 10. 2015

Dílnička pro děti – dýňování

Rozsvícení stromečku na dětském hřišti
na Sulkově, vánoční prodejní výstava,
vánoční trh škola, školka

5. 12. 2015

Dětská Mikulášská nadílka

19. 12. 2015

Vánoční zpívaná „Majkl band“
restaurace Sparta

28. 10. 2015

Lampionový průvod – koupaliště
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Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů
12. 5. 2015 se na svatého Pankráce
(pozn. jedním z největších těžařů na
Nýřansku byl František Pankráz) uskutečnila ve Společenském a kulturním
centru v Nýřanech zakládací schůze
nově vzniklého Hornicko historického spolku Západočeských uhelných
dolů, slavnostně založeného 31. 3.
2015 v Národním domě v Chotěšově.
V nýřanském kulturním domě se sešlo
více než 40 členů, kteří se do spolku
přihlásili. Po uvítání došlo k prostudování a schválení stanov spolku a poté
ke schválení navržených výborů. Do
výkonného výboru byl zvolen Ing.
Jakub Bacík, Ing. Ondřej Ujházy, Antonín Lukášek, Mgr. Vlasta Hanauerová,
Václav Straka a kontrolní komise Hana
Jindřichová, Antonín Cubera a Drahomíra Tachovská. Poté valná hromada
zvolila předsedou spolku Ing. Jakuba
Bacíka. Následně byla představena
nová vlajka spolku a přehled kulturních akcí, kam jsme pozváni. Dále byl
prvním čestným členem jmenován in
memoriam Ing. Václav Křivanec, který
se po odchodu do důchodu a dlouholeté práci v oboru dále věnoval osvětě
a připomínání hornictví na Plzeňsku.
Před závěrečnou diskuzí ještě představil pozvaný Jan Drnek druhé vydání své knihy Krajina nad pokladem.
S druhým vydáním bude chtít hornický spolek panu Drnkovi dále pomoci
ve vydání.
Hornicko historický spolek, konkrétně
Ing. Jakub Bacík a Ing. Tatiana Meľová, se zúčastnil 19. Setkání hornických měst a obcí ČR, které se konalo

19.-21.6.2015 v Havířově. „Havířovské
vzpomínání“ bylo spojeno s druhou
kulturní akcí ve městě „Havířov v květech“. Setkání bylo zahájeno hudební
produkcí v pátek odpoledne na náměstí Republiky, kterou ukončilo slavnostní zahájení Setkání ve Společenském domě Renata. Ve Společenském
domě se celý víkend nacházela také
expozice o historii hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. V sobotu následovalo dopoledne přivítání všech
spolků havířovským primátorem Bc.
Danielem Pawlasem v Kulturním
domě Radost. Poté u magistrátu města začalo řazení hornických spolků do
průvodu. Jednotlivé spolky doplňovaly alegorické vozy ozdobené květy
s hornickou tématikou. Slavnostní průvod čítající takřka 1000 zástupců z více
než 60 spolků nejen z ČR, ale i zahraničí vyrazil od magistrátu města po
Hlavní třídě, kterou lemovaly stovky
diváků a na náměstí Republiky, kde byl
každý spolek představen, zabočoval
ke sportovní hale. Zde následovalo po
hornické hymně předání pamětních
stuh na vlajky přítomných delegací
a dále bohatý kulturní a společenský
program. Večer zakončilo předání
světla sv. Barbory městu Příbram, pořadateli 20. Setkání hornických měst
a obcí ČR. Doufám, že v příštím roce
bude náš spolek a region prezentovat
v Příbrami na jubilejním setkání více
zájemců o hornictví. Setkání zakončily nedělní exkurze po hornických
památkách na Ostravsku. Navštívili
jsme bývalé doly Dukla a František,
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kde jsme výtahem vyjeli na železobetonovou skipovou těžní věž vysokou
90 m, která dominuje okolí. Následoval
průjezd přes rekultivovanou krajinu po
těžbě a také okolo posledních dolů těžících černé uhlí v Karvinské dílčí pánvi.
Cestou zpět do Havířova jsme se zastavili u šikmého kostela v Karviné, který je
díky poddolování nakloněn o 7° a klesl
o více než 30 m.
V měsíci červenci je náš spolek pozván
do Plané u Mariánských Lázní na oslavu 20 let Hornicko historického spolku
Planá. Oslava se bude konat v sobotu
11.7.2015 v odpoledních hodinách.
Na programu je také průvod městem.
Dále se ve dnech 24. 7.–26. 7. 2015
koná v Banské Bystrici 8. Stretnutie
banských miest a obcí Slovenska, kterého se HHS ZUD také zúčastní.
HHS ZUD dále plánuje obnovení dne
horníků, který by se měl konat 12. 9.
2015 v areálu bývalého Dolu Obránců míru ve Zbůchu. Bližší informace
a program bude do konce července
zveřejněn.
Hornicko historický spolek dále vyzývá
spoluobčany, kteří by se chtěli podělit
o své vzpomínky na hornictví v regionu, případně se zapojit do činnosti spolku, ať nás kontaktují písemně na adrese Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, nebo
na e-mail kuba.bacik@seznam.cz, případně ujhazy.ondrej@quick.cz. V současné době má náš hornický spolek již
více než 80 členů.

Zdař bůh

Ing. Jakub Bacík

Předseda HHS ZUD

Zprávy ze Šachového klubu Líně
Šachový kroužek při ZŠ a MŠ Líně
V průběhu minulého školního roku
2014/2015 prošlo šachovým kroužkem
při ZŠ a MŠ Líně na 15 dětí nejen z Líní
a Sulkova, ale i z blízkého či vzdálenějšího okolí. Do kroužku dojížděli mladí
šachisté z Tlučné, Litic, Stodu, ale i z Holýšova. Pravda, ne všichni vydrželi až do
konce, ale desítka z nich zůstala šachu
věrná. Zatímco na kroužku jsme pronikali do tajů šachové hry, procvičovali
kombinace a učili se základům zahájení
a koncovek, o víkendech si pak mohli
zájemci vyzkoušet své poznatky v praxi
při mnohých turnajích.
Mistrovství ČR dětí do 8 let
Ondra Karpíšek a Jakub Steinbauer si
dokonce vyzkoušeli i atmosféru Mistrovství ČR dětí do 8 let, které se konalo
počátkem května v Klatovech. Byl to
první velký turnaj a cíle byly skromné,
přesto zejména Jakubův výsledek hodně potěšil. Z 89 hráčů v celkovém pořadí obsadil velmi pěkné 48. místo. Turnaje se zúčastnili i další mladí šachisté ŠK
Líně, kteří navštěvují kroužek v Městě
Touškově, Anežka Trsková a Matyáš
Voráček. Ovšem nejlepšího výsledku
dosáhla Adéla Janoušková, která vybojovala sedmé místo mezi dívkami.
Šachový tábor v Plasích
Prázdniny jsou obdobím, kdy si potřebují odpočinout jak děti, tak jejich trenéři. Aby však jedni ani druzí šachy hrát
úplně nezapomněli, jsou tu šachové
tábory. V Plzeňské kraji proběhly již druhým rokem dokonce dva, pořadatelem

jednoho z nich je právě Šachový klub
Líně. Vyhlédli jsme si krásné městečko
Plasy na severním Plzeňsku v údolí řeky
střely, proslavené jak cisterciáky, tak
hrobkou kancléře Metternicha. I počasí celkem přálo, nejhorší vlna veder
se nám vyhnula a dokonce i dvakrát
sprchlo. Účast zcela předčila naše očekávání, místo plánovaných třiceti dítek
se nám sešla padesátka přihlášek a vyvstaly potíže s rozšířením realizačního
týmu. Naštěstí pomohli kamarádi z Ústeckého kraje a jejich účast byla jednoznačně přínosem.
Vedle šachového programu, o který
se starali trenéři Jan Balín, Milan Jenč,
Matyáš Kalužný, Martin Kopřiva a Jana
Šilhavá, která ač matka 2 dítek mladšího školního věku, vzala navíc na
sebe břímě hlavní organizátorky. Bez
nadsázky lze říci, že bez ní by se tábor neuskutečnil. Kromě dopoledních
tréninků proběhl turnaj, 2 simlutánky
a další šachové soutěže. S mimošachovými, převážně sportovními aktivitami
zase pomohli pracovníci DDM Kamarád v Třemošné, který byl spolupořadatelem tábora. Tento model jsme si
vyzkoušeli již vloni a postupně se jej
snažíme vyladit k oboustranné spokojenosti. Vedle různých sportovních
klání připravili dobrodružnou cestu za
pokladem, 2 noční hry, nechyběla diskotéka ani táborák. Příjemným zpestřením se stal výlet na letiště, kde si děti
mohly dokonce vyzkoušet, jaké to je
být na chvilku pilotem malého letadla,
a dozvěděli se spoustu informací o letadlech a vůbec o všem, co s létáním

Sportovní víceboj

Na letišti
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souvisí. S radostí jsme využili i nabídku
vykoupat se v místním bazénu.
Účastníci nebyli zdaleka jen členové šachových oddílů a kroužků z Plzeňského
kraje, ale také z Karlovarského, Středočeského, Ústeckého kraje a z Prahy. Našli se dokonce takoví, kteří bezprostředně po skončení tohoto tábora, odjeli na
další šachový tábor, jehož pořadatelem
byl ŠK 64 Plzeň. Z líňského kroužku si tábor nenechali ujít Tomáš Hrabák, Ondra
Karpíšek, Tomáš Loužek a Tereza Miltová. Věříme, že si alespoň něco z nových
dovedností uchovají a využijí v další
práci v šachovém kroužku, který však již
nebude probíhat v základní škole, ale
v nové klubovně, která bude součástí
již brzy otevřeného víceúčelového centra. Už se na ni moc těšíme!


V bazénu

Milan Jenč

Vzpomínky na léto
Stárneme nejen my, ale i naše obec.
900 let! To je panečku věk a je potřeba to pořádně oslavit. Stalo se 20. a 21.
června. Na stadionu TJ Baník Líně se
střídalo jedno vystoupení za druhým.
I naše dramatická skupina se zapojila a pod vedením paní H.Svobodové
předvedla pásmo pro děti. Vystoupení mělo úspěch, všichni účinkující
byli výteční a zapojili do akce i děti při
zpívání písniček nebo opakování říkadel. Kdo seděl v publiku, mohl slyšet,
že se přidávali i dospělí. Vyvrcholením
vystoupení bylo společné zpívání písně Když se zamiluje kůň. Silný potlesk
byl velkým oceněním celému souboru Svazu důchodců Sulkov – Líně. Co
hodin volného času přípravě věnovali!
Sami si šijí kostýmy a připravují dekorace. Jsou nápadití a šikovní, fyzicky už
mají pár křížků, ale duchem jsou mladí.
Všechna čest! Dělají radost nejen naší
předsedkyni, ale celému svazu a jistě
i vedení obce.
A za odměnu si někteří vyrazí do lázní Jáchymov. 13. července startujeme
a je nás pěkná parta, velká dámská
jízda. Moc jsme se těšily, protože se
vracíme po 2 letech a do zrekonstruovaného lázeňského domu Dagmar.
Byly jsme mezi prvními klienty, vše
zářilo novotou a nabízelo opravdu luxus. Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, moderní nábytek, TV i lednice.
Stravování přímo v domě – ráno formou bufetu a večer možnost výběru
z několika jídel a také volba přílohy. Ne
všem se člověk zavděčí – objevili se
i nespokojenci. A smolaři, kteří museli opakovaně volat opraváře kvůli nefunkčnímu WC.

V láznich Jáchymov
Počasí nám přálo, dělaly jsme výlety
po okolí. Kultury nebylo moc – koncert
swingových a muzikálových písní, kino,
koncert populárních melodií v parku
u lázní Agrikola, nezklamaly taneční
večery. Někdo si zajel do Ostrova na
výstavu J.Špály a měl štěstí, zrovna se
konala komentovaná prohlídka. Snad
nebylo nikoho, kdo by nebyl spokojen,
ale domů jsme se stejně těšily.
Léto jsme si užívaly jako všichni většinou u vody a kdo navštěvoval během
roku Totem, pokračoval v aktivitách
i v létě při kondičním cvičení a minigolfu v hotelu Ibis. Další parta našich
členů se chystá 6. září do Františkových Lázní. Jaképak asi budou mít
počasí? Budou spokojeni jako my
v Jáchymově? Ze srdce jim to přeje-

900 let obce

Beseda v Totemu
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me, vždyť léto ještě nekončí, tak si ho
všichni užívejme!
Než jsme rozprchli užívat si léta, připravil pro nás Totem slavnostní rozloučení
s letošním vzdělávacím rokem a překvapení, které nám slíbili, nás velmi potěšilo. Přišel mezi nás režisér úspěšných
českých filmů Jan Hřebejk. Během natáčení detektivních televizních příběhů
Místo zločinu Plzeň se uvolnil a zašel
mezi nás. Při besedě s ním jsme se dozvěděli, že v seriálu hraje i oblíbený plzeňský herec Martin Stránský a překvapil nás informací, že konkrétně za rok
v Plzni k mnoha vraždám nedochází. Už
teď se na seriál těšíme, protože víme, že
to bude stát zato.

Milena Bulínová

Svaz důchodců Sulkov-Líně

OSLAVY 900. let obce Líně – 20. 6. – 21. 6. 2015
Oslavy 900. let od založení obce Líně
patřily bezesporu k vyvrcholení celého
letošního jubilejního roku. S naprosto
klidným svědomím mohu říci, že se
povedly na jedničku s hvězdičkou.
Akci zahájil proslovem starosta Líní
pan Bc. Michal Gotthart a pak už se
program rozjel na plné obrátky…
Převážně dětem bylo připraveno
mnoho inscenací… velký potlesk
sklidil svaz důchodců Sulkov, který
pro naši drobotinu nacvičil obsáhlou pohádku se zpěvy. Veselo bylo
u divadélka „Z bedny“, které do hry
vtáhlo i několik návštěvníků a loutkové divadlo „V boudě“ nadchlo pro
krásný děj stejně tak děti jako rodiče.
Poděkování patří sportovně nadaným školákům ZŠ Líně, kteří předvedli vystoupení v aerobiku a skupině Yes dance Plzeň.
Hezky česky se zpívalo celý víkend
a to jak na podiu tak pod ním. Návštěvníci si nenechali ujít Karla Gotta
z Moravy, který byl hlasově od ori-

ginálu vskutku k nepoznání, kapelu COP, nebo místní skupinu Majkl
band. Folklorní soubory „Stodský
Dudáček“, „Plzeňský MLS“ a Ledecká
dudácká muzika předvedli nejen krásu lidových písní, ale i dnes již méně

známé hudební nástroje či precizně
šité kroje.
Senioři si zapěli a dokonce zatančili při
Pošumavské dechovce „Úhlavanka“.
Sobotní podvečer pak patřil revivalovým skupinám ABBA STARS a Lucie,

Kapela Majkl Band

Divadelní představení pro děti - Svaz důchodců Sulkov

Kapela COP

Taneční skupina Yes Dance
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které sklidily u diváků veliký úspěch.
Následoval naprosto dokonalý Děda
mládek Illegal band, který rozezpíval
a roztančil všechny věkové skupiny
v hledišti. Sobotní noc zakončila velkolepá show AC/DC CZECH REVIVAL…
tento večer se šlo spát až hodně po
půlnoci…
Celý víkend nám počasí dávalo znát
svoji moc a sluníčko střídal prudký
déšť… návštěvníci vyřešili tento problém deštníky a pláštěnkami, popřípadně se schovali do připraveného
velkého stanu. Některým ani deštík
nevzal nadšení a chuť do tance na přilehlé loučce.

Celkově vše vyšlo bez chyb až na malý
výpadek elektrického proudu, který
zabránil v sobotním účinkování Krokům Michala Davida… ale jak se říká
– vše zlé je pro něco dobré – a tak se
Kroky v neděli vrátily a uzavřely celý
slavnostní víkend naprosto nezapomenutelně… při poslední písni Pár
přátel stačí mít slzelo celé hlediště…
Tímto patří velké uznání a dík organizátorce, paní Zdeňce Šlégrové za pevné nervy, naprosto perfektní přípravu
a koordinaci celé akce, na které jsme
přivítali mnoho umělců, kteří občanům zpříjemnili tento slavnostní a neopakovatelný víkend.

Velké poděkování také patří beze sporu všem pořadatelům, kteří se na této
akci podíleli, sboru dobrovolných hasičů Líně, svazu důchodců Sulkov, pracovní skupině z obecního úřadu Líně,
obecnímu úřadu Líně, dobrovolným
občanům z Líní a Sulkova, ZŠ a MŠ
Líbě a TJ Baník za poskytnutí prostoru
na pořádání této akce.
Mirka Čepelíková, Zdeňka Šlégrová
Všechny fotografie z oslav je možno
shlédnout na www.rajce.idnes.cz uživatel zenysulkov

Děti z družiny ZŠ Líně

Děvčata z kroužku gymnastiky ZŠ Líně

Děda Mládek Illegal Band

Děvčata z kroužku aerobicu ZŠ Líně vystoupení „Živly“

AC DC CZECH REVIVAL
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Děvčata z kroužku aerobicu ZŠ Líně vystoupení „ Bažantí kuřátka“

Děvčata z koružku aerobicu ZŠ Líně vystoupení „Muzikantky“

Kapela Lucie revival

Divadelní představení „Divadlo v Boudě“
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Dětský folklorní soubor Stodský Dudáček

Moderátor Radek Nakládal

Divadelní představení pro děti
„Divadlo v bedně“ pohádka o veliké řepě

Folklorní soubor Ledecká dudácká muzika
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Kapela ABBA STARS revival

Folklorní soubor Plzeňský MLS

Dechová kapela Úhlavanka

Občané se bavili

Výzva všem spoluobčanů a zájemcům „nejen“ o svojí minulost
Naši předci přišli do obce většinou za
pracovními příležitostmi, které nabízely nově zahloubené černouhelné doly
v okolí již před více než 150 lety. Jednalo se o těžkou práci, kde se musel
každý havíř spolehnout na kolegu, se
kterým byl na šichtě. Nenechte vzpomínky na své předky, kteří psali zdejší

historii, zapadnout v zapomnění a podělte se s námi o jejich havířské příhody a stopy, které zde zanechali. Chtěli
bychom Vás tímto požádat, kdo máte
doma po rodičích, prarodičích, či praprarodičích fotografie, listiny, případně
dokumenty, nebo jakékoliv artefakty,
které dokládají jejich hornické kořeny

a tvrdou práci na Plzeňsku, o jejich poskytnutí či zapůjčení.

příběh dětí. Skládali obrázky – dvojice
k sobě, zodpovídali kvíz Večerníček,
malovali podle předlohy ve skupinách
a četli.
Větším dětem jsem také řekla, jak se
mají orientovat v knihovně, když hledají nějakou knížku, představila jsem
jim zajímavé knížky pro třeťáky a čtvrťáky a četli jsme si. Také dětem výborně šlo luštění rébusů ve dvojicích a
skládání přísloví ve skupinách.
Z krásné knížky, Baroko v krajině aneb
příběhy známé i neznámé, nám jeden

šikovný žák přečetl pověst o Sulkovském vodníkovi.
Paní učitelka Wenzliková měla úžasný nápad zaregistrovat do knihovny
všechny čtvrťáky, kteří ještě nemají průkazku. Takže děti už přišly na
návštěvu s vyplněnou přihláškou a
knihovna hned získala 10 nových dětských čtenářů, kteří si rovnou půjčili
knížky.



S hornickým pozdravem ZDAŘ BŮH!


Hornicko historický spolek

Západočeských uhelných dolů

Ing. Jakub Bacík, 775 220 460
kuba.bacik@seznam.cz

Knihovna plná dětí
V červnu, ke konci školního roku, jsem
přivítala v knihovně hned 3 třídy dětí,
které přišly do knihovny na návštěvu.
Jako první přišli žáci z první, teď už z
druhé třídy, s paní učitelkou Řehákovou. Druzí byli na exkurzi bývalí třeťáci,
nyní čtvrťáci s paní učitelkou Kalinovou a naposled navštívili knihovnu
čtvrťáci, tedy současní žáci 5. třídy.
Děti si prohlédly knihovnu, řekli jsme
si, jak se má a nemá zacházet s knížkou. Žáci měli určit, jestli je přidělená
knížka pohádková, encyklopedie nebo
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Ilona Nekolová
knihovnice

Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ
ASHWORTH, Adele
Zamilovaný vévoda
PICOULT, Jodi
Čas odejít
ROBERTS, Nora
Kolotoč přání
HOWARD, Linda
Klid před bouří
PIZZOLATTO, Nic
Galveston
PROBST, Jennifer
Hledání vytouženého dne

STEPNOVA, Marina Lvovna
Lazarovy ženy
KEPLER, Lars
Stalker

Bořek Stavitel:
příhody Bořka Stavitele
(3. a 4. díl)

VÁŇOVÁ, Magda
S tváří beránka

PALMER, Douglas
Dinosauři: prohlédněte si zblízka
neobyčejný svět pravěku

KELEOVÁ-VASILKOVÁ
Máma pro Veroniku

ŠVARC, Josef
Jak to chodí na stavbě

VÁŇOVÁ, Magda
Zapomeň na minulost

KINNEY, Jeff
Deník malého poseroutky.
Výlet za všechny peníze (9.)

Velvet
Za černými dveřmi: erotický
román
WOOD, Barbara
Bílá žena
BRADFORD, Barbara Taylor
Nebezpečné tajemství
SUND, Erik Axl
Pýthiiny rady (3. díl Vraní dívky)
COBEN, Harlan
Chybíš mi
KING, Stephen
Revival

WHITTON, Hana
Karel IV.: jménem koruny,
jménem lásky: román
CIPROVÁ, Oldřiška
Kněžna Ida: past na českého
knížete Spytihněva: román
MORAN, Michelle
Nefertiti, dcera věčnosti
DROZDA, Robert
Pohádky pana přednosty

CARTLAND, Barbara
Anděl spásy

MLÁDEŽ

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Květiny pro Lauru

COLLIN, Renaud
Mimoni. Banán! (1.díl)

BROWN, Sandra
Nízký tlak

ŘEHÁČKOVÁ, Věra
Nevím, kdo jsem

HANNAH, Sophie
Bludná sdělení

NIKLÍČKOVÁ, Alexandra
Jak pejskové farmařili

FRANCIS-CHEUNG, Theresa
Život smrtí nekončí: skutečné
příběhy lidí, kteří zahlédli život po
životě

ŠVARC, Josef
Jak to chodí na letišti

STEEL, Danielle
Nádherný život
NESBO, Jo
Krev na sněhu

NĚMEČEK, Jaroslav
Prvních dvanáct příběhů
Čtyřlístku; Slavné příběhy
Čtyřlístku; Proslulé příběhy
Čtyřlístku; Veselé příběhy
Čtyřlístku
(velké knihy č. 1, 2, 3 a 6)
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PRZEWOZNIAK, Marcin
Ahoj, Markétko!
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Hádanky z louky
MINTE-KÖNIG, Bianka
Láska přes mobil

Nově je v knihovně možnost půjčit si
časopis PAŘÁT – metalový magazín,
jehož vyšlé výtisky (v případě zájmu) bude věnovat knihovně jeden
ochotný čtenář.

Ilona Nekolová
knihovnice

Za panem Profesorem Zdeňkem Vodrážkou

Na rozepsané osmdesáté osmé stránce se v tropických dnech letošního
července uzavřela bohatě popsaná
kniha života pana Prof. Dr. Ing. Zdeňka Vodrážky, DrSc.
Rodáka z Líní ( narozeného 10. července 1927 v Plzni), který později dosáhl
nejvyššího vědecko-pedagogického
titulu a nejvyšší vědecké hodnosti,
fascinovala od ranného mládí chemie.
Po studiu na Masarykově reálném
gymnasiu v Plzni a krátké laboratorní praxi nastupuje Zdeněk Vodrážka
jako student na Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství
Českého vysokého učení technického v Praze s jejím absolutoriem v r.
1950. Jeho úspěšná experimentální
práce mu již v r. 1952 umožnila získání doktorátu technických věd.
V témže roce nastupuje doktor inženýr Vodrážka do právě zakládaného Ústavu hematologie a krevní
transfuse v Praze a rozvíjí zde svou
další vědeckou aktivitu. S tímto ústavem dále spojí velkou část svého
profesního života, včetně nejvyšší
manažerské funkce. V r. 1956 obhájil
kandidátskou dizertační práci a v r.
1965 doktorskou dizertační práci (
Ústav fysikální chemie Československé akademie věd) zaměřenou na fyzikálně-chemické vlastnosti bílkovin.
Dr. Ing. Vodrážka, DrSc. řídil výzkumné práce zaměřené zejména na studium struktury a funkce krevních
bílkovin a metabolismus krevních
elementů. Publikoval více než 150
původních vědeckých sdělení, z větší

části v renomovaných zahraničních
časopisech, z oblasti chemie a fyzikální chemie bílkovin, jakož i teoretické
a aplikované enzymologie; je rovněž
spoluautorem 21 patentů. Za dosažené výsledky obdržel řadu ocenění
m.j.: Ceny České lékařské společnosti
J. E. Purkyně (1966 a 1969), Státní cenu
(1979) za objevné práce o hemoglobinu a bílkovinách transportujících
hem, Zlatou plaketu J. Heyrovského
za zásluhy o rozvoj chemických věd
a prestižní Votočkovu medaili VŠCHT
Praha (1992).
Jako vynikající vědec se Zdeněk Vodrážka věnoval rovněž pedagogické
činnosti, pro niž měl mimořádné nadání a cit. Od počátku šedesátých let
působil nejprve v postgraduálních
kursech Institutu pro další vzdělávání
lékařů a farmaceutů a později přednášel Lékařskou chemii a biochemii
na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kde se také v r. 1967
habilitoval pro obor Lékařské chemie,
a tím se stal prvním habilitovaným
docentem odborného předmětu,
který nebyl absolventem lékařské fakulty. Kromě toho přednášel vybrané
kapitoly z biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, a od
r. 1976 také na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde se následně stává vedoucím katedry biochemie a mikrobiologie. Tímto vzniká
vzácná prakticky doživotní symbióza
vzájemného obohacování Zdeňka
Vodrážky a VŠCHT. Kromě základního
všeobecného předmětu Biochemie
pro všechny fakulty VŠCHT přednášel
Enzymologii, Biofyzikální chemii, Přehled biotechnologií, Biochemii člověka aj. Profesorem pro obor biochemie
byl jmenován v r. 1983. S velkou chutí
a energií se věnoval organizaci vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti
katedry. V oblasti vědecké orientoval
katedru na enzymologii. V pedagogice a managementu katedry je jeho
velikým úspěchem prosazení a zformování nejprve mezioborového
studia „Enzymové inženýrství“ a v r.
1990 samostatného studijního oboru
Obecná a aplikovaná biochemie se
třemi zaměřeními: obecná biochemie, biochemické technologie a biomedicínské inženýrství.
Je mile úsměvné, když v těchto dnech
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s něhou a úctou vzpomínají ctihodní
šediví profesoři na svá asistentská léta
pod „osvíceným diktátorem“.
Obdivuhodné byly pedagogické
a didaktické schopnosti pana Profesora, vždy bezpartijního učitele také
mnoha mých kolegů. Např. umění
přirovnat a vysvětlit složité biopolymery jako korálky na niti, nebo skládaný list. Autor těchto řádků ví, jak
obecnou platnost má přirovnání klíče
a zámku i v běžném lidském životě.
Jako pedagog trpělivě vysvětloval,
a bazíroval na pochopení fundamentu. Aplikace zákonů zachování energie a hmoty. A kladl zdánlivě banální
otázky – proč když baštím vepřo-knedlo-zelo nemám na sobě vepřové
maso? Kde se v těle bere energie a jak
se schraňuje ? Nebo kam se poděje
energie ze sluníčka při fotosyntéze?
Přednášky zahrnovaly široké spektrum nejaktuálnějších poznatků např.
o buňce, genetice a metabolismu.
Mám osobní vzpomínku na jedno
z tradičních soukromých vánočních
posezení i s vlídnou paní Evou Vodrážkovou. Při skleničce becherovky
a nějakých dobrůtkách se pan Profesor rozpovídal o někdy příliš zjednodušené, a tím ne plně výstižné,
interpretaci koncentrace cholesterolu v krvi. Začalo sněžit. Nikdo z nás
si toho nevšiml. Čas příjemně utíkal.
A zatím stačil zapadat pod schody
zaparkovaný kočárek i se spokojeně
funícím pasažérem s pár vločkami
sněhu na růžových tvářích.
Profesor Vodrážka je autorem několika monografií. K nejvýznamnějším
patří Fysikální chemie pro biologické
vědy (1975 a 1982), jejíž překlad vyšel
rovněž v obou tehdejších německých
státech (1976 a 1979), Potravinářská
biochemie (Vodrážka a kol. 1981), Bioorganická chemie (Vodrážka a Krechl,
1991) a dvě vydání Biochemie (1992
a 1996) – stále používané učebnice
magisterských a doktorských studijních programů.
Jeho široký odborný přehled, zkušenosti i charisma byly využívány v práci odborných společností (místopředseda České spol. klinické biochemie,
předseda sekce biochemické a toxikologické analytiky), vědeckých rad
řady institucí, komisí pro obhajoby
kandidátských a doktorských diser-

tačních prací, komisí pro státní závěrečné zkoušky, atestačních komisí aj.
Mezi nejvýznamnější funkce patřilo
jeho členství v Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj (1992–2000) a v Akademickém sněmu AV ČR. Kromě toho
zastával funkci místopředsedy pracovní skupiny akreditační komise vlády ČR pro obor chemie (1991–2006).
Při pohledu na práci, kterou profesor
Vodrážka vykonal, je zjevný jeho podíl

na prosazování chemie a biofyzikálně-chemického myšlení v medicíně.
Jistě by pana Profesora potěšila aktuální zpráva, že Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se dostala
mezi nejlepší tisícovku univerzit na
světě v žebříčku Centre for World University Rankings. To znamená, že patří
mezi 4 % nejlepších univerzit na světě (hodnoceno bylo 25 000 univerzit). Ovšem patrně by dodal, že lepší

a žádoucí by byla první stovka. Tak se
můžete, akademici, tužit.
Je povzbudivé, že Zdeněk Vodrážka
mohl knihu svého života uzavřít v pokoji a ve spokojenosti s dosaženými
výsledky a celým svým životem.



Sbohem, pane Profesore.
Nebo snad někdy .?.



Tomáš Zoufalý

Prameny faktografických informací :
1. Rauch P.: Chem. Listy 101, 593-627 (2007).
2. http://www.vscht.cz/#novinka_detail-9955636935980017
3. http://www.vscht.cz/#novinka_detail44370840020128
4. Foto archiv VŠCHT

Informace o činnosti ZO Českého zahrádkářského svazu Líně
V naší organizaci jsme k 31. 12. 2014
měli 112 členů. Z tohoto počtu tvoří
převážnou část majitelé nebo uživatelé
zahrádek v jednotlivých osadách.
Výbor ZO zajišťuje během kalendářního roku činnost a chod celé ZO. Staráme se o o údržbu vlastního majetku,
pro členskou základnu zajišťujeme dle
požadavků výhodnější nákup sadbového materiálu a některých hnojiv.
Naše činnost je závislá na finančních
možnostech, ze kterých se odvíjí plánování příštích akcí. Náš finanční příjem
je tvořen: 40 % z členských příspěvků,
z výdělku z moštování ovoce v naší moštárně a z dotace od Obecního úřadu,
kterou dostávají organizace na podporu své činnosti. Větší část této dotace
používáme každým rokem na opravu
a údržbu naší moštárny, zbylou část vyžíváme ve prospěch členské základny

na tematický zájezd, nebo na prodejní
cenu sadbového materiálu a hnojiv.
V letošním roce jsme nakoupili 575
kg sadbových brambor v hodnotě
7.935 Kč a hnojivo v hodnotě 1.300 Kč.
Do údržby našeho majetku jsme postupně investovali dle dostupných finančních možností. V roce 2013 jsme
nakoupili potřebný materiál na výměnu střechy přístavku budovy moštárny
v hodnotě 46.480 Kč. V roce 2014 jsme
investovali do výměny střešní krytiny
a opravy nosné konstrukce střechy
28.750 Kč. V letošním roce jsme nakoupili trapézové opláštění v hodnotě
12.140 Kč. Zhotovili jsme zakrytí boční
stěny přístavku a části štítové stěny.
Přístavek moštárny po rekonstrukci
Budova ZO po rekonstrukci
Jako každým rokem jsme i letos pořádali tematický zájezd do českých
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Budějovic na výstavu „HOBBY“. Pokud
nenaplníme místa v autobuse na tento zájezd našimi členy, doplňujeme
i ostatními občany naší obce.
V rámci 900-stého výročí první písemné zmínky o naší obci jsme zorganizovali odbornou přednášku na téma
„Pěstování jahodníku“. Tato přednáška
se uskutečnila 5.srpna v hasičské zbrojnici a byla určena pro celou občanskou
veřejnost. Přednášel majitel jahodové
plantáže v Plzni pan Ing.Kříž. Přednáška
byla velmi poučná a věcná.
Od září budeme mít opět v provozu
naší moštárnu. Moštovat se bude každou sobotu od 9.00 do11.00 hod. podle
zájmu občanů. Bude nutné se předem
telefonicky nebo osobně objednat na
tel. 736 421 283 nebo 724 845 822.


Předseda ZO František Brejcha

Hasičský tábor 2015

Letní hasičský tábor, který je určen nejen pro mladé požárníky, se v letošním
čtvrtém ročníku odehrával v okolí vodní
nádrže Lipno v Jižních Čechách. Podobně jako v předchozích ročnících i v letošním roce jsme se snažili svou téměř půlroční prací uspořádat a hlavně úspěšně
odjet na neopakovatelný letní tábor.
Postupem let, jak prochází tábor vývojem, ustupují z programu tábora již
rutinní záležitosti v podobě štafet, požárních útoků a podobně. Těchto hasičských disciplín si děti užívají v dostatečném množství během roku. V letošním
roce byly tyto disciplíny vypuštěny
z programu zcela. To však neznamená
pokles kvality, spíše naopak. Na místo
drilu a vyžadování disciplíny byly do
programu zařazeny činnosti pro hasiče,
ale hlavně i pro nehasiče, mnohem zajímavější. Tábor má zkrátka velmi silné
rysy tábora poznávacího.
K dalšímu navýšení kvality tábora došlo
jeho lokací. Okolí v.n. Lipno svou přírodou, památkami, ale i nabízenými atrakcemi a službami dovedlo tábor k dokonalosti. Velice pěkné bylo také ubytování
v kempu Olšina u Černé v Pošumaví.
Aby nebyla řeč jen o kvalitě. I kvantita
v letošním roce zaznamenala nárůst.
Během příprav došlo ke spontánní spolupráci s SDH Zbůch. Proto byl letošní
tábor veden pod názvem LT MH SDH
Líně, SDH Zbůch. Mladí hasiči a vedoucí ze Zbůchu rozšířily řady tábora téměř
na dvojnásobek oproti letům minulým.
Tato spolupráce prověřovala především
organizační dovednosti vedoucích
a jejich trpělivost. Avšak prohlubovala
také mezi-vesnické vztahy. Na táboře

jsme také využili bohatých zkušeností
a skvělých dovedností části kuchyně civilní obrany SDH Zbůch. Nikdo si tak nestěžoval na chuť, nebo dokonce na hlad.
Z tohoto stručného nástinu čtvrtého
ročníku LT mladých hasičů je, jak doufám, možné si utvořit představu o jeho
zázemí, složité organizaci, atd. Snad jen
něco málo čísel.
LT MH SDH Líně, SDH Zbůch se v roce
2015 zúčastnilo 29 dětí, 8 vedoucích
a 3 instruktoři. Tábor trval 8 dní v termínu od 25. 7. 2015 do 1. 8. 2015. Táborový rozpočet činil rekordních 115 000 Kč.
Každým ze šesti vozů bylo ujeto bezmála 800 Km.
V příznivém počasí, které přerušilo
vlnu tropických teplot, jsme absolvovali mnoho výletů, soutěží a jiných
aktivit. Počasí bylo téměř jako na objednávku. Teploty kolem 20 °C a téměř
zcela beze srážek. Jen chladná rána
a večery to kazily.
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První den, den ve znamení cesty, ubytování se a prohlídky kempu. Krom
poruchy EGR ventilu v jednom z vozů
žádný speciální zážitek.
V neděli jsme se v dopoledních hodinách vypravili na procházku do Adventure parku v Černé v Pošumaví.
Ihned po příchodu bylo z dětí patrné
překvapení, údiv či úlek. Tuto skutečnost umocnilo také sdělení, že pozítří si
celou trať lanového centra, kterou mají
nad hlavami, projdou. Odpoledne jsme
se vydali na prohlídku starého města
a zámku Český Krumlov. Při zpětném
hodnocení se Krumlov stal jasným výhercem v anketě ,,Nejvíc se mi líbilo“.
Během odpoledne jsme prošli staré
město, zámecký park a také prví prohlídkovou trasu na zámku.
Pondělí probíhalo v duchu orientace
v terénu a závodů do vrchu. Při této
formě procházky jeden z vedoucích
obstaral přemíru dřeva na táboráky, což

děti ocenily především se Špekáčkem
v ruce. Odpoledne bylo stále ve znamení kopců, jelikož jsme se vydali na
Vítkův Hrádek. Z této zříceniny, která
leží na vrcholku velmi prudkého kopce,
se nám naskytl neobyčejný pohled na
celé Lipno. Kouzlo pohledu bylo ještě
umocněno nízkými mraky, jimiž prosvítalo slunce. Cestu na hrádek jsme volili
po silnici okolo poloviny Lipna. Po cestě jsme si prohlédli sypanou hráz. Cestu
zpět jsme zvolili poněkud dobrodružnější či spíše nevšední.
Děti v nadšení, že pojedou po vodě
v autě, dorazily k přívozu Dolní Vltavice.

Další den, tedy v úterý, si děti dopoledne hrály na hřišti s prolézačkami, houpačkami a trampolínou. Některé si také
zahrály tenis či badminton. Odpoledne
jsme se vydali na procházku do zmíněného lanového centra, kde jsme strávili
dobrodružné odpoledne.

Děti se nejen dobře bavily, ale také překonávaly své hranice, zkoušely svou fyzickou zdatnost a důvtip. Po této trase
se ti starší, odvážnější pustili do dlouhých sjezdů (lanovky na kladce) v délce
okolo 100 metrů. Večer, všichni vyčerpáni, velmi spokojeně usínali.
Středa byla ve znamení celodenního výletu. První zastávkou byla Kleť
a druhou pak Dívčí Kámen. Na Kleť
jsme se vyvezli sedačkovou lanovkou.
Na vrcholu jsme poobědvali a poté
vystoupili na rozhlednu. Rozhled byl
opět dobrý a tak jsme na rozhledně
strávili nemalou chvíli. Po sestupu
z rozhledny si děti v rámci rozchodu
prohlédly vrchol Kleti a hvězdárnu.
Cestu dolů absolvoval někdo pěšky,
někdo lanovkou. Dívčí kámen byl naší
další zastávkou. Hradů v údolí a navíc v meandru řeky moc není, proto
možná sklidila jeho návštěva velký
úspěch. Prohlídka je zde navíc bez
průvodce, což je pro takové množství
dětí vždy lepší.
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Čtvrtek, den výšek. Po dopoledním
programu, který byl plný her a sportů
jsme se vypravili do Lipna nad Vltavou na Stezku v korunách stromů. Výstup po sjezdovce se dětem ve stínu
lanovky moc nelíbil, ale u stezky byly
již plni energie. Na stezce vyzkoušely a přečetly vše, co mohly a poté se
rozhlédly z věže. Po sestupu z korun
stromů a po svačině následoval sestup po té samé sjezdovce. Tentokráte však s výhledem na Lipno. Když
jsme dorazili do kempu, byl pomalu
čas večerní hygieny a spánku. Ostatně jako ve většině dní.
Pátek byl opět adrenalinovým. V dopoledních hodinách jsme jezdili na
bobové dráze v Lipně nad Vltavou.
Ihned po první jízdě se všichni nadchli pro věc a své jízdy si užili, co to
jen šlo. Vrátili jsme se akorát na oběd,
po kterém následovalo osobní volno.
To většina dětí využila ke koupání ve
velmi teplé Lipenské vodě. Po koupání jsme nabrali směr Grafitový důl
v Českém Krumlově. Skutečné hornické obleky se svítilnou na helmě
a baterií za pasem sklidily úspěch
i úlek v jednom.
Většina si vybavila loňské Slavonice.
Po jízdě důlním vláčkem jsme se dostali do nejspodnějšího patra dolu,

které jsme prošli spolu s průvodcem. Děti se postavily důlní ventilaci, zapřely se do sbíječek a vrtaček,
prohlédli si důlní nakladač a jinou
kolejovou i nekolejovou techniku.
V neposlední řadě si také všimly zavaleného horníka a skutečného seismografu. Jako po šichtě si každý po fotce
u vláčku vyčistil boty. Po převlečení
ještě několik desítek minut v umývárnách drhly grafitové šmouhy z rukou
a tváří. Jelikož nastal poslední večer
tábora, nezbývalo než spálit všechno
nanošené dřevo při velkém táboráku.
Sobota, poslední den. Poslední den
tábora znamená velké balení, ale
to jsme naštěstí zvládli velmi rychle a mohli se tak uchýlit k programu
dne. Před obědem jsme vyrazili na
okružní plavbu parníkem po Lipně.
Obloha vymetená a hladina klidná,
plavba se nemohla jinak než líbit.
Navíc na takovém velkém a novém
parníku, jakým jsme pluli. Ani okolí
Frymburského přístavu, ze kterého
jsme vyplouvali, nebylo k zahození.
Především pak pohled přes zátoku

na kostel. Na oběd jsme se přes lehký
údiv kuchařů z ostatních Rožmberských restaurací uchýlili do hotelu
Růže. Velmi ochotný a šikovný personál, jako jediný z okolí bez mrknutí
oka nasytil 38 hladových krků. Navíc
v kouzelném prostředí interiérů restaurace. Následovala prohlídka hradu a města Rožmberk nad Vltavou.
Po proudu řeky jsme se poté rozjeli
k domovu a dokud to jen šlo, zdravili
jsme vodáky.
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U příležitosti 900 letého výročí obce
Líně děti navíc obdržely užitečné upomínkové předměty v podobě lahve na
pití, triček a kříd. Samozřejmě nechyběly ani pamětní předměty na LT 2015,
tedy o zrcátko a klíčenku s fotografií.
Závěrem je nutné poděkovat těm,
bez kterých by se tento tábor nemohl
uskutečnit. Poděkování patří obci Líně
a obci Zbůch za vstřícnost, ochotu a finanční podporu.

SDH Líně

Plán turistických akcí O KČT Líně 2015
10.10. NEJZÁPADNĚJŠÍ CÍP ČR – TROJMEZÍ – Hranice-Ašský výběžek
so

trasy: 16, 23 a 32 km

mapa KČT č. 1

zájezd a pěší turistika

přihlášky do 4. 10. 2015

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 5:45, Sulkov 5:50, Plzeň-parkoviště u CAN v 6:00 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 200 Kč, nečlen 220 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz

31.10. ZE SEDMIHOŘÍ DO HORŠOVSKÉHO TÝNA – Mířkov-Sedmihoří
so

trasy: 14, 22, 26 a 32 km

mapa KČT č. 29

zájezd a pěší turistika

přihlášky do 25. 10. 2015

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Plzeň-parkoviště u CAN v 7:30, Sulkov 7:40, Líně 7:45, Zbůch u šachty 7,50 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 80 Kč, nečlen 100 Kč
info a přihlášky: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz

12.12. PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
so

trasy: 10, 16, 29 km

34. ročník, pořádá O KČT Líně		

mapa KČT č. 31 a 32

pěší turistika

start: 10 km - Tlučná, restaurace Na schůdkách 9,00 – 13,30 hod.
16 km - Plzeň – Nová Hospoda konečná trolejbusů č.12 a 15 8,00 – 10,30 hod.
29 km - Dobřany, ŽST 7,30 – 8,30 hod.
cíl: Zbůch, restaurace V Cihelně na stadionu TJ od 12 do 16:00 hod.
info: Václav Straka, V Sídlišti 355, 330 22 Zbůch, mobil 721 443 671, kctline@seznam.cz
webové stránky http://kctline.ic.cz/

25.12. VÁNOČNÍ POCHOD v Líních
pá

trasa: 10 km

28. ročník, pořádá O KČT Líně		

mapa KČT č. 31

pěší turistika

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, e-mail: kctline@seznam.cz

Poznámka: Ceny autobusových zájezdů jsou pouze informační a mohou se změnit.

Kalendář turistických akcí 2015 vedených p. Václavem Strakou
akce číslo 6

středa 28.10. 2015 (svátek

Plzeň – hlavní město evropské kultury 2015

pěší turistika trasa: 13km
místo konání: okres Plzeň-město
přihlášky se zálohou 100Kč do 15.9.2015

akce číslo 7

středa 25. 11. 2015

Okolím Nýrska

pěší turistika trasy: 10, 18, 22 km
místo konání: okres Klatovy
přihlášky do 31.10.2015

POZOR U NĚKTERÝCH AKCÍ MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ TERMÍNU AKCE!
Konkrétní informace k jednotlivým akcím budou k dispozici poprvé na výroční členské schůzi O KČT
Líně v 31.1. 2015. Následně u vedoucího akcí Václava Straky číslo telefonu: 721 443 671, či dotazem na
e-mail: kctline@seznam.cz, nebo ve vývěsní skřínce odboru umístěné v Líních
u autobusové zastávky ve směru na Plzeň.
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Kurkuma dlouhá (Curcuma longa)

Patří do čeledi Zingiberaceae - Zázvorovité. Mezi její lidové názvy patří označení indický zázvor či indický
šafrán. Je to vytrvalá, asi půl metru
vysoká rostlina se zduřelým článkovaným oddenkem, z něhož vyrůstají listy
a kořeny. Listy jsou dlouze řapíkaté,
široce kopinaté, před rozvinutím kornoutovitě svinuté. Mezi nimi vyrůstá
přímý, asi 15 cm vysoký stvol, zakončený hustým klasem bledě žlutých
květů. Plodem je trojpouzdrá mnohosemenná tobolka, která se v době zra-

losti otevírá třemi chlopněmi. Semena
jsou s míškem.
Mezi oblasti, kde se vyskytuje, patří
jižní a jihovýchodní Asie, Indie, Vietnam, Kambodža. Podporuje tvorbu
a vylučování žluči, zlepšuje trávení.
V lidovém léčitelství se používá se
při chronických onemocněních jater
a žlučníku (chronické záněty žlučníku
a žlučových cest, dále u stavů po zánětu jater), bolestech břicha, nadýmání a také proti parazitům. Působí pozitivně na prokrvení, neboť stimuluje
periferní rozdělování krve a zmenšuje
nebezpečí tvorby krevních sraženin.
Zmírňuje záněty kloubů, vhodná při
artróze. U některých citlivých jedinců
může vyvolat alergickou reakci.
Dále při bolestech v krku, ramenou,
bolestech zubů a poruchách menstruace. Zevně na hnisavé záněty spojivek,
nehojící se vředy, lišeje a různá pora-

nění. Napomáhá rozpouštět krevní
sraženiny. Nejnovější studie ukazují,
že kurkumin, pálivá žlutá složka koření
kari, izolovaná z oddenků této zázvorovité rostliny by mohly mít význam
jako doplněk léčby nádorových onemocnění. U indického obyvatelstva je
důležitým kořením, zejména na zeleninové pokrmy a ryby. Žluté barvivo
se využívá k barvení, látek, potravin
a ke kosmetickým účelům, dříve také
k výrobě reagenčních kurkumových
papírků na důkaz kyselin (kyselina boritá). Na prášek rozemletý oddenek je
základem tzv. kari koření a v malém
množství se používá k přípravě některých orientálních parfémů.


Milena Voráčková
/použito z informačního
serveru zdraví/

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 161 televizí, 42 monitorů a 1870 kg drobného
elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Důkazem je Certifikát environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL, vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu
sběru drobných spotřebičů.

Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili 161 televizí, 42 monitorů a 1870 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
76,74 MWh elektřiny, 3814,95 litrů ropy,
332,78 m3 vody a 2,85 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 16,78 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů
o 65,63 tun.

mácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy, potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska. Jedná
se tedy o velmi impozantní čísla. Pozitivní zprávou také pro uživatele počítačů je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů uspoří energii potřebnou pro
chod notebooku po dobu necelých
5 let. Proto si všichni, kteří zodpovědně
třídí a přispívají tak k ochraně životního
prostředí, zaslouží obrovský dík.

Je dobré si uvědomit, že například recyklace běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro do-

Z certifikátu společnosti ASEKOL k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2014
pro obec Líně
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