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Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích musí být prioritou obce
V posledních letech jsme svědky nárůstu provozu na pozemních komunikacích všech kategorií, od dálnic a silnic I. třídy až po komunikace místní.
Ve sdělovacích prostředcích se dovídáme o mnoha projektech, jejichž
cílem je na tento stav přiměřeně reagovat. Budují se nové přechody s ostrůvky, zužují se silnice, je doplňováno
dopravní značení. Občas se, bohužel,
setkávám s názorem, že všude v okolí
se pro zvýšení bezpečnosti na komunikacích leccos dělá, jen v Líních není
nic vidět. Rád bych proto připomněl
nejvýznamnější kroky, které byly za
účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu v naší obci během posledních let uskutečněny a které jsou
plánovány do budoucna.
V roce 2013 společnost ČEZ ve spo-

lupráci s Policií ČR a organizací BESIP
vytipovala 10 nejrizikovějších přechodů v Plzeňském a Karlovarském kraji
a rozhodla prostřednictvím finančních
prostředků z Nadace ČEZ pět z nich
bezpečně osvětlit. O tom, který přechod nakonec bude osvětlen, rozhodovala veřejnost a regionální odborné
komise. Veřejnost mohla hlasováním
přímo vybrat tři přechody, o dalších
dvou rozhodovali odborníci. Do projektu byl zahrnut také přechod pro
chodce přes silnici I/26 před restaurací Brusel v Líních. Akce byla nakonec
pro naši obec úspěšná a ještě do konce roku byl přechod skutečně náležitě
osvětlen. Obec poté zahájila jednání
s Policií ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic o dalších potřebných úpravách křižovatky u restaurace Brusel.

Úpravy křižovatky u restaurace Brusel
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V témže roce se také podařilo vybudovat zcela nový bezbariérový chodník podél silnice III. třídy Líně – Tlučná, od Tlučenské ulice až na severní
okraj obce. Pohyb chodců po krajnici
dosti frekventované silnice byl velmi
nebezpečný. Za nejkritičtější místo
byl přitom dlouhodobě považován
silniční most přes Luční potok, na
němž chodec neměl ani tu nejmenší
možnost uhnout před projíždějícími vozidly. Nový chodník je v tomto
úseku veden po zhutněném náspu 7
metrů od silnice a osvětlují jej svítidla
nového veřejného osvětlení, koryto
Lučního potoka překlenula lávka pro
chodce. Chodník poté pokračuje podél silnice až k poslednímu rodinnému domu. Při příjezdu od Tlučné byl
umístěn informativní měřič rychlosti
projíždějících vozidel. Na projekt obec
získala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a zhruba 36 %
nákladů uhradila z vlastního rozpočtu.
V srpnu 2015 bylo úspěšně zkolaudováno nové komunikační řešení v sousedství budovy základní školy I. stupně a zároveň tak byl učiněn dlouho
očekávaný první krok přestavby prostoru bývalé návsi. Zrekonstruovat
a nově postavit se podařilo celkem
282 m komunikací s hlavním cílem
zvýšit bezpečnost silničního provozu v blízkosti školy. Tohoto cíle bylo
dosaženo zejména tím, že stavební
úpravy trvale znemožnily nebezpečný průjezd vozidel přímo kolem vchodu do školní budovy. Oba stávající
přechody pro chodce, využívané pro
příchod ke škole, byly navíc nově vy-

Chodník do lokality Na Vypichu
značeny a bezpečně osvětleny. Dotace z ROP Jihozápad v tomto případě
pokryla téměř 95 % uznatelných nákladů projektu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR v letech
2015 a 2016 přistoupilo k provedení
rozsáhlé rekonstrukce části podloží
silnice I/26 Plzeň – Folmava. Hlavním
důvodem byly neustále se tvořící
praskliny v asfaltovém povrchu. ŘSD
přitom rozhodlo do této stavební
akce zahrnout také několik let připravovaný projekt obce na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v prostoru křižovatky u restaurace Brusel, a co
je zvláště důležité, úpravy křižovatky
také v plné míře zafinancovat. Výsledkem stavebních prací, dokončených
na jaře letošního roku, je především

zlepšení rozhledových poměrů při
výjezdu z obou vedlejších komunikací (od Tlučné i od sídliště), dosažené
zrušením několika parkovacích stání
na hlavní silnici. Na špatné rozhledové poměry dlouhodobě oprávněně
poukazovali řidiči i široká veřejnost.
Po zúžení vozovky na šířku 7 m získal
navíc hojně využívaný přechod pro
chodce, osvětlený v roce 2013, parametry stanovené současnými předpisy.
Pozornost je dlouhodobě věnována
rovněž zvýšení bezpečnosti provozu
na místních komunikacích. Rekonstruované nebo zcela nově budované komunikace Tlučenská, Chodská,
Havířská, Na Výsluní a V Zahrádkách
mají podobu obytné zóny. V někte-

Nové dopravní řešení u základní školy I. stupně

rých dalších ulicích byly na základě
připomínek a požadavků místních
obyvatel osazeny zpomalovací prahy.
V tomto případě se však jedná o dosti problematickou záležitost. Zpravidla dochází k tomu, že část obyvatel
v dané ulici instalaci zpomalovacích
prahů požaduje a poukazuje přitom
na nárůst provozu i na agresivní styl
jízdy některých řidičů, jiní jakákoliv
podobná opatření odmítají – zpravidla ti, kteří mají takový práh přímo
před okny svého domu a vcelku logicky argumentují tím, že je ruší hluk
způsobovaný jeho přejížděním. Přesně taková situace nedávno nastala
v Pionýrské ulici na Sulkově.
Řada dalších opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je ve stádiu příprav. Vzhledem k tomu, že se jedná o opatření
dosti významná, je namístě se i o nich
alespoň stručně zmínit.
V reakci na poměrně častý výskyt dopravních nehod na silnici III 203 3 v lokalitě Na Vypichu zahájila obec jednání
s odborem dopravy Krajského úřadu
Plzeňského kraje a se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (SÚSPK)
za účelem dalšího zlepšení situace.
Výsledkem je příslib SÚSPK zajistit ve
spolupráci s obcí úpravy komunikace,
které povedou k bezpečnějšímu provozu. Prvním krokem se stane provedení dosud chybějícího vodorovného
dopravního značení. Zároveň již byly
před několika týdny zahájeny práce
na projektu stavebních úprav, jejichž
cílem bude snížení rychlosti vozidel
při vjezdu do obce od Tlučné a zřízení
bezpečnějšího místa pro přecházení
do ulice V Alejíčku. Finančně se o náklady podělí SÚSPK a obec Líně. Rea-

Průtah Sulkovem vyžaduje bezpečnější řešení
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lizace je závislá na vydání potřebného
stavebního povolení.
S ohledem na rozšíření areálu firmy
Gühring na Sulkově vyvstala potřeba
přijmout opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Na Šachtě. Projektant dopravních staveb v současné
době připravuje projekt na úpravy komunikace v úseku od ulice V Zahrádkách ke vjezdu do závodu. Řešení spočívá ve vybudování chodníku a místa
pro přecházení. Firma Gühring předběžně přislíbila financování projektu,
který by se měl uskutečnit v roce 2017.
Ve spolupráci se společností ČEZ
Energetické služby připravuje obec
vybudování nového veřejného osvětlením na průtahu Líněmi. Součástí
akce by mělo být také bezpečné nasvícení přechodu pro chodce od ulice
U Stadionu do ulice Školní. Na úpravách se bude obec finančně podílet.
Poslední připravovaný projekt je bezesporu nejvýznamnější. Jeho cílem
je komplexní rekonstrukce silničního

průtahu Sulkovem. Jedná se o velmi
nebezpečný úsek silnice I/26 Plzeň –
Folmava, ve směru od Plzně bezprostředně navazující na zúžení silnice ze
čtyř jízdních pruhů na dva. Na sulkovském přechodu pro chodce a v okolí
autobusových zastávek došlo již k několika vážným dopravním nehodám,
dokonce i se smrtelnými následky.
Práce v hodnotě několika miliónů korun přislíbilo zajistit Ředitelství silnic
a dálnic, částečně se na akci bude finančně podílet i obec Líně. O přesné
podobě úprav se stále jedná. Projekt
má řešit osazení obrubníků v celé
délce průjezdu zastavěným územím,
přestavbu autobusových zastávek,
vybudování nových úseků chodníků a veřejného osvětlení, stavební
úpravy přechodu pro chodce včetně
jeho řádného nasvícení a také úpravu
obou důležitých křižovatek: s ulicemi
Polesní a Pionýrská i s ulicí Na Šachtě.
Projektová dokumentace by měla být
dokončena v první polovině příštího

roku. Pak bude nezbytné získat územní rozhodnutí a stavební povolení,
což může trvat přibližně jeden a půl
roku. Podle plzeňské správy ŘSD je tak
pravděpodobným termínem realizace
projektu rok 2019.
Jak je patrné, zvyšování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích považuje obec za svou důležitou
prioritou. Je také třeba ocenit vstřícný přístup Ředitelství silnic a dálnic,
Správy a údržby silnic Plzeňského kraje i odboru dopravy Krajského úřadu
Plzeňského kraje. Takový pozitivní přístup nebýval vždy běžný. Největším
problémem dnes kupodivu není ani
tak nedostatek financí, ale především
náročnost a zejména délka územního
a stavebního řízení. Doufejme, že se
společným úsilím podaří zdárně překonat všechny překážky a projekty,
které jsou nyní ve fázi příprav, se podaří v plném rozsahu uskutečnit.


Michal Gotthart, starosta

Kaleidoskop informací

Stavební práce na sídlišti pokračují podle plánu. Ve Vodárenské ulici byla dokončena rekonstrukce místní komunikace a přístupových chodníků k jednotlivým domům, nově
vybudováno bylo zatím 105 parkovacích míst. Stavební ruch
neutichne ani v prosinci. Nejpozději do jara dojde u zrekonstruovaných ploch k doplnění první zeleně. Projekt regenerace sídliště bude pokračovat i v příštím roce.

V ulici U Kotelny byla vyměněna část vodovodního řadu.
Jedná se o zhruba padesátimetrový úsek vodovodu, na němž
docházelo k častým poruchám, které vedly k opakovanému
poškození asfaltového povrchu nové komunikace. Veškeré
práce spojené s výměnou uhradil vlastník vodovodní sítě,
společnost Vodárenská a kanalizační a.s. Vozovka bude opravena v rámci projektu regenerace sídliště. Podobné poruchy
se, bohužel, vyskytují také v ulici U Rybníka.
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Kaleidoskop informací

Plovární ulice byla vyspravena. Asfaltovými záplatami byly
vyspraveny největší výtluky v povrchu vozovky. Nejde sice o
řešení dlouhodobé, pro obyvatele ulice se ale přesto jedná o
vítané zlepšení.

K úpravě povrchu vozovky došlo také na Sulkově. Konkrétně byl asfaltovým obrusem vyspraven zhruba stometrový úsek v ulici Na Souvrati, v sousedství fotbalového hřiště TJ
Sparta Sulkov. Špatný stav cesty zapříčinily zejména letní přívalové deště, které v povrchu vymlely hluboké rýhy.

Již podruhé se během letošního roku uskutečnilo vítání
občánků. Starosta tentokrát do naší obce přivítal 13 nových
občánků narozených v roce 2016. Kromě rodičů miminek se
obřadu zúčastnilo i velké množství dalších příbuzných. Celou
akci organizačně zajistil obecní úřad ve spolupráci s kulturní
komisí rady obce. Poděkování si zaslouží děti ze základní školy
za své pěkné vystoupení.

Komplexní opravy se dočkala Lidická ulice. Práce byly zahájeny v první polovině listopadu. Komunikace poškozená
pokládkou nových inženýrských sítí se během posledních
měsíců stala noční můrou všech obyvatel přilehlých domů.
Obec plánuje pokračovat v podobných opravách dalších ulic
v Líních i na Sulkově.

Budou mít Líně znovu vánoční strom? V polovině listopadu byl do parčíku vedle budovy obecního úřadu přesazen
vzrostlý smrk, který dosud rostl na sídlišti a měl být odstraněn
v souvislosti se stavebními úpravami. Pravděpodobnost, že
takto velký strom s povrchovým kořenovým systémem přesazení přežije, je velmi malá. Přesto stojí za to se o to pokusit. Pokud se ujme, bude v budoucnu využíván k vánoční výzdobě
a nahradí tak stříbrný smrk, který neodolal náporům červnové
vichřice.
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Základní kynologická organizace Líně
Podzim na „cvičáku“ byl ve znamení
příprav na zkoušky v Obediencích, které jsme pořádali dne 18. 9. 2016 a pro
naše členy dopadly velmi úspěšně.
Na kynologických závodech v Přešticích předvedla naše výprava, že se
neztratí. Obsadili jsme 3, 5, 6, a 8 místo.
Ráda bych se zmínila o našich členech,
kteří patří k psovodům SDH Zbůch,
a touto cestou jim poděkovala. Dne
17.11.2016 organizovali pátrání po
pohřešované osobě na Toužimsku. Pohřešovaná osoba byla nalezena právě
naší členkou, bohužel již bez známek
života. Při podobných akcích si každý
z nás uvědomí, že práce a úsilí, které
do výcviku našich čtyřnohých parťáků
vkládáme, má velký smysl.
V tomto období si před každým výcvikem „hrajeme“ s úsměvem na zahradníky a zasypáváme vyryté brázdy po
návštěvách divočáků. Zřejmě si chtějí

taky trochu potrénovat poslušnost.
Nové zájemce o kynologický výcvik
nebo i jen socializaci pejsků mezi
námi rádi uvítáme každou neděli od
10 hodin.

Wellness pro ženy a muže
Již druhý ročník wellnesu pro ženy
a tentokrát i muže se rozehřál všem
zúčastněným v obecním domě v Líních,kde si každý dle své libosti odpočinul jak při rekondiční masáži,pedikúře kosmetice,manikúře a přednáškách o zdravé výživě, pleti a kosmetice. Lidé odcházeli zrelaxováni a plni
příjemných dojmů z klidné a pohodové atmosféry. Na další wellnes se
můžete těšit ji 23. 4. 2017.


Zdeňka Šlégrová
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Za naši organizaci bych chtěla všem
popřát příjemné prožití svátků vánočních a radostný vstup do nového roku.


Petra Rolníková

Vánoce se blíží

Ani jsme se nenadáli a máme tu
předvánoční čas.
Abychom si ho trochu zpříjemnili,
sešli jsme se v sobotu 19. Listopadu
na vánoční výstavě a tvořivé dílničce.
Domů si děti i dospělí odnášeli krásně nazdobené větvičky, svícínky, andělíčky a stromečky, které jim určitě
zpříjemní domov.
Obdivovali jsme šikovné ruce našich
prodejců šperků, háčkovaných a drátovaných ozdob a dřevěných výtvorů.
A je tu 27. listopad a s ním přichází
první adventní neděle.
A my se opět scházíme na dětském
hřišti, abychom rozsvítili vánoční
stromeček.
Sešlo se opravdu hodně lidí a všichni
čekali, až se náš stromeček rozzáří.
Úderem páté hodiny dětičky svou krásnou básničkou poprosily stromeček,
aby se rozsvítil a povedlo se: máme
krásný strom, celý bílo stříbrný.
Potom už děti zpívaly známé české
koledy a my dospělí jsme si s nimi
zanotovali.
Všichni společně jsme si užili krásnou
předvánoční atmosféru u dobrého
svařáčku, gročku a horkého čaje s vánočkou.
Je krásné se takhle společně sejít,
trochu se zastavit, popovídat se sousedy.
Vánoce jsou nejkrásnější svátky
v roce, neměly by být jen o dárcích,
napečeném cukroví .
…. Měl by to být především čas míru,
lásky, pokoje, pokory, víry, lidské sou-

náležitosti a naděje v našich srdcích
a duších.
Zkusme letos darovat blízkým svůj čas.
Chceme poděkovat všem, kteří obětovali svůj čas a věnovali se našim
dětem, aby mohly tak krásně zahájit
adventní čas v naší obci, všem kteří
nezapomněli a přispěli nám na dárky
pro dětičky z dětského domova v Trnové, kterým po materiální stránce
ani nic neschází, ale pohlazení nebo
pochování od mámy, táty, babičky či
dědy určitě. Letos se vybraly tři tisíce
korun.
Chceme všem popřát krásné vánoce plné pohody, dětem spoustu splněných přání, do nového roku 2017
hodně zdraví a štěstí.


Spolek Ženy Sulkov
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Krokusiáda
Novou tradicí na Sulkově i Líních se
doufáme stane zahradnická práce,
která na jaře potěší všechny kolemjdoucí ….ať již oko spočine na rozkvetlý trávník na Sulkově naproti obchodu nebo v Líních u kapličky či letadla. Děti, které si přišly zasadit svoje

krokusy jistě ocení jejich krásu nejvíce a budou jarní barevné kvítky hrdě
ukazovat rodičům…čeho se s jejich
pomocí docílilo.V dnešním moderním světě plném počítačů a virtuální
reality, je něco tak obyčejného jako
zasazení cibulky do hlíny hodnotnou
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zkušeností a proto se příští rok sejdeme opět a kytiček zasadíme ještě
více. Radosti z krásných věcí na světě
není totiž nikdy dost.



Zdeňka Šlégrová

Indiánská stezka 2016
Je středa 28. září a nad osadou kmene
Sulků se vznáší dým.
To asi indiánské skwaw připravují pokrmy pro naši dobrodružnou výpravu
nebo že by byla vykopána válečná sekera mezi indiány a kovboji?
V centru osady už vlaje vlajka a indiáni a kovbojové se scházejí, indiáni si
vyrábějí kmenové čelenky a zdobí se
válečným malováním, aby mohli vyrazit na dobrodružnou stezku s různými
nástrahami.
Okolo půl páté se indiáni a kovbojové
vracejí do osady, aby se za šamanského
bubnování usadili okolo ohně, vykouřili dýmku míru a zakopali tak válečnou
sekeru.
A teď se můžeme společně pustit do
pokrmů, které nám naše ženy a dívky
připravily.
Indiánské odpoledne se moc povedlo,
děti i dospělí si to užili.
Poděkování patří všem členům i nečlenům za pomoc. Děkujeme našim
sponzorům firmě Gühring s.r.o., Novatec s.r.o., Saferoad Czech republic s.r.o.,
České průmyslové zdravotní pojišťovně
a Obecnímu úřadu.
A příští rok zase mezi Sulky na viděnou…
Howgh!!!!!!!!!



Za Spolek ženy Sulkov
Jana Vizváriová
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Zájezd do Mariánských Lázní a tradiční sulkovské dýňování
Třetí říjnový víkend 2016 byl pro nás
v zážitkovém a tvořivém duchu. V sobotu 15. 10. 2016 jsme vyjeli na zájezd
pro dospěláky do Mariánských Lázní,
tady jsme navštívili park Boheminum,
kde je ke shlédnutí na šest desítek významných stavebních a technických
památek z celé České Republiky, např.
Karlštejn, Ještěd a další.
Na vrchu Krakonoš jsme obdivovali
i zrekonstruovaný hotelový komplex
stejného jména.
Po obědě jsme přejeli do Marián-

ských Lázní, kde nám počasí přálo
a tak jsme nasávali lázeňskou atmosféru u dobrého kafíčka. Nemohli
jsme vynechat zpívající fontánu a pak
se vydali relaxovat do Sibyliných lázní
do Německa, kde jsme využili všech
nabízených relaxačních zařízení a načerpali novou energii.
Nebyli jsme zde určitě naposledy.
Neděli16. 10. 2016 jsme věnovali zase
dětičkám a jejich rodičům a připravili
jsme pro ně naše tradiční dýňování.
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Zatímco maminky i tatínkové dlabali
dýně, dětičky si vyráběly sovičky, duchy, lucerničky, netopýry.
Výtvory všech byly nádherné a všem
udělaly ohromnou radost. Děti se
nejvíce těšily na to, až si tu svoji dýni
doma rozsvítí.



Tak zase na dalším tvoření
na shledanou.




Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

Víte? Nevíte?
Říká se sportem ku zdraví, ale v našem
případě by šlo spíš sportem k trvalé invaliditě. A kdo za tím vězí, že jsme se zúčastnili 24. září sportovních her seniorův
Sušici? Naše předsedkyně Marie Brandnerová. Upekla to s předsedkyní Svazu
důchodců v Sušici. A tak tři naše družstva statečných soutěžila ne v olympijských disciplínách, ale takových, které
odpovídaly našim možnostem. Všichni
se snažili, jak jen mohli. Ovšem nejúspěšnější z naší výpravy byl pan Jan
Lopata, který zvítězil hned ve třech
disciplínách!! Oběd byl po vší námaze
zasloužený. Když jsme si prohlédli město a náměstí, které nás upoutalo svou
květinovou výsadbou a celkovou úpravou, vypravili jsme se na cestu domů.
Pochopitelně jsme už přemýšleli, jaké
disciplíny pro Sušické vymyslíme my,
protože odveta se koná příští rok v červnu na sulkovském hřišti. A všichni jste
zváni, abyste naše ,,sportovce“ vydatně
povzbuzovali.

a tak přišel s tímto nápadem. Jak by se
vám líbil?
Ani my, důchodci, jsme nepřišli zkrátka, máme také svůj Den seniorů. Na
oslavu jsme si 3. října zajeli do Pekla do
Plzně na koncert swingových melodií
z 30. let. Některé jsme znali ze starých
českých filmů, kde je hrál orchestr R.A.Dvorského. Další oslava se uskutečnila
na Sulkově 10.října a k tanci zahrál pan
Pelichovský.
V sobotu 15. října se některé naše členky účastnily akce Spolku pro všechny –
Wellness v Obecním domě. Připravena
byla přednáška a možnost masáže, manikúry, pedikúry a péče kosmetičky.
Každoroční gerontologický den se letos
konal pod záštitou zastupitele krajského úřadu Mgr. Z. Honce 21. října v Měšťanské besedě v Plzni. Za naši organizaci
se zúčastnily paní Brandnerová, Svobodová, Drncová, Vavrochová, Hájková
a Kehlová. Témata přednášek byla jako
vždy volena pro naši věkovou kategorii.

Tentokrát nám na vystoupení mimořádně záleželo – 19. října v 15,00 jsme
hráli pásmo poprvé v Líních a zároveň
naposled – byla to vlastně derniéra.
Naše režisérka paní Helena Svobodová
věnovala vystoupení velkou pozornost
a spoustu svého času. Pásmo sama napsala, režírovala a odehrála i hlavní roli.
Je obdivuhodný její elán a energie. Patří
jí velký dík za to, že v obci obnovila divadelní tradici, založila soubor, získala partu ochotných lidí, kteří věnovali hodiny
svého volna a připravovali se zodpovědně na zkoušky. Je také nutno ocenit
paní Jindřišku Kašparovou, která vymýšlela kostýmy a sama je i šila. Bez jakékoliv odměny. Moc děkujeme mladším
členkám souboru ze Spolku pro všechny, které nám ochotně vypomohly –
paní Zdeňce Šléglové, Janě Legátové,
Daně Váchové. Paní Zdeňka nám obstarala další kostýmy do pohádky o Zlatovlásce a vezla nás na představení do
Plzně. A jak naše poslední vystoupení
dopadlo? Sál Obecního domu byl plný
a podle potlesku se hostům líbilo. Teď
si dáme pauzu a v novém roce pokračujeme s nastudováním Zlatovlásky pro
děti z MŠ a 1.stupně ZŠ. Přejme si hodně zdaru.
A protože se již blíží Vánoce a konec
roku , přejeme vám všem, abyste je
prožili v poklidu, vychutnali si jejich
jedinečnou atmosféru a letošní rok zakončili zvesela.



Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov- Líně

Sportovní hry, Sušice 24. 9. 2016
Také vás někdy překvapí, kolik dnů
v roce je věnováno určité skupině lidí
nebo nějaké události? Z dřívějška známe MDŽ, MDD, Den studentstva, Den
armády a jiné. Z novější doby Den
Země, Den boje proti rakovině, Den
památky obětí holocaustu. Jeden zcela
kuriózní je Mezinárodní den objetí zdarma. Ano, objímání! Slaví se 5. července – zatím jen ve světě. S tím nápadem
přišel jistý Australan, který při příletu
sledoval, jak se pasažéři vystupující z letadla objímají se svými blízkými, kteří je
očekávali. Na něj nečekal nikdo a neměl
se tedy s kým obejmout. To mu bylo líto,

1. Možnost prevence projevů stárnutí
2. Parkinsonova choroba
3. Alzheimrova choroba a demence
4. Domovinka – pomoc důchodcům
v domácí péči
5. Práva pacientů v ČR
Jestlipak víte, která akce nás zaměstnávala celé září a říjen? Poslední vystoupení s naším Pásmem o lásce. Jednou
týdně se členové divadelní skupiny
scházeli v Obecním domě a oprašovali představení, které jsme před osmi
lety nastudovali a uváděli pro seniory
v penzionech a domovech důchodců.
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J. Lopata, K. Grubrová

Zleva H. Svobodová, A. Jindřichová, J. Kašparová

Loučení s publikem

Československá diskotéka
V chladném podzimu nás všechny dospělé rozehřála diskotéka pořádaná
v Sulkovské Spartě.
Časoprostorem zpět k mládí se vrátili
všichni návštěvníci a jako by nám bylo
-náct jsme tančili a perfektně se bavili
do brzkých ranních hodin. Během večera, kterým nás provedl DJ Tarman

přijelo i mnoho vážených hostů….
německé duo pobavilo lidovým tancem, Maxim Turbulenc rozvlnil svá
těla hity, které znají snad všichni a pak
přišel zlatý hřeb večera…vlastně, zlatý
slavík, sám božský Karel Gott. A i on
jakoby s námi omládl při pění svých
největších hitů. Tímto všem hostům
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děkujeme a doufáme, že nás opět navštíví.
Zkrátka, kdo nedorazil o hodně přišel…tak báječná uvolněná přátelská
atmosféra se nedá popsat, ta se musí
prožít. A proto více takových akcí 


Zdeňka Šlégrová

Netradiční dětská olympiáda
Jelikož spolek pro všechny mezi dětmi
nedělal rozdíly,mohl se letní olympiádyzúčastnit každý, kdo došel ke startu. Ne pouze ti nejlepší z nejlepších
jak to známe z televize. O sportovce
opravdu nebyla nouze a nadšení malí
olympionici si vyzkoušeli netradiční
sportovní disciplíny. Dlouho se bude

vzpomínat na skok do zatáčky, skok
z výšky, lovení ryb, jako vždy úspěšnou
střelbu a mnoho dalších. Po zásluze
byl každý sportovec odměněn zlatou
medailí a sladkostí. Odpoledne plné
smíchu si užívali malí stejně jako velcí. Jelikož vyšel velice parný den bylo
příjemné, že se olympiáda konala ve
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stínu lesa a v blízkosti rybníka, který
někteří sportovci využili k osvěžení.
Všem dětem děkujeme za plné sportovní nasazení …a i když u nás vyhrál
každý, pamatujme, že není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se 


Zdeňka Šlégrová

Dýňování
Dýňování patří již neodmyslitelně
k tradicím líňo-sulkovského podzimu…a proto i letos byla sulkovská Sparta
plně obsazena dětmi. Některé za pomoci rodičů, jiné samy, ale všechny si
počínaly jako mistři řezbáři a vytvářely

z dýní úžasné podzimní dekorace,které zpestří podzimní dny každému
kdo půjde okolo takto ozdobeného
okna či dveří. A jelikož dýně nejsou jen
k dekoraci, ale dají se z ní vytvořit i pochoutky, podávalo se výtečnédýňové
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občerstvení buchta s džusem. Barevnému podzimu zdar a příští rok opět
dýňujeme 


Zdeňka Šlégrová

Poděkování a pochvala Ing. Martinu Zavřelovi
Dovolte mi, abych Vás informoval
o vynikající pomoci pana Ing. Martina
Zavřela, člena Sboru dobrovolných
hasičů Líně, při likvidaci havárie vody
v budově Fakulty elektrotechnické
Západočeské univerzity v Plzni dne
16. 9. 2016.
Pan Ing. Martin Zavřel je studentem
doktorského studijního programu
na Fakultě elektrotechnické. V pátek
16. 9. v odpoledních hodinách došlo v přízemí, kde jsou dvě halové
laboratoře elektrických pohonů, ve
vodoměrné šachtě k roztržení šroubení vodoměru, a tím k velmi rychle

postupujícímu zaplavování kabelových kanálů elektrických rozvodů
a technologií v prostorách laboratoří
a dále k následnému prostupu vody
do akustických laboratoří v suterénu.
Pan Ing. Martin Zavřel dokázal velmi
rychle zareagovat a s jeho přístupem
a pomocí se podařilo v krátkém čase
vzniklou situaci zvládnout a minimalizovat vzniklé škody, které jsou sice
i tak vysoké, ale bez jeho pomoci by
byly několikanásobně vyšší.
Výše jmenovanému jménem Fakulty
elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni chci ještě jednou po-

Děti SPOLKU PRO VŠECHNY jako indiáni
Členové spolku pro všechny se svými dětmi strávili prázdninový týden
v Hořicích na Šumavě jako tři indiánské kmeny a to Kojoti, Šakali a Bizoni.
Každé dopoledne pro ně byl připraven bohatý program, kde plnily celý
týden různé úkoly. Vyráběly indiánská trička,totemy,přivolávače deště
a dokonce místo deště přivolaly sníh
.V ten moment propukla pravá srpnová koulovačka mezi dětmi a rodiči.
Dětem přejeme hezký vstup do školy
a s pozdravem se připojuje i Čert Uhlík z pohádkové rezervace v Hořicích
na Šumavě.


Zdeňka Šlégrová
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děkovat a jsem rád, že člověka jeho
kvalit máme ve svých řadách. Pan Ing.
Martin Zavřel byl vedoucím Katedry
elektromechaniky a výkonové elektroniky navržen na cenu děkana Fakulty elektrotechnické, kterou jsem se
mu rozhodl udělit u příležitosti výročí
17. listopadu.


S pozdravem





doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.,
děkan Fakulty elektrotechnické
ZČU v Plzni

Vánoční dílnička pro děti

26. 11. 2016 se obecní dům v Líních proměnil na vánoční dílničku….jako skřítci, kteří pomáhají vyrábět dárky Ježíškovi
vypadaly děti, které společně s rodiči přišly vytvářet ozdoby
na Vánoce a že jich nebylo málo. Stromečky z polystyrenových kuželů, svícny, závěsné ozdobené větve, perníčky, obrázky na sklo… a mnoho dalších vyzdobí domácnosti a některé jistě udělají radost třeba babičkám jako vánoční dárek.
Sváteční atmosféru dokreslovaly koledy a zapálené svícínky.
Děti si vše parádně užívaly a tím více se jistě těší na svátky.
Ozdoby jsou hotovy… Vánoce se již blíží… krásný adventní
čas všem :-) přejí všichni členové spolku PRO VŠECHNY, z.s.

/ 15 /

Další akce SPOLKU PRO VŠECHNY, z. s.
17. 12. 2016 Tradiční vánoční zpívaná skupiny MAJKL BAND
(restaurace Sparta od 19 hodin)
21.1.2016

Dětský maškarní bál (obecní dům Líně)

28.1.2016

Oldies párty (restaurace Sparta)

4. 3. 2016

Masopust na Sulkově

Veškeré fotografie z akcí našeho
spolku můžete vidět na
www.pro-vsechny.rajce.idnes.cz
Změna programu a termínů
vyhrazena

Zprávy ze Šachového klubu Líně
Letní šachový tábor v Plasích
Již potřetí uspořádal ŠK Líně i díky
finanční podpoře z Plzeňského kraje
letní šachový tábor v Plasích. Letos se
jej účastnil rekordní počet 53 dětí jak
z šachových oddílů Plzeňského kraje,
tak i z kraje Karlovarského, Středočeského a Ústeckého. Plná čtvrtina pak
byla z pořádajícího oddílu. Zaznamenali jsme dokonce i mezinárodní
účast, mladého šachistu z Regensburgu. Pod vedením zkušených trenérů a pedagogů prožily děti týden
věnovaný šachové hře, ale i bohatému mimošachovému programu
(sportovní hry, výlet, noční hra, táborák, diskotéka s volbou miss apod.).
Pro vítěze různých šachových i nešachových soutěží pořadatelé připravili
drobné ceny, při slavnostním zakončení obdrželi drobný dárek všichni
účastníci tábora. Věříme, že se dětem
na táboře líbilo a budou se chtít zúčastnit i v příštím roce.

Šachový turnaj na letním táboře v Plasích
Mistrovství ČR čtyřčlenných
družstev
Družstvo ŠK Líně se letos zúčastnilo
Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev,
které se uskutečnilo v rámci největšího šachového festivalu Czech Open
v Pardubicích. Tým v sestavě Míra Blecha, Fanda Kupka, Petr Janočko, Pavel
Šott a Karel Orlíček se rozjíždělo pomalu, ale nakonec vybojovalo v redukovaném pořadí MČR hezké 20. místo,
když za sebou nechalo i řadu ligových
týmů.
Sólo pro Adélku
Adélka Janoušková je osmiletá dívenka, která šíří dobré jméno líňského
šachu a dělá dobrou reklamu i Líním
jako takovým nejen po vlastech českých, ale i na poli mezinárodním. Letošní prázdniny měla opravdu nabitý

Milan Jenč a Tom Georg Eriksen z Norska na ME v Praze
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Adélka na MS v Gruzii

Radek Turner (vlevo) na Poháru ČR v Liberci
by bojovali na MS, proto už jen fakt,
že si Adélka účast vybojovala, je úspěchem. Ovšem cestovat takovou dálku
není jenom tak a stojí to i dost peněz.
Díky podpoře obce Líně a Plzeňského
kraje mohl ŠK Líně na její účast finančně přispět. Pro Adélku to byla jistě
cenná zkušenost, a pokud bude mít
příležitost se v budoucnu takové vrcholné akce znovu účastnit, jistě bude
chtít vylepšit letošní 74. místo z 85
účastnic. Vždyť zahrát si s hráčkami
z JAR, Číny nebo Spojených arabských
emirátů se nepoštěstí každý den.

Adélka na ME v Praze
program. Poté, co se vrátila z šachového tábora v Plasích, ihned odcestovala na Mistrovství Evropské unie
do Koutů nad Desnou. V kategorii do
8 let obsadila v konkurenci mladých
šachistů a šachistek z 10 členských
zemí dvanáctou příčku. Po návratu se
doma příliš neohřála a už vyrazila do
Prahy na Mistrovství Evropy mládeže.
Zde měl ŠK Líně ještě jednoho zástupce, rozhodčím kategorie chlapců do
16 let byl společně se svým norským
kolegou i Milan Jenč. V Praze však
byla konkurence mnohem početnější
a kvalitnější, proto konečné 52. místo
je výsledkem, který odpovídá nynějším Adélčiným možnostem. Ovšem
dosavadní vrchol její šachové kariéry
přišel až na konci října – Mistrovství
světa v gruzínském Batumi. V celé historii ŠK Líně není mnoho hráčů, kteří

V Liberci mezi velmistry
Obnovenou tradici Poháru ČR v rapid šachu družstev jsme si nenechali
ujít již vloni a i letos se tým ŠK líně ve
složení Radek Turner, Michal Novák,
Pavel Šott a Petr Janočko vydal na
sever Čech poměřit své síly s předními českými hráči. Na tomto turnaji se
líňským šachistům vždy dařilo a 16.
místo mezi 48 družstvy z celé ČR je
toho jasným důkazem. Radkova remíza s velmistrem Vokáčem a Michalova
s Eliškou Richtrovou, žijící legendou
českého ženského šachu, jsou pomyslnými třešničkami na dortu. Stejné
umístění jako v sobotním rapidu zopakoval tým i v nedělním MČR v bleskovém šachu družstev. Jasným lídrem
byl Petr Janočko, který z 15 partií
prohrál pouze jedinou a dosáhl 13,5
bodu, což je výsledek, kterým zastínil
i hráče družstev na medailových pozicích.
Soutěže dospělých
Úvodní kolo Krajského přeboru I svedlo dohromady obě líňská družstva. Po
tuhém boji skončil nakonec zápas re/ 17 /

mízou, z níž byli rozpačití úplně všichni. Áčko ztratilo hned na začátku své
cesty za návratem do 2. ligy a béčko,
které má skromnější plány se cítilo trochu provinile. V dalších dvou kolech
však áčko bodovalo naplno a drží se
7 body zatím čtvrtou pozici za triem
stoprocentních týmů Tachova, ŠK 64
Plzeň a Klatov. Béčko je s 5 body páté.
To céčko, hrající Regionální přebor
Plzeň I, zatím na první body marně
čeká. Již na začátku jsme deklarovali,
že budeme výsledek obětovat tomu,
aby mladí hráči získali první zkušenosti v soutěžích dospělých. Věříme, že se
časem otrkají a v přetěžké konkurenci
nějaký bodík uhrajeme. Nejlépe je na
tom zatím družstvo D, bojující v nejnižší soutěži. Po senzačním vítězství
nad Kaznějovem se s plným bodovým
ziskem osamostatnilo v čele průběžné tabulky.
Nábor do šachového kroužku
Každý čtvrtek se scházejí mladí šachisté v Obecním domě Líně, kde se zdokonalují ve svých šachových dovednostech, hrají cvičné partie i klubové
turnaje. Rádi bychom rozšířili řady našich členů o další příznivce královské
hry, kteří by se rádi něco nového naučili nebo si jen chtěli zahrát. Zveme
proto všechny zájemce bez rozdílu
věku, aby se přišli do kroužku podívat
a vyzkoušeli si své schopnosti, soupeře najdeme každému. Těšíme se i na
ty, kteří dosud hrát neumějí, ale rádi
by se to naučili.
Přejeme všem obyvatelům Líní a Sulkova hezké Vánoce, pevné zdraví
a samá dobrá rozhodnutí v roce 2017.


M. Jenč

Šachový klub Líně pořádá nábor nových členů
šachového kroužku v Obecním domě Líně

• Hrajete rádi šachy a nemáte s kým hrát?
• Rádi byste šachy hrát naučili?

• Chcete své šachové dovednosti zdokonalit?
Pokud jste si alespoň na některou z těchto otázek odpověděli
ANO, neváhejte a přihlaste se do šachového kroužku v Obecním
domě Líně, na věku nezáleží, stačí mít chuť. Tréninky probíhají

každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 a nábor potrvá do
konce ledna 2017

Zdroj: http://www.e-triko.cz/

STAŇTE SE ČLENEM LEPŠÍ SPOLEČNOSTI!
Více informací Vám sdělí trenér Milan Jenč (+420 776 825 485,
+420 602 174 712, jencm@seznam.cz).
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Plán turistických akcí O KČT Líně

PROSINEC

25.12. VÁNOČNÍ POCHOD V LÍNÍCH
Ne

29. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasa: 10km - mapa KČT: č.31
Start: Líně, u hasičárny od 13 do 13:30 hod.
Cíl: průchozí Líně, u mateřské školy – nebude obsazen
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz

LEDEN

7.1.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – ZIMA - pěší turistika

So

Místo konání: Středočeský kraj, okres Příbram
Trasa: 5 km - mapa KČT č.38
Zajímavosti na trase: Příbram – zámeček Ernestinum (Galerie Františka Drtikola: stálá výstava Fotograf František Drtikol,
včetně zhlédnutí stejnojmenného filmu; výstava betlémů; Muzeum III. odboje; infocentrum; Svatá hora: prohlídka 		
areálu s průvodcem; nové Svatohorské poutní muzeum; infocentrum.
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 7:10 – Plzeň, CAN 7.30, 7:45 – Příbram, aut. nádr. 9:30hod.; zpět – bus: Příbram,
aut. nádr. 15:30 - Plzeň, CAN 17:15, 19:15 – Líně 19:33 hod.
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz

29.1.

ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR LÍNĚ

Ne

Místo konání: Líně, Obecní dům, Hornická ulice od 15:30 hodin
Vybírání členských příspěvků od 14:30 hodin
Po skončení schůze krátká přednáška s promítáním Ing. Petra Vlčka Bulharsko (Vitoša, Rodopy, Stará Planina, moře)

ÚNOR

18.2.

HORNOBĚLSKÁ TŘICÍTKA - pěší turistika

So

39. ročník turistického pochodu, pořádá Sokol Horní Bělá
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10, 20, 30 km - mapa KČT č. 30 a 31
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:50 * Líně 7:00 * Sulkov 7:05 * Plzeň,
Husova - zast. MHD u ČNB 7:15 * Plzeň - Lochotín, pivnice U Komína 7:25 hod.
Cíl: Horní Bělá (odjezd 16:00 hod.)
Přihlášky do 12.2. 2017 * Cena za dopravu 100 Kč; děti, mládež a studenti do 26let 50 Kč
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

25.2.

KOUZLO ZIMNÍHO LESA - pěší turistika

So

18. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasy: 14, 20, 26 km - mapa KČT č. 31
Start: Plešnice, ŽST - pro trasu 14 km 9:30 - 9:50 hod.
Pňovany, ŽST - pro trasu 20 a 26 km 9:35 - 9:55 hod.
Průchozí cíl a cíl pro trasy 14 a 20 km: Tlučná, restaurace Na schůdkách 11:30 - 16:00 hod.
Cíl pro trasu 26 km: Plzeň – Nová Hospoda, konečná MHD
Informace: Jana Horská a Oldřich Horský, Hornická 405, 330 26 Tlučná, tel. 371 135 948,
mobil 790 200 433, e-mail: kctline@seznam.

DUBEN

1.4.

ÚTERSKÝ POTOK - pěší turistika

So

Turistická akce s podporou autobusu
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Trasy: 9,15,23,29 km - mapy KČT:č.2,31* atlas SHOCART strana 238,239,284,285
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:50 * Líně 7:00 * Sulkov 7:05 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 7:15 * Plzeň - Lochotín, pivnice U Komína 7:25hod.
Cíl: Pernarec (odjezd 17:00 hod.)
Zajímavosti na trase: údolí Úterského potoka, Bezdružice, Šipín a okolí
Přihlášky do 24.3.2017 * Cena za dopravu: 150 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč; děti,
mládež a studenti do 26let 75 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

22.4.

SLAVKOVSKÝ LES - PRAMENY, KLADSKÁ - pěší turistika

So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10,15,25,35 km - mapy KČT:č.2* atlas SHOCART strana 149,150,190,191
Odjezdy: Plzeň, parkoviště u CAN 6:00 * Sulkov 6:10 * Líně 6:15 * Zbůch, zastávka busu U šachty a U školy 6:20 hod.
Cíle: (35, 15, 10) km Prameny – odjezd 17:00 * 25 km Kladská – odjezd 17:10
Zajímavosti na trase: Lesný (983 m n.m.) nejvyšší hora Slavkovského lesa, zř. hradu Kyžvart, Kladská (SPR Tajga, lovecký 		
zámeček, muzeum, dům přírody Slavkovského lesa). Farská kyselka, Vlčí kámen
Přihlášky do 14.4.2017 * Cena za dopravu: 260 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč; děti,
mládež a studenti do 26let 130 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

29.4.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – JARO - pěší turistika

So

Místo konání: Karlovarský kraj, okres Sokolov
Trasa: 13,5 km - mapa KČT: č.2
Zajímavosti na trase: Horní Slavkov – Městské muzeum, Krásno – Hornické muzeum, rozhledna Krásenský vrch
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:00 – Plzeň, CAN 5:20, 6:00 – Bečov nad Teplou, bus
7:28, pěšky přejít na Bečov nad Teplou, ŽST (1 km) vlak: 9:15 – Krásný Jez 9:23, 9:30 – Horní Slavkov – Kounice 9:45hod.,
zpět – bus: Bečov nad Teplou, bus 16:34 – Plzeň, CAN 17:45, 19:15 – Líně 19:33 hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 7.1.2017
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz

Poznámka: Protože do uzávěrky těchto novin nebyly ještě známy nové jízdní řády pro autobusovou dopravu,
může dojít ke změně odjezdů autobusů u akcí, které proběhnou 7.1.2017 a 29.4.2017.

Sousedé plus
Tak se nově jmenuje spolek s původním názvem Sousedé 55+, který
přešel z Totemu pod Svaz důchodců
Sulkov Líně. Z původních 14 členů
zůstalo 12 a co se týče vzájemné pomoci, můžeme se pochlubit docela
vysokým počtem odpracovaných
hodin. Za dva roky existence to je
přes 600 hodin. Největší zájem byl
o pomoc na zahradě a v domácnosti
– úklid a nákupy.
Zástupkyně z našeho spolku, paní
A. Jindřichová, J. Kašparová a M. Bulínová, se ve dnech 16. a 17. listopadu
zúčastnily I.celostátního setkání organizací Sousedé plus. Cílem bylo seznámit se navzájem, vyměnit si zkuše-

nosti a rozvíjet vzájemnou spolupráci.
K původním 2 spolkům – Sulkov–Líně
a Plzeň - se postupně přidávají další
a vzniká celá síť vzájemné sousedské pomoci. Bylo zajímavé diskutovat o dalších možnostech pomoci
a porovnávat činnost ve městě a na
venkově. Příští rok se bude opět konat setkání spolků a jsme zvědavi, jak
se posuneme dále a rozšíříme svou
základnu i o mladé členy. Na závěr
setkání byli účastníci pozváni na prohlídku rekonstruovaných Loosových
interiérů s odborným výkladem. To
byla milá odměna a ocenili to všichni
přítomní.

Milena Bulínová
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Zleva: A. Jindřichová, ing. P. Costner,
J. Kašparová, M. Bulínová

Folklor a krásy České republiky – 3 (Lašsko)
Po čtyřdenních turistických akcích
s podporou autobusu v roce 2015 na
Slovácko a v roce 2016 na Valašsko,
připravuje Klub českých turistů, odbor Líně potřetí obdobnou akci , která
se uskuteční od čtvrtka 24. srpna do
neděle 27. srpna 2017 do etnografického regionu Lašsko. Takzvané Velké
Lašsko se nachází ve východním cípu
Moravy při hranicích s Polskem a Slovenskem. Podstatná část připravované akce bude směřovat do vlastního
Lašska na Frýdecko, jehož jádrem
bylo bývalé velmi rozlehlé hukvaldské panství. Patřilo k němu postupně
až 30 vesnic a také 5 pozdějších měst
(Příbor, Ostrava, Frenštát pod Radhoštěm, Brušperk, později Místek). Přibližný program předpokládá navštívit 10
míst vlastního Lašska:
1. Brušperk – zvaný Lašský Betlém,
městská památková zóna – památník
Vojtěcha Martínka
2. Sedliště – Muzeum Lašská jizba
3. Hodoňovice – ZOO Lašský dvůr
4. Lysá hora – nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd (1 323 m)
5. Frýdek – Místek - Muzeum Beskyd
6. Hukvaldy – hrad
7. Metylovice – lidový název Koňské
nebe – Muzeum Kožané město
8. Kopřivnice – Lašské muzeum
9. Štramberk – hrad a věž Trúba (rozhledna)
10. Starý Jičín – hrad a strážní věž
s rozhlednou
A nebude chybět ani folklorní festival
– účast na 23. Sochových národopisných slavnostech ve Lhotce pod Ondřejníkem.
Sdělujeme, že konečný program turistické akce bude možno připravit až
po potvrzení místa a ceny ubytování,
včetně potvrzení jednotlivých předpokládaných míst návštěv a jejich
vstupného. To bude nejdříve možné
až v průběhu 1. čtvrtletí 2017. Protože řada oslovených ubytovacích
a kulturních zařízení nás informovala
o tom, abychom jim objednávky zasílali již v lednu příštího roku, žádáme
vážné zájemce o účast na této akci,
aby předali nebo zaslali podepsanou
předběžnou přihlášku, která by měla
obsahovat: jméno a příjmení, datum
narození, číslo občanského průkazu,
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adresu trvalého bydliště, telefonní
číslo a e-mailovou adresu. Osobně
Václavu Strakovi v cíli Předvánočního
pochodu ve Zbůchu dne 10. 12. 2016
nebo před členskou schůzí Klubu
českých turistů, odbor Líně dne 29.
1. 2017 v Obecním domě v Líních,
která začíná od 15:30 hodin. Dále je
možné přihlášku zaslat poštou na ad-

resu: Václav Straka V Sídlišti 355, 330
22 Zbůch nebo na e-mail: kctline@
seznam.cz v období od 10. 12. 2016
do 29. 1. 2017.
Všichni předběžně přihlášení obdrží
do 31.3.2017 zařazovací listinu s konečným programem turistické akce
a s její cenou. Ti z nich, kteří neuvedou
e-mailovou adresu musí předat nebo

zaslat současně s přihláškou obálku
se svoji adresou a poštovní známku
v hodnotě 16 Kč pro zaslání zařazovací listiny.




Za Klub českých tuiristů,
odbor Líně
Václav Straka

Hypericum perforatum - třezalka tečkovaná
POPIS:
Vytrvalá, 10 až 100 cm vysoká bylina.
Lodyha vystoupavá až přímá, obvykle nevětvená, většinou s vyniklými
podélnými lištami. Listy přisedlé až
krátce řapíkaté, podlouhlé, vejčité
nebo podlouhle kopinaté, na okraji
podvinuté, s tečkovitými siličnými
žlázkami a nádržkami. Květenství bohaté, květy v průměru 15 až 35 mm,
kališní lístky trojúhelníkové nebo široce čárkovité, korunní lístky 8 až 18
mm dlouhé, nesouměrné, zlatožluté, při vrcholku žláznatě tečkované.
Kvete v V až IX.
STANOVIŠTĚ:
Výslunné stráně, sušší louky, pastviny, okraje lesů, lesní světliny, skály,
podél cest.
ROZŠÍŘENÍ:
V ČR od nížin do podhorských oblastí hojně, ve vyšších polohách roztroušeně až vzácně. Celkově roste
v Evropě vyjma arktického pásma, na
východě až k Jeniseji, severozápadní Číně, malé Asii, severnímu Íránu,
v Africe v pohoří Atlas, druhotně
v mírných a subtropických pásmech
celého světa.
LÉČITELSTVÍ:
Obsahuje červenofialové barvivo
hypericin, katechinové třísloviny, flavonové glykosidy (hyperosid, rutin,
kvercitrin), silici, pryskyřici, organické kyseliny, provitamin A, vitamin C.
Sbírá se kvetoucí nať (Herba hyperici) a to ihned po rozkvětu. Odřezávají
se asi 30 cm dlouhé kvetoucí a olistěné vrcholy, které se sváží do svazků
a suší na dobře větraném místě ve
stínu (na slunci droga ztrácí barvu).
Při umělém sušení by teplota nemě-

la přesáhnout 35 °C.
Použití třezalky je velmi rozsáhlé:
působí antibioticky, čistí krev, má
účinky protizánětlivé, dobře působí
na ekzémy, odstraňuje otoky, pomáhá při chorobách plic, slinivky
břišní i jater, léčí žaludek a dvanácterník (vředy, žaludeční neurózu),
hemeroidy (při současné aplikaci
vnitřní i vnější), pomáhá při těžkých
chřipkách spojených s arytmií či fibrilacemi, působí sedativně, takže se
osvědčila při léčbě úzkosti, neklidu,
psychickém napětí, neurastenii, panice, depresi apod., pomáhá hojit
rány, pohmožděniny i zlomeniny,
tlumí vnitřní krvácení a zlepšuje kvalitu cév, podporuje rehabilitaci po
mozkových obrnách, při dlouhodobém podávání má příznivé účinky
při roztroušené skleróze.
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Nejčastěji se podává ve formě nálevu, který se pije 2x až 4x denně po
125 ml. Nejúčinnější formou je však
tinktura, osvědčil se i lihovodný roztok nebo vinný odvar, macerací v olivovém nebo slunečnicovém oleji se
získá velmi dobrý masážní olej, který
se může použít i k léčbě popálenin
(např. od slunce), zanícených ran
nebo hemeroidů.
Třezalka by neměla být podávána
lidem, kteří trpí těžkou cukrovkou,
alergií na pyl, velmi nízkým tlakem
a těm, u nichž byl zjištěn metastazující nádor. Nežádoucím účinkem
může být přecitlivělost na sluneční
záření, která se projevuje záněty zejména na nepigmentovaných místech kůže.


Milena Voráčková

Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ

MLÁDEŽ

ŠILAR, Miroslav - Švihák v porcelánu

LEBEDA, Jan Zlatá kniha pohádek skřítka
Medovníčka

RICKSTAD, Eric - Tiché dívky
GROFF, Lauren - Osudy a běsy

GREENWALD, Tommy Charlie Joe Jackson radí: Jak na
extra známky

HAMER, Kate Dívka v červeném kabátku
MARINOVOVÁ, Zita - Zatloukači

ROBERTSOVÁ, Nora Odchody a návraty
ROBERTSOVÁ, Nora - Pravidla lásky

THORNE, Jack Harry Potter a prokleté dítě
(divadelní hra)

VÁŇOVÁ, Magda - Nebýt sám

ROBERTSOVÁ, Nora - Temné noci

HOFMAN, Ota - Lucie a zázraky

DEAVER, Jeffery - Ocelový polibek

CÍLEK, Roman Syndrom odumřelé duše

BERTELEGNIOVÁ, Erica - 100 přání

ROLLINS, James - Amazonie

SUGG, Zoe - Girl online na turné

KUBÁTOVÁ, Táňa - Vrabčák

DEMPF, Peter - Kněžna žebráků



KUBÁTOVÁ, Táňa - Jedině Tereza

DUGONI, Robert - Hrob mé sestry

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa Vůně života

FRANKLINOVÁ, Ariana Vykladačka smrti

VIEWEGH, Michal - Melouch

BROMBERGOVÁ, Kristy Rychle a smyslně

COLLINS, Jackie Plavba za všechny prachy

LADITANOVÁ, Bunmi Batolata útočí

LANDSMAN, Dominik Deníček moderního páru
CARTER, Chris - Já jsem smrt

BROMBERGOVÁ, Keristy Rychle a nespoutaně

KELKOVÁ, Lindsey Mezi náma holkama

ADDISON, Corban Beznadějný případ?

POLEDŃÁKOVÁ, Marie Ten, kdo tě miloval

PRÓNSKÁ, Jana - Slané prokletí

SUGG, Zoe - Girl online

ROBB, J. D. - Smrtící zrození
ROBB, J. D. - Smrtící posedlost
BESÓ, Viktorie - Sbírka motýlů
STIMSON, Tess - Hra na lež
BÍLEK, Jiří - Vojáci druhé kategorie
MARKLUNDOVÁ, Liza - Prime time
STARLING, Boris - Mesiáš
SLAUGHTER, Karin - Triptych
HOFFMANOVÁ, Vladislava Příběh zoufalé matky ODSOUZENÝ
BESÓ, Viktorie - Sebelhářka
MATYÁŠOVÁ, Beáta - Karla v pasti

MARTIN, George R. R. Hra o trůny, Píseň ledu a ohně 1.

ADELINE, L. Marie Tajnosti, žádné soudy, žádná
omezení, žádný stud 1.

MARTIN, George R. R. Hra o trůny, Píseň ledu a ohně 2.

ADELINE, L. Marie Tajnosti, hříšné tajemství 2.

KING, Stephen - TO

VOLFOVÁ, Jitka Smlouva s Adamem, učitel lásky 1.
(čekých padesát odstínů šedi)

BROWN, Sandra - Skryté zlo
LECK, Iva - Deník šílené matky
COLLINS, Jackie - Krev není voda

VOLFOVÁ, Jitka Smlouva s Evou, zkouška lásky
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Jaroslava Tomášová
knihovnice

Slyšte, slyšte, pastuškové
Slyšte, slyšte pastuškové,
jaké znějí zpěvy nové
v této noční hodině
u betlémské krajině!
Andělé se tam zjevují,
slávu a čest prozpěvují
pacholátku zkroušeně,
jež si hoví na seně.
V jeslích leží pacholátko,
plesej, plesej, blahá matko,
byť i Betlém neznal Tě,
Ty zde nejsi v samotě.
Nejsi, nejsi chudá žena:
pastýři zde na kolena
před tvým synkem padají,
písně chvály zpívají.
I my jdeme k chudé stáji,
ta dnes podobá se ráji,
zpěv andělský odtud zní,
sám Syn Boží bydlí v ní.

Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás touto cestou pozvat na
besedu k uvedení nové knihy spisovatelky Danky Šárkové Světlo a tma,
která se bude konat dne 18.1.2017
v 17,00 hod. v sále Obecního domu
v Líních.

Pohádka 21. století
Zašívaná panenka
Tři plus jedna
Příběhy na lehátko
Cesta za „hranice“
Čekala jsem dlouho

Danka Šárková (*1969) pravidelně
publikuje v časopisech pro ženy a je
lektorkou kurzů psaní. Pracuje v oblasti osobního rozvoje a alternativní
medicíny. Vystudovala postgraduální
kurz psychologie a stále se věnuje
studiu hlubinné psychologie.
V naší knihovně je k dispozici její kniha Nezlomená osudem.
V případě zájmu o její knihy dokoupím i její další tituly.
Dosud vydané knihy této spisovatelky:
Nezlomená osudem
Co se dnes hraje?




Jaroslava Tomášová
knihovnice

Přání redakční rady

Krásné vánoce, zdraví a lásku
a do nového roku 2017 mnoho úspěchů
v osobním i profesním životě
Vám přeje redakční rada.
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