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Obecní dům slouží svému účelu
Právě před rokem byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce zchátralé budovy
bývalého kina. Projekt pod názvem
„Víceúčelový objekt v obci Líně“ v hodnotě12,57 mil. Kč byl podpořen z Evropských fondů, které prostřednictvím
Regionálního operačního programu
ROP Jihozápad poskytly dotaci ve výši
11,29 mil. Kč. Zkolaudovaný objekt
byl pod přívětivějším názvem „Obecní
dům“ slavnostně otevřen začátkem září
loňského roku a tak je určitě namístě
zhodnotit první měsíce jeho provozu.
Jak si tedy zatím vede tento nový objekt? Jak a kým je využíván?
12. září 2015 se v Obecním domě usku-

tečnilo slavnostní žehnání obecnímu
praporu, udělenému v loňském roce
obci Líně Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu České republiky. Praporu
obce požehnal osobně plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Široká
veřejnost se při této akci mohla poprvé
seznámit s nově vybudovaným sálem
a přitom jej tak porovnat s dřívějším kinosálem, který stával na jeho místě.
Od té doby využívají Obecní dům v Líních místní spolky, základní i mateřská
škola a také obec pro zasedání svého
zastupitelstva. Od října 2015 se v sále
Obecního domu uskutečnilo 10 výročních nebo výborových schůzí místních

spolků, 2 cestopisné přednášky, 1 zdravotní přednáška, 2 kreativní dílničky
pro děti, 2 divadelní představení pro
I. stupeň základní školy, 1 akce školní
družiny, karneval a besídka mateřské
školy, 1 akce pro ženy, zajímavá výstava k 70. výročí 5. stíhacího leteckého
pluku, 3 šachové turnaje, před několika
týdny byl v objektu start i cíl tradičního
turistického pochodu „Líňský maraton“.
Každý čtvrtek se sál zaplní mladými šachisty, kteří docházejí na svůj oblíbený
šachový kroužek, pořádaný Šachovým klubem Líně. Pravidelně se v prostorách Obecního domu konají také
zkoušky divadelního souboru „DPH“

Obecní dům

Veřejnost v sále Obecního domu při
slavnostním otevření

Karneval mateřské školky
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sulkovské organizace Svazu důchodců
ČR, který 14. května letošního roku velmi úspěšně reprezentoval naši obec na
akci „Senioři baví seniory“ v Měšťanské
besedě v Plzni.
Zprovoznění Obecního domu také
umožnilo obnovit v obci po téměř třicetileté odmlce slavnostní obřad „Vítá-

ní občánků“. Koncem května letošního
roku tak mohl starosta do naší obce
přivítat 19 občánků narozených v roce
2015. Potěšitelné je, že se kromě rodičů miminek obřadu zúčastnilo i velké
množství dalších příbuzných. Celou
akci organizačně zajistil obecní úřad ve
spolupráci s kulturní komisí rady obce.

Z uvedeného přehledu je patrné, že
je Obecní dům využíván a přispívá
k obohacení společenského i kulturního života obce. Potvrdilo se tak, že rekonstrukce objektu bývalého kina byla
správným krokem.
Michal Gotthart, starosta

Výstava k 70. výročí 5. stíhacího leteckého pluku

Vítání občánků

Základní kynologická organizace Líně
Jaro je v plném proudu a tak i u nás
na cvičáku jedeme naplno. Účastníme se zkoušek a závodů s našimi
parťáky. Zmíním některé z úspěchů
našich členů – paní Šmolíková
s Dartií složily svou první záchranářskou stopařskou zkošku, paní
Gaborová s Gutchim získali zlato

v závodě o Pohár Osvobození v Plzni
– Čechurově v kategorii ZVV1.
Dne 30. 4. 2016 jsme uspořádali socializační pochod pod názvem NEBOJTE, MY NEKOUŠEME. Sluníčko
nám na cestu hezky hřálo a tak doufám, že se všem psovodům a jejich
čtyřnohým parťákům pochod líbil.

Socializační pochod

Kewin
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Trénujeme na vystoupení na Den
dětí ve Zbůchu, dopilováváme dovednosti pro nadcházející zkoušky
pořádané na našem cvičáku počátkem června. A mnoho a mnoho dalšího …
Rolníková Petra

Kaleidoskop informací

Ve Vodárenské ulici byl vybudován nový vodovodní řad.
Celou stavbu zajistil i zaﬁnancoval majitel vodovodní sítě,
společnost Vodárenská a kanalizační a.s. Některá společenství
vlastníků bytových jednotek v přilehlých domech si následně na vlastní náklady nechala zřídit nové vodovodní přípojky. Byly tak dokončeny veškeré práce spojené s rekonstrukcí
podzemních sítí a tím vytvořeny předpoklady pro rekonstrukci nových komunikací na líňském sídlišti.

Na průtahu Líněmi se opět pracuje. Stavební práce tentokrát probíhají v prostoru křižovatky u restaurace Brusel. Kromě nezbytné stabilizace podloží vozovky je tentokrát cílem
úprav také zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu z obou
vedlejších ulic – od Tlučné i od sídliště. Na špatné rozhledové poměry dlouhodobě poukazovali řidiči i široká veřejnost.
Jedná se zcela jednoznačně o významný krok ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Celou akci ﬁnancuje Ředitelství
silnic a dálnic ČR.

Provizorní úprava povrchu proběhla v ulici Pod Vrškem.
Stabilizace povrchové vrstvy recyklovanou asfaltovou drtí má
za cíl zahladit nejvýraznější nerovnosti a snížit možnost nanášení bláta. Nově upraven byl také prostor v hornické kolonii.
Na Sulkově se propadla silnice. V polovině března se před
sídlem společnosti Gühring v ulici Na Perkách po jednom
z dešťů objevila velká díra. Vzhledem k tomu, že se na tomto místě nejednalo o první případ tohoto druhu, byl proveden podrobnější průzkum podloží vozovky. Bylo zjištěno, že
se pod oplocením továrny nachází dutina ve zbytcích staré
kanalizace, do které se postupně naplavuje materiál uložený
pod komunikací. Opravu zajistila odborná stavební ﬁrma.
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Kaleidoskop informací

Ve škole byl vysazen nový strom. Čtyřmetrový červený buk
vysadili pracovníci zahradnické ﬁrmy blízko místa, kde ještě
před necelými třemi měsíci stál vzrostlý kaštan. Strom, pod
kterým si hrály či sportovaly děti ze základní školy i ze školní
družiny byl již nebezpečný, v jeho horní části se projevovaly
známky hniloby. Nezbývá než červenému buku popřát, aby
se mu dobře dařilo a aby tak důstojně nahradil svého předchůdce.

Také u kapličky na návsi roste nový strom. Mladý javor
nahradil strom stejného druhu, který byl nebezpečný pro své
okolí. U několika dalších dřevin byla provedena prořezávka
a byly upraveny jejich koruny (např. u mateřské školky). Dva
nové stromy byly vysazeny u líňského sídliště. Právě zeleni na
sídlišti by v nejbližší době měla být věnována zvýšená pozornost. V rámci projektu obnovy celého sídliště je připravena
poměrně rozsáhlá obměna veřejné zeleně.

Koupaliště je vylepšené. Počátkem dubna odborná ﬁrma
nově vybetonovala nejpoškozenější třetinu dna bazénu. Použit byl speciální voděvzdorný beton. Práce v hodnotě 480 tis.
Kč uhradila ze svého rozpočtu obec. Koupání tak bude zase
o něco příjemnější.
Čápi se vrátili! Již čtvrtý rok po sobě hnízdí na plošině u komína plynové kotelny základní školy II. stupně. Čapí hnízdo
vybudovala obec pod dohledem vedoucího plzeňské záchranné stanice ohrožených živočichů Karla Makoně počátkem roku 2012.
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Dětský den 2016
Stejně jako v letech minulých se
i v letošním roce uspořádala obec
Líně ve spolupráci s místními spolky
Dětský den v areálu místního koupaliště. Po ukázce kroužku mladých hasičů si děti mohly vyzkoušet zorbing
ve vodních koulích nebo si zasoutěžit
o ceny v řadě velmi zajímavých sou-

těžních disciplín. Zájem byl, jako vždy,
o malování na kůži. Nakonec se svým
představením vystoupilo mezi dětmi
oblíbené Divadlo Z bedny z Karlových Varů. Škoda jen, že nevydrželo
počasí a divadelní představení i celý
dětský den předčasně ukončilo krupobití a následný déšť. Poděkování

patří všem spolkům, které zábavný
program pro děti zajistily – Sboru
dobrovolných hasičů Líně, Spolku
PRO VŠECHNY, Spolku Ženy Sulkov a Svazu důchodců ČR – organizaci Sulkov.

Děti si mohly spolu s hasiči zastříkat, …

… nechat si vkusně pomalovat obličej, …

… zasoutěžit si v zajímavých disciplínách, …

… zastřílet si, …

… naučit se základy golfu, …

… nebo se nechat zavřít do vodní koule …
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Obecní úřad Líně

… a nechat se v ní unášet po vodní hladině, …

… a za odměnu obdržet jeden zdravý nápoj
od příjemné obsluhy.

Pak už se s napětím čekalo na divadlo, …

… které se všem velmi líbilo, …

… dokud vše neukončila průtrž mračen s kroupami.
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Čím žijeme?
V poslední době nás zaměstnávaly
dvě významné akce. Na tu první jsme
se připravovali dost dlouho. Divadelní
spolek pod vedením paní H.Svobodové
,,oprášil“ Pásmo o lásce, protože jsme
byli požádáni o vystoupení v plzeňské
Besedě na festivalu Senioři opět baví
seniory. Týdně jsme se scházeli v Obecním domě a 2 hodiny zkoušeli, abychom
úspěšně reprezentovali spolek, náš Svaz
důchodců Sulkov - Líně i obec. Všichni
byli velmi obětaví a pečliví. Objevilo se
několik problémů – nemoci – bylo potřeba najít zástupce. Naše režisérka paní
Svobodová měla velkou trpělivost a jen
díky ní se podařilo nahradit chybějící
ochotníky . Vypomohla Dana Váchová
a Berta Kastl, ze Spolku pro všechny
Jana Legátová a ochotná paní Zdena
Šlégrová nám sehnala kostýmy, zajistila
kulisy a byla nám velkou oporou. Vedení obce zajistilo přesun kulis do Plzně,
Spolek dobrovolných hasičů Líně zapůjčil mikrobus a Martin Zavřel nás odvezl
v sobotu 14.5. na vystoupení do Besedy
v Plzni. Panovala trochu nervozita, tamější prostory na vystoupení byly dost
omezené a místa na převlečení málo.
Všude plno lidí a jeden zakopával o druhého. Začátek byl v 10 hodin a naše
vystoupení až po obědě. Takže zbyl čas
na prohlídku výstavy v předsálí – práce
seniorů: šperky, háčkované a pletené výrobky, kresby a výrobky z papíru. Pochopitelně nás zaujalo i sledování programu. Jaká vystoupení převládala? Hlavně
hudební čísla – kapely se zpěvačkami,
pěvecké soubory, taneční kreace, slavné monology. Čas nám poměrně rychle uběhl a konečně jsme přišli na řadu.
Náš soubor byl jediný s dramatickým
programem. Když jsme začali, v sále,
kde se obvykle při hudbě brebentilo, nastalo ticho a diváci se zájmem sledovali
naše pásmo a viditelně se dobře bavili.
Potlesk byl zasloužený a všem účinkujícím patří dík. Velkou zásluhu na tom má
hlavně naše režisérka paní H.Svobodová
a všichni, kteří nás podpořili.
Další akcí byla 21.5. účast našich dvou
družstev na sportovních hrách seniorů
v Plzni Bolevci. Nečekejte žádné náročné disciplíny ani vynikající výsledky. Oč
asi organizátorům šlo? Abychom se hýbali, protáhli svá těla a překonali neduhy,
které v našem věku již asi každého trápí. Bylo zajímavé pozorovat jednotlivá
družstva, jak závodníci k boji přistupo-

Naše sportovní družstva
vali. Někdo se chtěl jen rozhýbat, jiný se
bavil, ale byli tu i ctižádostivci, kteří bojovali o život, ze všech sil a v existujícím
horkém počasí tak někteří po ukončení
disciplíny zkolabovali. Soutěžilo se v 5
disciplínách: hod míčkem na cíl, petang, 400m chůze s trekovými holemi,
běh s míčkem na tenisové raketě, běh
s kolečkem – vše na čas. Nepřipravovali
jsme se jako vrcholoví sportovci, chtěli
jsme se přesvědčit, na co stačíme a co
dokážeme. A trochu jsme se i pobavili.
Po ukončeném zápolení jsme skončili
v Totemu, kde nás čekalo občerstvení
a vyhlášení výsledků. V následném pro-

Vystoupení v Besedě
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gramu nám zazpívaly děti ze ZŠ Terezy
Brzkové , zatančil soubor Hanka z Domažlic a odpoledne následovala taneční zábava. Dovedete si představit, jaký
zájem o tanečky měli závodníci po urputném boji v celodenním vedru? Většinou spěchali domů do chládku a rychle
relaxovat. Zatím jsme odložili trička se
znakem naší obce a svazu důchodců do
skříně, ale na podzim je provětráme na
klání v Sušici. Tentokrát budeme početnější a více se o tom dozvíte v podzimním čísle časopisu.
Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov- Líně

Zprávy ze Šachového klubu Líně
Bronzové překvapení
Na svatého Josefa se konala nejen
pouť v Úhercích, ale také se v Domažlicích hrál Krajský přebor družstev
mladších žáků. V konkurenci 14 týmů
vybojovalo družstvo mladíků ŠK Líně
bronzovou medaili. Celkem překvapivě, protože cíle před turnajem byly
rozhodně skromnější. A kdo všechno
se o to příjemné překvapení postaral?
Družstvo odehrálo turnaj v sestavě:
David Tran (5 bodů ze 7 partií), Jakub
Valdman (3,5/7), Tereza Miltová (2/7),
David Novák (4,5/7), Jakub Steinbauer
(3/7) a Václav Zdeněk (6,5/7). Všichni
zaslouží velkou pochvalu. Neztratilo
se ani družstvo B, které se umístilo na
9. místě. Pro jeho hráče to bylo hlavně
nabírání cenných zkušeností.
Krajský přebor mládeže a mateřských škol
Šachový klub Líně je častým
pořadatelem turnajů pro dospělé
a zejména pro mládež. Snaží se své
akce pořádat v obcích, kde se nějakým
způsobem angažuje přímo klub, nebo
alespoň jeho členové. Objevujeme tak
nové prostory, vhodné pro královskou
hru, a zároveň děláme šachu
propagaci. V řadách veřejnosti je totiž
spousta amatérských hráčů, kterým
leckdy chybí soupeř, nebo by rádi
svoji hru zdokonalili. Všechny zájemce
rádi uvítáme ve svých řadách, kontakt
najdou na našich webových stránkách:
http://skline.cz/.

Proto jsme se tentokrát rozhodli uspořádat Krajský přebor mládeže a s ním
spojený KP mateřských škol v sokolovně v Radobyčicích. Přestože se akce
konala na přelomu dubna a května,
účast byla více než slušná, v turnaji
hrálo 82 hráček a hráčů od školky až
po devítku, mezi nimi i devět zástupců
pořádajícího oddílu. Těm se podařilo
vybojovat tři cenné kovy, 1 zlato a 2
bronzy: v kategorii D10 zvítězila Adéla
Janoušková, její sestra Eliška obsadila
v nejmladší kategorii D8 třetí místo,
stejně jako Jakub Steinbauer v kategorii H10.
Medaile z Mistrovství ČR
se počítá!
Krajský přebor mládeže byl pro Adélku
Janouškovou výbornou generálkou
na Mistrovství ČR dětí do 8 let, které
probíhalo hned následující víkend. Pro
Adélku to byla již třetí účast na tomto
mistrovství! Mezi 31 stejně mladými
dívkami si vedla skvěle a vybojovala
zatím svoji největší medaili, bronz za
třetí místo. O tom, že je „placka“ v dobrých rukách svědčí i následující ukázka
z partie Bartečková, D. – Janoušková,
A. po 25. tahu bílé:
Správné pokračování je 25…Vfe8+,
ale i tah zahraný v partii je velmi dobrý. 25…Vae8+ 26. Kd1 Vd8. Chycená
dáma, ale tím to zdaleka nekončí. 27.
Dd2 Dxg4+ 28. Kc1 Dg1+ Teď nemá
král kam ustoupit! 29. Dd1 Dxd1#.

Zaječice
Poslední květnový týden patří již
tradičně Zaječicím. Z původně lokálního turnaje časem vyrostla největší akce pro mládež v celé ČR. Letos se hrál již 54. ročník Mistrovství
ČR družstev starších žáků a opět
i s mezinárodní účastí. Zaječice
si jako přímí účastníci pamatují
i nynější trenéři mládeže, družstvu
ŠK Líně se je podařilo vyhrát v r.
1993. Od tohoto roku je nedílnou
součástí Zaječic (od r. 2002 se hraje
na Seči) turnaj dvojic dětí do 10 let.
Je to výborná příležitost poměřit své
síly s protivníky z celé ČR. Letos se
turnaje po několikaleté odmlce opět
účastnila dvojice ŠK Líně. Mezi 45
družstvy obsadil náš tým ve složení
Jakub Steinbauer (3 body z 9 partií)
a Adéla Janoušková (6/9) 27. pozici. Výsledek to není úplně špatný,
ale mohl být i trochu lepší. Bohužel
Jakub to měl na první šachovnici
těžké, první den skončil porážkou,
druhý den stejně začal a po zbytek
turnaje se už nevzpamatoval.
Soutěže dospělých
Právě skončená sezóna nebyla pro
družstva dospělých úspěšná. Áčko
sestoupilo z druhé ligy, v Krajském
přeboru I skončilo béčko i céčko
daleko za postupovými příčkami,
družstvo B obsadilo 5. místo, družstvo
C se umístilo sedmé. Oba týmy
provázely problémy se sestavou, na
některé zápasy se dokonce nesešlo
ani 8 hráčů. To pak ani bojovný duch
nestačí. V Regionálním přeboru
vybojovalo déčko nakonec 9. pozici.
Jediným družstvem, které vybočilo
z výsledkové mizérie a vybojovalo
druhou příčku, bylo éčko, hrající nejnižší soutěž v Hradci u Stoda. Věřme,

Soustředění Adélky Janouškové (vlevo) na Mistrovství ČR do 8 let
v Mostě 7. 5.– 8. 5. 2016.
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rádi by se to naučili, pořádá již třetím
rokem šachový tábor v Plasích. Stále
ještě máme nějaká volná místa, která
se však rychle zaplňují. Proto by se ti,
kteří dosud váhají, měli co nejdříve
rozhodnout, zda s námi stráví týden
plný nejen šachových her na břehu
řeky Střely.
Přejeme všem příznivcům královské
hry hezké prázdniny plné dobrodružství a skvělých zážitků.
Milan Jenč

Velikonoční výstava
s kreativním tvořením

Medailistky Mistrovství České republiky v šachu do 8 let, vlevo bronzová Adélka Janoušková
že se přes prázdniny konsolidujeme
a na podzim vyhrneme veškeré síly
znovu do boje nejen o návrat do
druhé ligy.

Šachový tábor v Plasích
ŠK Líně nezahálí ani o prázdninách.
Pro malé zájemce o šachovou hru i pro
ty, kteří zatím šachy hrát neumějí, ale

Šachový klub LínČ
ve spolupráci s KM ŠSPK a Šachklubem Sokol Klatovy
poĜádají

Šachový tábor
(letní soustĜedČní mladých šachistĤ)

Plasy, 30. 7. – 6. 8. 2016
Úþast:
Cena:
Kontakt:
Program:

DČti a mládež od 6 do 17 let - zaþáteþníci i zkušení hráþi,
ale také ti, kteĜí se chtČjí šachy jen nauþit
3 100,- Kþ
1 500,- Kþ pro pĜímČstský tábor
Ing. Jana Šilhavá, JabloĖová 8/156, 301 00 PlzeĖ Tel:
723 749 337; email: janasilhava@seznam.cz
Celotáborová hra, šachový i nešachový program, táborák,
bobĜík odvahy, koupání, hledání pokladu, deskové hry a
jiná zábava

V neděli 20. 3. 2016 jsme uspořádali již
naší tradiční velikonoční výstavu s kreativním tvořením pro děti i dospělé.
Nezapomněli jsme pozvat již naše stálé
hosty paní Helenu Kafkovou s krásnými
věnci a jinými dekoracemi a řezbáře
pana Dvořáka, ten nezklamal a opět
dovezl mnoho svých úžasných výtvorů- beránky, ptáčky, cvrčky, sovičky- nevěděli jsme co si máme dřív koupit.
Jana Forejtová si pro nás připravila
svoje nádherné zápichy a závěsy a ani
já s Lenkou jsme nezahálely a přinesly jsme naše madeirová a drátovaná
vajíčka, šperky a látkové slepičky.
Ale naším hlavním cílem bylo, aby si
děti i jejich maminky vyrobily dekorace na Velikonoce.
Připravili jsme vrbové větvičky, na
které si mohli návštěvníci nalepit pestrobarevné kytičky a motýlky, u dalšího stolečku se rodili krásní kudrnatí
beránci a vajíčkoví zajíčci a slepičky.
Na jiném stanovišti jsme si mohli
z papírových proužků vytvořit barevnou kytičky na zavěšení nebo záložku
do knížky z překrásným motýlem.
Samozřejmě nechybělo ani zdobení
perníčků nebo oblíbené zažehlování
korálků.
Na své si přišli i chlapci, pomohli jsme
jim uplést pomlázku.
Nedělní odpoledne jsme strávili
v krásné předvelikonoční atmosféře beze spěchu a všichni odcházeli
spokojeni s úsměvem na rtech a překránými výtvory, které si určitě hned
doma naaranžovali. Už se těšíme na
další tvoření a ať si to zase užijeme.
Za spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová
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Aktivity Hornicko historického spolku Západočeských uhelných dolů v roce 2016
V roce 2016 oslavil Hornicko historický spolek Západočeských uhelných
dolů své první narozeniny. Již od začátku nového kalendářního roku se
členové spolku zúčastnili několika
hornických akcí, kde reprezentovali
náš region a hlavně jsme uspořádali
1. Hornický ples.
9. února pozval 1. místopředseda senátu Přemysl Sobotka zástupce hornických spolků České, Slovenské a Německé spolkové republiky do senátu
parlamentu České republiky. Náš hornický spolek se návštěvy také zúčastnil. Setkání bylo zahájeno v Rytířské
síni Valdštejnského paláce, kde byli
všichni přivítáni. Následovala prohlídka historických prostor senátu a v neposlední řadě jsme nahlédli do bývalé
konírny Valdštejnského paláce, kde
zasedá našich 81 senátorů. Klub přátel hornického muzea Ostrava všem
představil výstavu, o dvacetileté historii spolku a aktivitách, které za tuto
dobu pro veřejnost uspořádal. Hornický spolek Stříbro zde poprvé předvedl
repliky hornických uniforem vyšších
báňských úředníků z roku 1814, které vznikly po dlouhodobé badatelské
činnosti v našich archivech a dobové
literatuře. Uniformy budou v budoucnu vystaveny v muzeu ve Stříbře. Setkání probíhalo v přátelské atmosféře
a např. hornický spolek z Kladna nás
pozval k návštěvě bývalého dolu Mayrau, kde provozuje muzeum.
Dále jsme byli pozváni na lampionový
průvod do Stříbra, který pořádal 13.
února místní hornický spolek u příležitosti tří významných hornických
událostí z roku 1806. Před 210 lety

císař František I. udělil stříbrským havířům právo nosit hornické uniformy,
jeho manželka Marie Terezie jim věnovala cechovní prapor s vyobrazením
sv. Prokopa a zároveň byla vybudovaná pro horníky Červená lávka přes
řeku Mži pro ulehčení cesty k dolům
při kopci Ronšperk. Z našeho spolku dorazili do průvodu i s praporem
Josef Kroc, Rudolf Hrdlička a Jakub
Bacík. Kromě HHS ZUD přijeli i kolegové ze Sokolova. Lampionový průvod byl zahájen hornickou hymnou
a proslovy předsedy a místopředsedy
stříbrského hornického spolku. Následovala slavnostní salva měšťanského
střeleckého sboru královského města Stříbra. Poté se průvod, osvětlený
lampiony a loučemi, vydal z náměstí
uličkami do hornického skanzenu na
břehu řeky Mže. Do kroku zahrála kapela Amátovka a připojilo se na 200
místních obyvatel. Po příchodu do
skanzenu následoval ohňostroj, dále
si všichni mohli prohlédnout vystavené exponáty a nakoupit suvenýry. Již
teď se těšíme na další hornickou akci
ve Stříbře.
2. dubna pořádal náš spolek 1. Hornický ples, u příležitosti 1. výročí
svého založení. Večeru předcházely
dlouhé přípravy. V prvé řadě bychom
chtěli poděkovat obcím na nýřansku
a všem, kteří konání plesu podpořili.
K poslechu a do tanečního kroku hrála nýřanská kapela PeOn Band a večerem provázel pan Antonín Lukášek.
Podpořit nás přijeli i kolegové z hornických spolků ze Stříbra a Sokolova.
Po prvním bloku písní následovalo
představení publikace „Zbůch 2015“,
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na které se HHS ZUD podílel společně s doktorandy Fakulty architektury
ČVUT a Výzkumným centrem průmyslového dědictví v Praze. Naši členové Václav Kraus, Josef Kroc, Reinhold
Pluhař, Václav Straka a Josef Vostárek,
přispěli velkým množstvím bohatých
vzpomínek na život horníků a hlavně na těžkou každodenní hornickou
práci. Studenti poté tvořili projekty na
nové využití postindustriálního areálu
dolu ve Zbůchu a okolní krajiny, které
jsou představeny v knize a doplněny
sociologickým, krajinářským a historickým pohledem na náš region. Po
představení jsme společně knihu pokřtili. Poté převzal slovo Jaroslav Jiskra
ze Sokolova a jako zástupce Nadace
Georgia Agricoly předal vyznamenání LUX EX TENEBRIS (Světlo v temnotách) Josefovi Krocovi a Jakubovi Bacíkovi za udržování hornických tradic
a příkladnou mezispolkovou hornickou spolupráci. Poté opět pokračovala hudební produkce. Všichni se na
plese velmi dobře bavili až do pozdních hodin. Setkalo se zde i mnoho
bývalých spolupracovníků z řad horníků. Již se těšíme na následující rok,
kdy bychom chtěli uspořádat druhý
ročník hornického plesu, o kterém Vás
budeme včas informovat.
Publikace „Zbůch 2015“ byla 12. května představena také na akademické
půdě. Na Fakultu architektury byli pozváni všichni účastníci studentského
workshopu, včetně zástupců našeho
hornického spolku, kteří se podíleli na
knize.
V dalších měsících roku 2016 máme
v plánu mnoho aktivit a již jsme po-

zváni i na velký počet hornických
oslav:
Ve dnech 10. – 12. června se budou
v Příbrami konat největší hornické
slavnosti roku na území ČR, 20. setkání
hornických měst a obcí a zároveň 16.
evropský den horníků a hutníků. 11.
června, kdy je v plánu hlavní program
s průvodem městem, organizuje náš
spolek výlet do známého středočeského hornického města.
25. června slaví na druhé straně republiky 95. výročí založení Kroužek
krojovaných horníků dolu František
Horní Suchá.
V měsíci srpnu, konkrétně 12. – 14., se
koná 9. stretnutí banských miest Slovenska v Gelnici.

a program budou do poloviny srpna
zveřejněny. Budou zde také představeny výsledky studentských projektů
z knihy „Zbůch 2015“.
Na závěr připomínám, kdo by měl jakékoliv otázky, případně by se chtěl
podělit o své vzpomínky na těžbu
černého zlata na Plzeňsku, nebo se
chtěl zapojit do činnosti spolku, ať nás
kontaktuje písemně na adrese Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, nebo na e-mail
kuba.bacik@seznam.cz.

19. – 21. srpna slaví lázeňské město Jáchymov 500. výročí od založení města
a 300. výročí od založení prvního hornického učiliště na světě.
3. září pořádají kolegové ze Stříbra
hornické slavnosti u příležitosti 215 let
od založení Horního úřadu ve městě.
10. září, jsme pozváni dokonce na
dvě oslavy, Hornický spolek ze Sokolova pořádá Den horníků a kolegové
z Mostu slaví 20 let od svého založení.
Po loňském úspěšném roce bude
Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů pořádat již
druhý ročník Dne horníků ve Zbůchu.
Oslavy se budou konat 3. září 2016
opět v areálu bývalého dolu Obránců míru ve Zbůchu. Bližší informace

Zdař Bůh!
Ing. Jakub Bacík
Předseda HHS ZUD

Akce Spolku pro všechny, z.s. na 3. čtvrtletí 2016

10. 09. 2016 Lesní olympiáda pro děti – na Sulkově
01. 10. 2016 Krokusiáda pro rodiče s dětmi – na Sulkově a v Líních
15. 10. 2016 Wellnes pro všechny ženy a muže – v Obecním domě Líně
22. 10. 2016 Dýňování akce pro rodiče s dětmi – v restauraci Sparta na Sulkově
22. 10. 2016 Retro taneční zábava – restaurace Sparta na Sulkově
Další fotky z akcí najdete na www.pro-vsechny.rajce.idnes.cz
Změna programu a termínů vyhrazena
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Čarodějnické rejdění na Sulkově
Odpolední akce pro děti dne
30. 04. 2016 na čarodějnice se konala na Sulkově tentokráte však na jiné
ploše než jsou děti zvyklé. TJ Sparta,
které také patří poděkování nám poskytla prostory za restaurací Sparta,
kde ve 14 hodin propuklo čarodějnické dovádění na cirka 9 stanovištích.
Děti si mohly prolétnout na koštěti
bludiště, zatočit se na koštěti a poslepu letět přes překážky, najít v kýblech
čarodějnické překvapení a zapít to
hadím jedem a malovat obrovskou
čarodějnickou tužkou. Každé s dětí
dostalo při vstupu od našich babiček
poukázku na buřta,aby jim při rejdění
nevyhládlo.
Zábava trvala až do 18 hodin. Díky
za pomoc patří všem zúčastněným
a babičkám z SDČR Sulkov.
Děti připravte si košťata i na příští rok,
čarodějnicím zdar.
Zdeňka Šlégrová
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Wellness pro ženy – 24. 4. 2016
Jako ve starověkém Říme se cítily ženy,
které navštívily wellness v obecním
domě v Líních.
Dámy strávily krásný den plný klidu
a pohody, během něhož byly hýčkány maséry, kosmetičkami a nechaly si
i udělat manikúru či pedikúru …
Jako občerstvení se podávalo samé
zdravé jídlo včetně zeleninových či
ovocných salátů.
Přednášky o zdravé výživě jistě přivedly nejednu dámu ke změně jídelníčku.
Pro mnoho žen byl tento den blahodárným vytržením z celodenní práce
a pokud jsme jim mohli dopřát chvilku
tak zaslouženého odpočinku jsme velice rádi, že se nám to povedlo.
Miroslava Čepelíková

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Jak je to s cestovními doklady
pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou
pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi
do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že
i dítě musí mít vlastní cestovní doklad,
jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče.
Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní
pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč
a dobu platnosti má stanovenou na 5
let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi,

jako například Egypt nebo Turecko, se dá
letos očekávat nárůst zájmu o cestování
po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské
unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za
vydání občanského průkazu pro dítě do
15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do
30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotograﬁi;
úředník pořídí fotograﬁi dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá
svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30
dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě
než 30 dnů je možné požádat o vydání
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cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6
pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu
Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu,
pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu
na jejich území nebo ukončení pobytu
– nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Ples princů a princezen

9. 4. 2016 se obecní dům v Líních proměnil na pohádkový palác, do kterého přijelo na královský ples přes 80
malých princů a princezniček s rodiči
a prarodiči.
Na počátku jsme přivítali královský pár,
který poté přijímal audience od všech
návštěvníků, kteří se dostavili na bál.
Během celého plesu zněla pohádková
hudba a děti tančily společně s královnou, pradlenkami, bonbonkovou princeznou, šaškem a mnoha dalšími….
Pro děti byly připraveny soutěže a tak si

vyzkoušely společně s rodiči, jak se jezdilo královně Koloběžce, střelbu na cíl
a mnoho dalších…největší zábavou se
ovšem stala bitva mezi dvěma královstvími s pomocí papírových dělových
koulí… děti se do bitvy tak vžily, že nehodlaly skončit a pokud se o to nějaký
statečný královský lokaj pokusil dostal
koulí i on. Pro veliký úspěch jsme proto ještě na konec celého plesu dětem
koulování, tentokrát bez přerušování,
povolili a všichni měli velikou radost.
Ovšem nepředbíhejme… zlatý hřeb
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(nebo lépe černo zelený) přiletěl do
sálu… drak drak… děti se nejdříve
bály, ale brzo zjistily, že dráček je povahou hodný a přítulný a rád tančí…takže s ním udělaly kolo a nenechaly ho
ani vydechnout.
…a ples se uchýlil ke konci… Po
mnoha společných fotkách s drakem
a ostatními královskými pomocníky
jsme se rozloučili a budeme se těšit, až
se třeba za rok rozezní na pohádkovém
plese další fanfáry.
Miroslava Čepelíková

Turisté KČT, odbor Líně opět uklízeli
Po loňské úspěšné úklidové premiéře se členové a členky Klubu českých turistů, odbor Líně (KČT, odbor
Líně) domluvili, že letos zjara úklidovou akci na sběr odpadků zopakují.
Na schůzi výboru KČT, odbor Líně
23.února se členové výboru dohodli, že úklid okolí Líňské okružní trasy
(LOT) a okolí obce Líně svolají na sobotu 7.května. Všichni členové KČT,
odbor Líně 31.března obdrželi e-mailovou pozvánku s pokyny a mapkou
úklidových tras. Protože jsme pro
dobrou věc chtěli získat i ostatní občany Líní a Sulkova, vyvěsili jsme na
pěti plakátovacích místech pozvánku na úklid odpadků v okolí obce.
Tato pozvánka také visela ve vývěsní
skříňce KČT, odbor Líně poblíž autobusové zastávky ve směru na Plzeň.
Propagace dobré věci se však minula
účinkem, protože se k turistům žádní

občané Líní a Sulkova nepřidali. Tak to
zůstalo opět na nás.
Jak úklid probíhal?
Sešli jsme se v sobotu 7.května v půl
desáté ráno u budovy Obecního úřadu v Líních. Počasí nám tentokrát přálo a čekal nás teplý jarní den. Na prostranství u Obecního úřadu postávalo
29 členů a členek KČT, odbor Líně se
třemi kárkami. Dvě kárky zajistil Karel
Lukáš a třetí Ivo Pěček. Rozdělili jsme
se na dvě skupiny. První skupina pod
vedením Václava Míky a Ivoše Pěčka
vyrazila Hornickou ulicí po značkách
LOT okolo rybníku Okružinka a Nového rybníka a čítala 13 brigádníků. Druhá skupina v počtu 16 účastníků pod
vedením Karla Lukáše se vydala přes
náves, kde se napojila na značení LOT
a pokračovala ulicí Ve svahu a Lidickou k restauraci Za větrem a letadlu.

Za sběrným dvorem se druhá skupina
rozdělila na dvě poloviny. První polovina sbírala odpadky stále po značení
LOT okolo koupaliště na Sulkov, druhá
polovina se vydala po silničce k Nové
vsi na křižovatce u široké silnice poblíž Nové Vsi pokračovala vlevo po
lesní asfaltové cestě přes dálnici k bývalé sulkovské skládce. Obě poloviny
se opět spojily u tunelu pod dálnicí
u bývalé sulkovské skládky a vydaly se
na společnou cestu po značení LOT
k hájovně U Fulínů. K shledání první
a druhé skupiny došlo u Sulkova u nového křížku vysvěceného biskupem
Radkovským.
Co jsme při úklidu zjistili?
Mysleli jsme si, že odpadků bude letos méně, ale mýlili jsme se. Nepořádní lidé nám opět připravili pořádný
kus práce. První skupina, která sbírala

Další hromádka Na Vypichu

Zde byla největší černá skládka

Účastníci úklidu v detailu

Před mostem přes Luční potok
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severně od Líní na tom byla hůře. Nasbírala celkem 17 pytlů o objemu 120
litrů. Protože jim došly pytle, byli nuceni
ukládat objemově větší kusy harampádí volně na svozová místa. Nejvíce
nepořádku se nacházelo v okolí silničky
vedoucí od kravína na Úherce a v okolí polní cesty vedoucí po okraji lesa od
kravína směrem k bývalému kaolínovému lomu. Druhá skupina naplnila
celkem 9 pytlů, přičemž další tři pytle
odpadků vysypala přímo ve sběrném
dvoře, který byl v sobotu otevřen.
Tyto tři pytle byly nasbírány většinou za
líňskými řadovými garážemi a v okolí
sportovního areálu za těmito garážemi.

va neklesá. Budeme muset tedy v naší
úklidové činnosti pokračovat, i když
víme, že bychom mohli svůj drahocenný volný čas strávit a využít jinak.
Bohužel zatím to nepůjde, protože
v našem okolí se stále pohybují nevychovaní lidé - bordeláři, kteří si neuvědomují, jak se mají v přírodě chovat.
Chtěl bych jim připomenout, že odpadky se odhazují do odpadkových
košů a nepotřebné věci se neodhazují
v přírodě, ale odvážejí k bezplatné likvidaci do sběrného dvora.

poděkování také patří Obecnímu úřadu Líně a jeho zaměstnancům za svoz
nasbíraných odpadků do sběrného
dvora a za proplacení zakoupených
pytlů na odpadky a jednorázových latexových rukavic.
Pokud bude zájem úklidovou akci zopakovat za rok, předpokládám, že se
sejdeme znovu.
Zveme i další občany Líní a Sulkova,
kterým není lhostejné, jak vypadá okolí
našich obcí.

Poděkování.
Děkuji všem, kteří se úklidu odpadků
zúčastnili za odvedenou práci. Moje

Za Klub českých turistů,
odbor Líně,
předseda Karel Lukáš.

Co bylo dál?
Od nového křížku se obě skupiny vydaly okolo hřiště Sparty Sulkov k restauraci Sparta. Ani teď sběrači nezaháleli a v okolí autobusové zastávky
a fotbalového hřiště vysbírali spoustu
odpadků. U restaurace Sparta jsme
zavázali poslední nasbíraný pytel odpadků a postavili ho k nedalekým kontejnerům. Umyli jsme si ruce na toaletách restaurace Sparta a usedli jsme
do předzahrádky. Byli jsme už notně
vyprahlí, a tak si většina z nás dala pivo
či jiné nápoje na účet KČT, odbor Líně.
Jaké jsme měli pocity?
Mrzí nás, že počet odpadků a nepořádku v okolí LOT a obce Líně a Sulko-

Proběhla údržba značení Líňské okružní trasy
Nenáročný dvanáctikilometrový okruh
kolem obce Líně vybudovala v roce
2012 obec Líně ve spolupráci s Klubem
českých turistů, odbor Líně (KČT, odbor
Líně). Okruh, napojený na cyklotrasy č.
2271 a 2259, je určen nejen turistům
a cykloturistům, ale všem, kteří rádi
podnikají vycházky do přírody a chtějí
se přitom dozvědět zajímavé informace o obci Líně a okolní krajině. Líňská
okružní trasa (LOT) byla pro veřejnost
otevřena 12. května 2012 v rámci 25.
Jubilejního ročníku Líňského maratonu, pořádaného KČT, odbor Líně.
Jak jste již byli seznámeni v úvodu,
vstupuje LOT do pátého roku své existence. Povětrnostní podmínky a zub
času se podepsaly na vzhledu a kvalitě
značení LOT. Výbor KČT, odbor Líně se
usnesl, že na jaře před Líňským ma-

ratonem bude provedena generální
obnova značení LOT. Značení je provedeno červenými trojúhelníky s bílým
lemováním na odvěsnách. Úkolu se
ujali členové odboru Martina Lopatová a Karel Lukáš.
Poprvé se sešli v sobotu 16.dubna v 10
hodin dopoledne a začali obnovu značení od kapličky v Líních. Pokračovali
ulicí Ve svahu a Lidickou k restauraci
Za větrem a kolem mateřské školky
a letadla Ke garážím a okolo sběrného
dvora až do lesa nad plovárnou. Toho
dne obnovili také značení na Sulkově,
v okolí bývalé sulkovské skládky až
k hájovně U Fulínů a v 17.30 hodin došli až k novému křížku u Sulkova, který
vysvětil biskup Plzeňské diecéze František Radkovský. Toho dne odpracovali
každý 7,5 hodiny. Počasí nebylo kdoví/ 16 /

jak přívětivé. Okolo poledne dokonce
hodinu pršelo a bylo chladno.
Druhou část obnovy začali hned druhý den v neděli 17.dubna. Počasí bylo
podobné jako v sobotu s dešťovými
přeháňkami, ale práce na obnově se
podařilo dokončit v plném rozsahu.
Tentokrát začali pracovat v 10.15 hodin
v Líních v Polní ulici, protože úsek od
kapličky až do Hornické ulice je označen samolepkami. Z Polní ulice pokračovali okolo rybníku Okružinka k Novému rybníku až k velkokapacitnímu
kravínu Líně. Dále obnovovali značení
při lese a odbočili do lesíka nad bývalým letním výběhem pro krávy. Odtud
odbočili do akátové aleje a došli k obnovenému křížku poblíž kaolinového
lomu. Potom jim už zbývalo obnovit
úsek přes bývalý kaolinový lom okolo
Šňupáku a skončili jako v sobotu u nového křížku poblíž autobusové zastáv-

ky na Sulkově v 15.45 hodin a odpracovali každý 5,5 hodiny.
Jak a čím se provádí obnova značení?
Odpověď je jednoduchá. Značky se
malují ručně plochým štětcem dvěma odstíny olejových emailů červeným a bílým. Drobné chyby se korigují
a zvýraznění značky na betonových
sloupech se provádí hnědým olejovým
emailem.
Obnova značení byla dokončena, ale
práce na údržbě LOT neskončily. Bylo
třeba upevnit na nově nainstalované
sloupky orientační prvky se značením
LOT u rybníku Okružinka a u lesíka nad
Novým rybníkem, které zabudovali
zaměstnanci Obecního úřadu Líně za
ulomené sloupky. Také u bývalé sulkovské skládky bylo třeba upevnit na sloupek orientační prvky se značením LOT,
protože je vandalové utrhali a někam
zahodili. Co se skrývá pod pojmem ori-

entační prvky se značením LOT? Jedná
se o samolepku červené šipky nalepené na bíle natřený plech. Tento plech
je přišroubován malými vruty na dřevěnou podložku, která se pak dalšími
vruty připevní k dřevěnému sloupku.
Dřevěné sloupky s těmito orientačními
prvky se instalují v místech, kde chybí
vhodný objekt pro nakreslení značky.
Dále bylo třeba vyřezat náletové dřeviny a větve stromů, které zakrývaly značení LOT a ještě jednou přebarvit nové
značky zhotovené za chybějící a oživit
je, protože se vpily do kůry a byly hůře
vidět. Tuto práci provedli Martina Lopatová a Karel Lukáš v neděli 8.května
a odpracovali každý 7 hodin.
Den předtím v sobotu 7.května 29 členů KČT, odbor Líně prošlo trasu LOT
a při úklidu nasbíralo 26 pytlů odpadků
o objemu 120 litrů a uložilo odhozené
harampádí větších rozměrů na několik

hromádek. V pondělí 9.května naložili
zaměstnanci Obecního úřadu Líně na
auto pytle a harampádí a odvezli ho
do sběrného dvora.
Všichni členové KČT, odbor Líně věří,
že nové obnovené značení včetně dřevěných sloupků vydrží co nejdéle a nebudou poškozovány vandaly. Stejně
tak si přejí, aby v okolí LOT zůstala příroda co nejdéle čistá, neobjevovaly se
kolem ní odhozené odpadky a zárodky
černých skládek. Vandalové by si měli
uvědomit, že práci okolo LOT provádíme dobrovolně ve svém volném čase
bez nároku na odměnu pro širokou turistickou veřejnost.
Za Klub českých turistů,
odbor Líně Karel Lukáš,
předseda odboru
/ 17 /
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Plán turistických akcí O KČT Líně 2016

ČERVEN
18.6. PRAMENY ZÁPADOČESKÝCH ŘEK 1/4 (MŽE) - pěší turistika
So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 18, 21, 23, 33 km - mapy KČT: č. 2, 28 * atlas SHOCART strana 234, 236, 288
Odjezd busu: Plzeň, parkoviště u CAN 6:45 * Sulkov 6:55 * Líně 7:00 * Zbůch, zastávka busu
U školy v 7:05 hod.
Cíl: Broumov (odjezd 17:00)
Zajímavosti na trase: pramen Mže * Broumov – rázovitá obec, 3 soukromé zámky * příroda Českého lesa
Upozornění: Část cesty vede Německem - platné doklady s sebou a doporučuji cestovní pojištění.
Přihlášky do 11. 6. 2016 * Cena za dopravu: 230 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace: Petr Vlček, tel 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

22.6. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – LÉTO - pěší turistika
St

cyklus turistických akcí Václava Straky
Informace o novém cyklu a o soutěži k tomuto cyklu najdete na konci kalendáře
Místo konání: Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary
Trasy: 10 + 3,5 km - mapy KČT: č.30
Zajímavosti na trase: Husitský památník pod Vladařem, Vladař – Hradiště, Chyše – zámek a pivovar,
Žlutice – muzeum husitství, Nevděk - zřícenina
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:32 - Plzeň, CAN 5:50, 6:05 – Manětín, nám. 7:08, 7:10 – Pšov,
Kobylé rozc. 2.0, 7:38 hod.; přejezd – vlak: Chyše 13:54 – Žlutice 14:10; zpět – bus: Žlutice, žel.st. 18:32
– Manětín, nám. 19:09, 19:11 – Plzeň, CAN 20:17, 20:35 – Líně 20:49 hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 30.4. 2016
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz

ČERVENEC
2.7. NEJJIŽNĚJŠÍ CÍP ČR - pěší turistika
So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 16, 19, 23, 35 km - mapa KČT: č. 73,67* atlas SHOCART strana 628, 629
Odjezd busu: Líně: 5:30 * Sulkov 5:35 * Plzeň, Husova - zast. MHD u ČNB 5:45 *
Plzeň – Slovany, konečná MHD č.1 v 5:55 hod.
Cíl: Mnichovice, silnice, Vyšší Brod (odjezd Vyšší Brod 17:00)
Zajímavosti na trase: nejjižnější bod ČR * Vyšší Brod, klášter (unikátní Závišův kříž)
Přihlášky do 26.6.2016 * Cena za dopravu: 380 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace: Petr Vlček, tel 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

16.7. - 17.7. PO STOPÁCH II. ODBOJE NA JIŽNÍ MORAVĚ - cykloturistika
So, Ne Místo konání: jižní Morava
Trasa: 1. den 59km * 2. den 45km - mapy KČT: č.57, 87, 89-90
Zajímavosti na trase: Dřínov, Morkovice – Sližany, Hoštice, Vřesovice, Ždánice, U Zlatého jelena, Jalový dvůr.
Splnění turistického tematického odznaku kromě 1 místa v Praze
Dopravní spojení: tam – vlak: Plzeň, hl.n. 4:07 – Praha, hl.n. 5:41, 6:06 – Brno hl.n. 9:41, 11:02 - Kojetín 12:09 hod.;
zpět – vlak Slavkov u Brna 16:07 – Brno hl.n. 16:33, 17:38 – Praha hl.n. 20:08, 21:12 – Plzeň 22:48 hod.
Přihlášky se zálohou 700 Kč do 14.5. 2016
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz
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SRPEN
11.8. - 14.8. FOLKOR A KRÁSY ČR – 2 (Valašsko) – pěší turistika
Čt - Ne

Turistická akce s podporou autobusu
Místo konání: Valašsko
Trasa: 1.den 3 km (pokud nebude možný vjezd autobusu na Svatý Hostýn); 14, 2+3km
(všechny doporučené) * 2. den 0km * 3. den 4km (povinné) *4. den 0km
mapy KČT: č.60, 93, 94, 95, 96
Zajímavosti na trase: Svatý Hostýn – křížová cesta, muzeum a rozhledna, gobelínová manufaktura
ve Valašském Meziříčí,
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Radhošť, Pustevny, Vizovice - likérka Rudolf Jelínek,
rozhledna Doubrava, muzeum v Drnovicích, památník v Ploštině, Městské muzeum ve Valašských Kloboukách,
hrad Brumov, betlém v Horní Lidči, kostel a muzeum ve Velkých Karlovicích, Soláň IC Zvonice
- účast na folklorním festivalu Léto na Soláni, Lešná – zámek + ZOO Zlín
Další podrobnosti v pozvánce na akci
Odjezdy busu: čt 11.8. Zbůch 5:00 * Líně 5:05 * Sulkov 5:10 * Plzeň, zast. MHD hlavní nádraží ČD
Šumavská 5.30 hod.
(bude ještě upřesněno podle počtu přihlášených účastníků)
Příjezdy busu: ne 14.8. Plzeň, zast. MHD hlavní nádraží ČD Šumavská cca 19 hod. * Sulkov cca19:20 * Líně 19:35 *
Zbůch 19:40 hod. (bude ještě upřesněno podle počtu přihlášených účastníků)
Přihlášky s platbou 2 500 Kč od 17.1.2016 do 15.2.2016 nebo záloha 1 250 Kč od 17.1.2016 do 15.2.2016
a doplatek zálohy 1 250Kč do 15.5.2016
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz

27.8. VÝSTUP NA FALKENSTEIN PŘES POLOM - pěší turistika
So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 16, 21, 24, 30 km - mapa KČT: č. 64 (65)* atlas SHOCART strana 587, 588, 468, 469
Odjezd: Líně: 6:30 * Sulkov 6:35 * Plzeň – Bory, konečná MHD č.4 v 6:45 hod.
Cíl: Zwiselwaldhaus * Železná Ruda (odjezd Ž. Ruda 17:00)
Zajímavosti na trase: Šumavský národní park
Upozornění: Část cesty vede Německem - platné doklady s sebou a doporučuji cestovní pojištění.
Přihlášky do 21.8.2016 * Cena za dopravu: 290 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace: Petr Vlček, tel 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

ZÁŘÍ
10.9. PRAMENY ZÁPADOČESKÝCH ŘEK 2/4 (RADBUZA) - pěší turistika
So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 17, 26, 32 km - mapa KČT: č.29, 63* atlas SHOCART strana 377, 423, 424
Odjezd: Plzeň, parkoviště u CAN 6:45 * Sulkov 6:55* Líně 7:00 * Zbůch, zastávka busu
U šachty v 7:05 hod.
Cíl: Rybník (odjezd 17:00)
Zajímavosti na trase: pramen Radbuzy * příroda Českého lesa
Upozornění: Část cesty vede Německem - platné doklady s sebou a doporučuji cestovní pojištění.
Přihlášky do 3.9.2016 * Cena za dopravu: 190 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace: Petr Vlček, tel 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz
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Líňský maraton poprvé v Obecním domě
V sobotu 14.května v 6.45 hodin přivítali organizátoři z Klubu českých
turistů, odbor Líně (KČT, odbor Líně)
prvního účastníka na 29.ročníku turistického pochodu Líňský maraton,
memoriálu Františka Brabce v novém
prostředí Obecního domu v Líních.
Pořadatelé pochodu využili nabídku
Obecního úřadu v Líních a připravili
start a cíl pochodu poprvé v sále Obecního domu. Tento prostor už důvěrně
znají, protože sál využívají při schůzích
výboru a v lednu se zde konala výroční
členská schůze KČT, odbor Líně.
Příprava Líňského maratonu (LM) započala již v půlce března. Pan Compel
vytiskl propozice obsahující informace
o pochodu, které byly šířeny na startech významných turistických pochodů v celém Plzeňském kraji. Karel
Lukáš připravil popisy tras a podklady
pro zhotovení map pochodu. Z těchto podkladů pak vytvořil Petr Compel
mapky jednotlivých tras pochodu.
Také byli osloveni členové a členky
odbory, aby se přihlásili dobrovolníci
na vyznačení tras vlastním značením
a na start a do cíle pochodu.
Koncem března byla provedena revize značení Líňské okružní trasy (LOT).
Bylo zjištěno, že u rybníku Okružinka
nějaký vandal ulomil dřevěný kolík
se značením LOT. Totéž se stalo i lesíka nad Novým rybníkem a u hájovny
U Fulínů, kde byl ulomen dřevěný kolík
se směrovkami. Za tunelem pod dálnicí u bývalé sulkovské skládky zase
někdo utrhal z dřevěného kolíku plechové šipky. Uražené dřevěné kolíky
během dubna nahradili zaměstnanci
Obecního úřadu Líně novými. V so-

Pokladna pochodu

botu 16.dubna a v neděli 17.dubna
provedli po čtyřech letech existence
LOT Martina Lopatová a Karel Lukáš
generální obnovu všech značek LOT,
při které odpracovali každý 15 hodin.
V sobotu 7.května 29 členů a členek
KČT, odboru Líně provedlo v okolí LOT
a obce Líně úklid odpadků, které odhazují v přírodě naši nepořádní spoluobčané. Údržba LOT byla završena
v neděli 8.května, kdy Martina Lopatová a Karel Lukáš v celé 12 kilometrové
délce LOT vyřezali náletové dřeviny
a větve, které zakrývaly značení. Nově
zhotovené chybějící značky v předešlé etapě znovu přetřeli barvami, tak,
aby je oživili, protože se vpily do kůry
a byly hůře vidět. Trasa LOT byla využita pro vedení všech tras Líňského maratonu od 11 do 42 km.
Pro trasy Líňského maratonu bylo také
nutné vyznačit úseky, kde nevedou

Chotěšovští tomíci
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turistické značky, tzv. vlastním značením (používáme žlutá kolečka). Těchto
úkolů se v severní části tras LM v okolí
Vejprnic ujal Václav Míka a v jižní části
v okolí Dobřan a Nové Vsi Petr Brabec,
syn zakladatele pochodu LM Františka
Brabce.
Samozřejmě, že na pochod nepřišel
jen jeden první účastník, jak jsem uvedl v prvním odstavci mého článku, ale
na start pochodu se dostavilo dalších
239 účastníků. Mohli si vybrat z pestrého výběru tras. Pro pěší turisty byly
připraveny trasy 11, 15, 22, 33 a 42 km.
Milovníci jízdy na horských kolech se
mohli projet po trasách 22, 33 a 42 km
a majitelé silničních kol, si mohli objet
trasy o délkách 42 a 84 km. Trasy pro
pěší a horská kola byly situovány do
prostoru mezi obcemi Tlučná, Nová
Hospoda, Valcha a Dobřany. Trasy pro
silniční kola byly vedeny na sever od

Pokladna pochodu

Líní až nad přehradu Hracholusky
a řeku Mži. Nejsevernějším místem na
trase 84 km pro silniční kola byla obec
Křelovice.
Nyní vás unavím trochou statistiky.
Pěší trasy pochodu zdolalo 74 účastníků, trasy pro horská kola projelo 64
zájemců a trasy pro silniční kola projeli dva cyklisté. Z členů odborů Klubu
českých turistů z celého Plzeňského
kraje se zúčastnilo 73 zájemců a z Líní
a Sulkova se dostavilo 76 občanů
a z KČT, odbor Líně 26 členů.
O bezchybnou organizaci turistického
pochodu na startu a v cíli se staralo
celkem 7 členů a členek KČT odbor
Líně. Jmenovitě to byli v pokladně
Vlasta Čáslavová a Jana Kracíková a na
startu jednotlivých tras Jaroslav Fiala,

Start pochodu

Libuše Gregorová, Ing. Anna Poláková
a Ing. Jozef Babka. Vedoucím pochodu
byl Karel Lukáš, který měl na starosti
přípravu, organizaci pochodu a svoz
účastníků pochodu smluvním autobusem z Plzně.
Všichni účastníci pochodu obdrželi
diplom, samolepku a po dvou letech
zase kdysi tradiční namazaný krajíc
s domácím vyškvařeným sádlem.
Aby spokojenost turistů byla úplná,
o to se postarala obsluha v bufetu,
kterou tvořily Zdeňka Šlégrová, Monika Kurová a Alena Stehlíková. Stoly
a židle na sále připravil a na svá místa
ustavil Marek Šlégr. Patří jim za jejich
odvedenou práci velké poděkování.
K úspěšnému průběhu turistického
pochodu Líňský maraton, memoriálu

Františka Brabce přispělo laskavé prostředí nového sálu Obecního domu
s jeho zázemím, vzorná obsluha bufetu,
bezchybní organizátoři pochodu, spokojení turisté a hlavně příznivé počasí.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci pochodu a hlavně těm, kteří
pochod navštívili. Poděkování patří
též Obecnímu úřadu Líně za bezplatné zapůjčení prostor Obecního domu.
Přijďte nás podpořit i příští rok, protože v sobotu 13.května 2017 pro Vás
připravíme jubilejní 30.ročník Líňského maratonu, memoriálu Františka
Brabce.
Těšíme se na Vás.

nesnesitelnou bolestí, že zůstane zachována jeho lidská důstojnost, že
nebude osamocen. Hospic je specializované zařízení pro zvládání, tlumení a tišení projevů nevyléčitelných
onemocnění v terminální fázi – bolesti, dušnosti, nespavosti, úzkosti,
strachu.
Pobyt v hospici je určen lidem v terminálním stádiu onemocnění (nejčastěji onkologického), u kterých
není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale paliativní péčí je možno
zmírnit důsledky nemoci. Náš tým
složený z lékařů, zdravotních sester,
ošetřovatelů, sociálních pracovníků,
fyzioterapeutů a duchovních pečuje

nejen o pacienty, ale i o jejich blízké.
Poskytujeme podporu také truchlícím a pozůstalým.
Hospic svatého Lazara je specializované zdravotnické zařízení s 28
lůžky, které patří od roku 1998 pevně do sítě služeb v plzeňském regionu. Jsme nositelem nového přístupu
k umírajícím nemocným a léčbě bolesti.
Spolupracujeme s návaznými
službami v oblasti domácí hospicové péče a poradenství v Plzeňském i Karlovarském kraji. Hospic
nabízí rodinám, které pečují o těžce nemocné a umírající v domácím
prostředí, alternativu odborné péče

Za Klub českých turistů,
odbor Líně předseda Karel Lukáš

Hospic svatého Lazara

HOSPIC

svatého

LAZARA
Hospic svatého Lazara v Plzni je
jediným zařízením v Plzeňském
kraji, které poskytuje paliativní
péči lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci.
Hospic je místem laskavé péče
o umírajícího člověka. Přináší nemocnému jistotu, že nebude trpět
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v době, kdy rodina potřebuje načerpat nové síly nebo je péče doma již
nemožná. Pravidelně se setkáváme
s kolegy z domácích hospiců: v minulém a tomto roce proběhly již tři
pracovní snídaně. Hlavním cílem setkávání je vzájemná informovanost
všech, kteří v kraji poskytují péči těžce
nemocným a umírajícím a těch, kteří
péči potřebují. Aby nemocní i jejich
rodiny věděli, kam se obrátit o radu,
podporu ve chvíli, kdy chtějí pečovat
doma o svého blízkého v posledním
období jeho života, příp. se rozhodují o péči v lůžkovém hospici. Milých
a dělných setkání se účastní zástupci
mobilního Hospice sv. Jiří - poboček
v Chebu a Tachově, hospice Náruč,
Městské Charity Plzeň, Hospice svatého Lazara v Plzni, Poradny při onkologii FN Plzeň.
Mobilní (domácí) hospice nabízejí
péči lidem, kteří jsou v konečné fázi
života a přejí si být doma. Podmínkou je spolupráce rodiny - jejich blízcí
mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat.
O smyslu a účelu hospicové péče se
snažíme informovat veřejnost prostřednictvím akcí, které pořádáme,
webu i FB https://www.facebook.
com/hsl.cz/. V pátek 10. června 2016
se připojujeme k celostátní akci Noc
kostelů a zveme veřejnost k prohlídce kaple svatého Lazara v přízemí
hospice a na příjemný hudební program (od 18ti hod.).

Hospic svatého Lazara je zároveň nevládní nezisková organizace (spolek),
která musí každý rok získat polovinu
rozpočtu z různých zdrojů, na něž
nemá právní nárok. Financování je
zajištěno jen z poloviny zdravotními
pojišťovnami, další prostředky získáváme formou (nenárokových) dotací
od města Plzně, kraje, z darů fyzických
a právnických osob, obcí a nadací. Bez
těchto darů a dotací bychom péči nemohli poskytovat. Konkrétně to znamená, že péče v hospici (lékařská,
ošetřovatelská, veškeré služby) stojí
denně průměrně 2 000 Kč. Úhrada
pojišťoven pokryje max. 50% nákladů na léky a zdravotní péči. O další
finanční prostředky žádáme opakovaně obce, kraj, ministerstvo zdravotnictví – ale na tyto dotace není právní
nárok. Paliativní léčba pacientů s nádorovým onemocněním v konečném
stadiu je velmi finančně náročná –
např. měsíční náklady na léky pro pacienta s nádorovým onemocněním
hlavy stojí až 30 tis. Kč. Částečně se
na financování podílejí i pacienti a jejich rodiny, ti hradí příspěvek úměrný jejich příjmu, tak, aby hospicová
péče byla dostupná pro každého.
A zbylé chybějící prostředky na provoz se snažíme získat od soukromých
dárců, nadací, fondů, firem.
Každý rok poskytneme paliativní péči
průměrně 250 pacientům, psychologickou podporu nejméně 700 jejich
rodinným příslušníkům.

4. Reprezentační ples CPOS Město Touškov
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov pořádala dne 5.3.2016 již 4. reprezentační
ples v kulturním domě v Kozolupech.
Plesem nás provázel moderátor Českého rozhlasu Petr Handl, který i přes
svůj nepříznivý zdravotní stav podal
skvělý výkon. Jako host večera nás
navštívil pan radní pro sociální oblast
Plzeňského kraje, Mgr. Zdenek Honz.
Pan radní společně se starostkou Města Touškova Ivetou Zajíčkovou, ředitelkou pečovatelské služby Lenkou
Šeﬂovou a starostkou Kozolup Michaelou Opltovou zahájili ples úvodním
slovem.
Večerem nás provázela kapela Jenny.
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„Váš hospic bude pro mě vždy místo,
kde jsem prožila posledních 6 dní se
svým Ivem. Díky vám vím, že je místo,
kde smrt je přirozenou součástí života
a vy jste sehraný tým, který umí pomoci
i pozůstalým. Děkuji vám a doufám, že
až přijde můj čas, budu taky u vás.“
(od manželky našeho pacienta, 2015)
„Dobrý den,
ještě jednou bych touto cestou chtěla
poděkovat všem, kteří se po dobu pobytu mého táty, p. Vladimíra L., o něj
starali. Patří vám mé veliké díky a obrovský respekt. Bylo to opravdu to nejlepší,
co jsem mohla tátovi v jeho posledních
chvílích dopřát... skvělé, čisté, útulné prostředí zajišťující soukromí a klid, ochotný,
příjemný a starající se personál...
Ještě jednou děkuji!
Sabina L.“
(12. 5. 2016)
Děkujeme za spolupráci při publikování informací o službách Hospice
svatého Lazara v Plzni.

Rádi Vám podáme další informace.

Mgr. Jarmila Neumannová
Komunikace a fundraising
mobil: 774 894 848
komunikace@hsl.cz
www.hsl.cz

cz., která roztančila celý sál a dámy
mohly předvést svoje krásné róby. Letos měly dámy sladěné róby do červena nebo do perleťově bílé barvy, stejně tak byla sladěna výzdoba sálu.
Večer proběhla dámská volenka, kde
pánové mohli zakoupit svým dámám
růžičku nebo karaﬁát. Následovalo
vystoupení pěveckého sboru Andílci,
kteří sklidili veliký úspěch a dojali k slzám nejednoho hosta. Jako půlnoční

překvapení bylo vystoupení ŽONGLER
o.s. a jejich light show.
Velice bychom chtěli poděkovat všem,
co přispěli svým darem do tomboly
nebo naší pečovatelskou službu podpořili ﬁnanční částkou, velice si toho
vážíme. Jednou z hlavních cen byla
LED TV z fondu MUDr. Jaromíra Řehoře. Na jeho památku věnovali kolegové ﬁnanční částku a přáli si, aby byl
součástí večera.

Věříme, že si hosté ples užili a těšíme
se na další, a to už 5. reprezentační
ples CPOS Město Touškov. Velmi děkujeme všem za podporu a účast a veliké díky také patří našim pečovatelkám,
bez kterých by tento ples nemohl být
realizován.
Sára Fictumová
Koordinátorka
pečovatelské služby

Velikonoční dílnička pro děti a prodejní výstava velikonočních výrobků dětí ZŠ Líně

Obecní dům nám poskytl dne
20. 03. 2016 prostory pro pořádání
velikonoční kreativní dílničky pro rodiče s dětmi. Vyráběla se různá velikonoční tématika od malování vajíček,velikonočních zápichů,malování na
sklo, zdobení velikonočních perníčků.

Nechybělo ani tradiční zažehlování
korálků, zdobení květináčů a výsadba osení, pletení pomlázek. Prostory
obecního domu jsou velice prostorné
a tak 80 malých návštěvníků se krásně
i s rodiči vešlo do sálu,kde v té době
byla výstava leteckého pluku Líně.
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Velké díky patří ZŠ Líně,která v předsálí měla prodejní výstavu výrobků
žáků 1. stupně a nebylo odcházejícího návštěvníka,který by si od nich
něco nenesl. A tak mohly velikonoce
začít v plném proudu.
Zdeňka Šlégrová

Kralovická Mateřinka 2016
Celostátní festival mateřských škol
Oblastní kolo: Kralovice
Děvčata z Mateřské školy Líně reprezentovala naši školu v oblastním kole
20. ročníku MATEŘINKY.
Zatančila na píseň „NAJEDNOU“ v šatech královny Elsy z pohádky „Ledové
království“. Vystoupení se děvčatům
povedlo a sklidila zasloužený úspěch.
Za reprezentaci školy děkuji třídním
učitelkám Aleně Hnátové a Bc. Lucii
Šafaříkové a našim malým tanečnicím.
Dagmar Krbečková

Slet čarodějniček

I do Mateřské školy Líně přilétly
čarodějnice oslavit svůj svátek.
Prolétly celou školkou, a protože
to byly hodné čarodějnice, tak si
s dětmi společně zazpívaly.
Za MŠ D. Krbečková
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Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ

KNIGHT, Renee
DOKONALÝ CIZINEC

PART, Michael
LIONEL MESSI: ÚŽASNÝ PŘÍBĚH

ROBERTS, Nora
POSVĚCENÉ ZLO

SPARKS, Nicholas
VOLBA

MLYNÁŘOVÁ, Marcela
ŽIVOT JAKO HOBBY

MORIARTY, Liane
ZAMILOVANÁ HYPNOTIZÉRKA

KALINOVÁ, Daniela
PROČ CHTĚL PTAKOPYSK DO
SOLOPISK, ANEB, VYBRANÁ SLOVA
PRO VYBÍRAVÉ DĚTI

MACMILLAN, Gilly
SPÁLENÁ OBLOHA

BROWN, Sandra
V ŽÁRU LÁSKY

MATĚJOVSKÝ, Bohumil
ČUŇA, ZULU A FERDA

JAMES, E. L.
GREY: PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
POHLEDEM CHRISTIANA GREYE

SIMONS, Paullina
BELLAGRAND
HARRIS, Robert
DŮSTOJNÍK A ŠPEH
HARMAN, Patricia
PORODNÍ BÁBA OD ŘEKY HOPE
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
TOUHY

MACDONALD, Alan
ROŠŤÁK BERTÍK. ČŮRAAAT!
BANKS, Steven
SPONGEBOB Z LÁSKY K BUBLINÁM
STEWNER, Tanya
LILI VĚTROPLAŠKA. SE SLONY SE
NEMLUVÍ!

HOCHMAN, Pavel
VIKTORIA: VELKÁ KRONIKA
PLZEŇSKÉHO FOTBALOVÉHO
KLUBU: 1911-2015
PŘIBSKÝ, Vladimír
MÁ ČTVRTÁ ŽENA ALŽBĚTA:
NEZNÁMÉ KAPITOLY ZE
ŽIVOTOPISU KARLA IV.
SUND, Erik Axl
SKLENĚNÁ TĚLA: ČERNÁ
MELANCHOLIE
SUMMERS, M. J.
LÁSKA NA DRUHÝ POKUS
STEEL, Danielle
MARNOTRATNÝ SYN
BYRD, Sandra
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVÍ: ROMÁN
O KATEŘINĚ PARROVÉ
DOVCOVÁ, Jaroslava
ORIGINÁLNÍ DÁRKY: HÁČKOVANÉ
& PLETENÉ
CHADWICK, Elizabeth
LETNÍ KRÁLOVNA
DODD, Ray
TOLTÉCKÉ TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ

ROSEN, Lucy
MIMONI. KDO JE TADY ŠÉF?
HAWKING, Lucy
JIRKA A NEPROLOMITELNÁ ŠIFRA

FALCO, Edward
TVRĎÁCI
DURHAM, Janis Heaphy
RUKA NA ZRCADLE: SKUTEČNÝ
PŘÍBĚH O ŽIVOTĚ PO SMRTI
KUBÁTOVÁ, Táňa
VALDEMAR
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
POZLÁTKO
HAM, Rosalie
ŠVADLENA

SOLBERG, A. Audhild
VÁLKA PROTI SUPERKRÁVÁM
BREZINA, Thomas
PŘÍPAD PRO TEBE A KLUB TYGRŮ.
ZTRACENÁ ATLANTIDA
MORGAN, Winter
TAJEMNÝ ZÁŠKODNÍK:
NEOFICIÁLNÍ HRÁČOVO
DOBRODRUŽSTVÍ
LEBEDA, Jan
MEDOVNÍČEK DETEKTIVEM
ČERNÝ, Jiří
SVĚTOVÍ ČEŠI: PŘÍBĚHY
OSOBNOSTÍ, KTERÉ PROSLAVILY
NAŠI ZEM

MLÁDEŽ
SUCHÁ, Romana
DIVADÉLKO SE ZVÍŘÁTKY
V ZOO: MOUDRÉ POHÁDKY
S VÝCHOVNÝM POUČENÍM
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Ilona Nekolová
knihovnice

Zájezd do Botanicusu v Ostré a Mirákula v Milovicích 21. 5. 2016
Naší tradiční akcí k Mezinárodnímu dni
dětí je zájezd pro rodiče s dětmi, letos
jedeme do Botanicusu v Ostré a do
Mirákula v Milovicích a to 21.5.2016.
Ráno v sedm hodin se účastníci zájezdu sešli opět na „Špičině“ a vyrazili
jsme za dobrodružstvím.
První zastávkou byla Ostrá a skanzen
Botanicus.
Historické centrum Botanicus Ostrá
vytváří atmosféru pro jednotlivá tradiční řemesla, která byla nezbytnou
součástí života našich předků a v současné době se pomalu vytrácejí.
U vstupu si vyměníte penízky za groše a můžete si pak sami vyzkoušet
vyrobit svíčku za 3 groše, odrátovat
kamínek za 4 groše, zhotovit keramický hrnek za 5 grošů, vyrobit kulaté
mýdlo za 5 grošů, rýžovat zlato za 2
groše,výrobu lněného provazu za 2
groše, vyrobit ruční papír za 2 groše a nebo si můžete ochutnat různé
speciality v místní krčmě.
Naše šikovné děti se nedaly dlouho

pobízet a vyrobily si spoustu krásných
věcí. Ještě jsme si dali něco dobrého
na zub, podívali se na divadlo a v jednu hodinu náš výlet pokračoval do

Milovic a jejich pověstného Mirákula.
Co nás tady asi čeká.
Park Mirákulum nabízí 10 hektarů zábavy pro celou rodinu. K dispozici je
hrad, lanová centra, houpačky, trampolíny, kontaktní zoo, bludiště, amfiteátr, podzemní chodby a mnoho
dalších herních atrakcí. Tak tedy hurá
za zábavou.
Děti si určitě všechno vyzkoušely,
dokonce i rodiče se zapojili a spousta z nás nastoupila do vozidla BVP
a projela se tankodromen- no zážitek.
Všem milovníkům zábavy a dobrodružství určitě doporučujeme se do
Mirákula podívat.
Dětičkám k jejich svátku přejeme
spoustu krásných zážitků a radostí
a příští rok zase někam vyrazíme.
Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová
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Levandule lékařská (Lavandula angustifolia)

Levandule lékařská je stálezený, přezimující, víceletý keřík, odolný vůči mrazu. Dorůstá výšky 60 -90cm.
Je to dekorativní rostlina, která nádherně voní. Římané ji rozšířili po Evropě,
odedávna se uplatňovala v kosmetice.
Její jméno je odvozeno od latinského „
lavare“ – prát.
Existuje 21 druhů levandule a velký
počet kříženců. Barva levandule sahá
od ﬁalové až po bílou.
Levandule lékařská je stálezený, přezimující, víceletý keřík, odolný vůči mrazu. Dorůstá výšky 60 -90cm.
Je to dekorativní rostlina, která nádherně voní. Římané ji rozšířili po Evropě,
odedávna se uplatňovala v kosmetice.

Její jméno je odvozeno od latinského „
lavare“ – prát.
Existuje 21 druhů levandule a velký
počet kříženců. Barva levandule sahá
od ﬁalové až po bílou.
• Květy levandule mají v domácnosti
velmi rozmanité použití. Voňavý Nálev z čajové lžičky květů na šálek vody
uklidňuje nervy, tiší bolesti hlavy, pomáhá trávení a provoní dech.
• Květ levandule je i oblíbenou součástí uklidňujících bylinných směsí
(například spolu s třezalkou, meduňkou, a chmelovými šišticemi).
• Uklidňující je i koupel, do níž můžeme přidat litr silnějšího nálevu z le-

vandulových květů, nebo sáček s nimi
zavěsit do proudu horké vody.
• Sáčky se sušenou levandulí vložené do skříně provoní prostor i prádlo
a především účinně odpuzují moly.
• Svazky sušených květů jsou krásnou
dekorací a zároveň osvěžují vzduch.
• Čerstvé květy lze také kandovat
a zdobit jimi dezerty, přidávat je do
marmelád.
• Sušené květy patří do směsi provensálských bylin a hodí se například
k dušeným pokrmům.
• K masitým jídlům a rybám se v jihoevropských
Voráčková Milena

Velikonoční putování za vajíčky 27. 3. 2016
Přemýšleli jsme, jak zpestřit velikonoční svátky, aby děti i rodiče neseděli jen
u televize a velikonočních dobrot.
Uděláme pro ně procházku s velikonoční tématikou.
Na dětském hřišti jsme ozdobili vrbu
a do lesa nám slepice zanesly vajíčka,

která děti společně s rodiči hledali.
Všechna vajíčka se našla a děti si je
mohly ozdobit, ještě si proběhly připravenou soutěžní dráhu, na konci
které je čekala čokoládová odměna
a ve stánku čaj a bochánek.
Zapomnětlivcům jsme pomohli uplést

pomlázku, aby měli na pondělní hodovačku čím šupat.
Počasí nám přálo a doufám, že se sejdeme na velikonočním putování i příští rok.
Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová
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