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Stavební práce na sídlišti se naplno rozběhly
Po dlouhé a pečlivé přípravě se naplno rozběhly stavební práce projektu
„Líně, sídliště – regenerace místních
komunikací v ul. Vojenská, U Kotelny,
Vodárenská, Dobřanská“. Jedná se
o rozhodující část celkové obnovy líňského sídliště, o které se již delší dobu
mluví. Málokdo si ovšem uvědomuje,
že řada potřebných činností již byla
v uplynulých měsících a letech vykonána a současné práce jsou vlastně
jen nejvíce viditelným vyvrcholením
celého záměru. Je proto namístě
obnovu sídliště podrobněji přiblížit
a lépe popsat v souvislostech.
Technická infrastruktura
V roce 2011 bylo rozhodnuto o ukončení provozu centrální kotelny, ke
kterému po skončení topné sezó-

ny skutečně došlo. Během léta obec
provedla plynofikaci celého sídliště,
ke každému bytovému domu přitom
byla zřízena plynová přípojka. Jednotlivá společenství vlastníků bytových
jednotek (SVJ) si ve svých domech
zajistila vybudování samostatných
domovních kotelen. Vzhledem k dobré součinnosti mezi obcí, SVJ a společností RWE se akci podařilo dotáhnout
do úspěšného závěru a během následující zimy nezůstal žádný dům bez
tepla. Budova bývalé centrální kotelny
pak byla v podzimních měsících roku
2015 zbourána.
Na základě dlouhodobých jednání se
společnostmi skupiny ČEZ se v roce
2014 uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce rozvodů nízkého napětí v celé jižní
části obce (jižně od Zálužského poto-

ka) a následně také výstavba nové sítě
veřejného osvětlení. Společnosti skupiny ČEZ se staly investory obou akcí.
Provedené změny se samozřejmě pozitivně dotkly celého sídliště a přispěly mj. také k tomu, že zmizely sloupy
s dráty a ze všech objektů neestetické
konzole.
Zastaralá kanalizační síť na sídlišti byla
také postupně zcela zrekonstruována. Začátkem roku 2014 proběhla rekonstrukce kanalizačního řadu v ulici
U Kotelny, o rok později, tedy začátkem roku 2015, byl nový kanalizační
řád zbudován také ve Vodárenské ulici. Část prací přitom uhradil také provozovatel veřejné kanalizace – společnost ČEVAK.
S častými poruchami se obyvatelé
sídliště setkávají u vodovodní sítě.
Zejména v zimním období je možné se téměř se stoprocentní jistotou
spolehnout na to, že k nějaké poruše
dojde. Je proto potěšitelné, že majitel
vodovodu, Vodárenská a kanalizační
a.s., našel ve svém napjatém rozpočtu
nějakou rezervu a na jaře roku 2016
provedl rekonstrukci vodovodního
řadu ve Vodárenské ulici, který vede
v celé své délce pod komunikací
a chodníkem. Vodovodní řady v ostatních částech sídliště jsou vedeny převážně pod veřejnou zelení, kde potřeba rekonstrukce není tak naléhavá.
Dopravní infrastruktura
O obnově sídliště by dozajista nemohlo být řeči, pokud by neproběhla komplexní rekonstrukce systému
místních komunikací. Již v roce 2014

Rekonstrukce rozvodů nízkého napětí (2014)
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Nová vozovka v ulici U Kotelny (2014)
byla vzhledem k velmi špatnému stavu a s ohledem na hromadnou autobusovou dopravu provedena oprava
vozovky v ulici U Kotelny. Ostatní práce vyžadovaly zpracování podrobné
projektové dokumentace a vydání příslušného stavebního povolení. Úkolu
se ujal projektant dopravních staveb
Ing. Petr Hulinský, který nejprve záměr
zkonzultoval s Policií ČR a s dalšími
orgány, jejichž souhlas je k povolení
stavby zapotřebí. Poté se uskutečnily
v hasičské zbrojnici dvě schůzky, jichž
se kromě projektanta a zástupců obce
zúčastnili také předsedové SVJ bytových domů ze sídliště. Připomínky
a návrhy předsedů byly vyhodnoceny,
některým mohlo být vyhověno, jiným
nikoliv. V prosinci 2015 byla projekto-

vá dokumentace dokončena, schválena Policií ČR a následně obec u odboru dopravy MěÚ Nýřany požádala
o vydání stavebního povolení. Stavební řízení bylo úspěšně ukončeno
v červnu letošního roku, kdy byl také
vybrán zhotovitel stavby. Od srpna se
již ve Vodárenské ulici staví. Výstavba
kompletní dopravní infrastruktury na
sídlišti by měla být dokončena v roce
2017.
Asi je při této příležitosti vhodné
upřesnit, co je pojmem kompletní dopravní infrastruktura míněno. Jedná se
jednak o místní komunikace v celkové délce 883 m, konkrétně jde o ulici Vodárenskou, U Kotelny, Vojenskou
a část Dobřanské. U všech se počítá
s asfaltovým povrchem, přičemž z Vo-

Rekonstrukce kanalizace ve Vodárenské ulici (2015)

jenské ulice se vzhledem k jejím šířkovým parametrům stane jednosměrná
komunikace. Projekt předpokládá vybudování celkem 225 parkovacích
míst. Právě nedostatek parkovacích
míst je největším problémem současného sídliště, jehož větší část byla postavena již v 50. letech minulého století, tedy v době, kdy svůj automobil
vlastnil jen málokdo. Současným normám a požadavkům obyvatel stávající stav nevyhovuje – na celém sídlišti
nyní neexistuje jediné parkovací stání
vyhovující platným předpisům (parkuje se jen na několika provizorních
nezpevněných plochách). Stavu, kdy
úplně každá bytová jednotka bude
disponovat vlastním parkovacím stáním docílit prakticky nelze (bytů je na
sídlišti celkem 246). Cílem projektu je
tedy vybudovat alespoň tolik parkovacích míst, kolik je možné bez výraznějších negativních dopadů na funkci
bydlení nebo veřejnou zeleň.
Rekonstrukcí projdou samozřejmě
také chodníky. Kromě toho je počítáno s vybudováním chodníků nových,
které by měly přispět zejména k tomu,
aby se chodci (zejména děti) dostávali
co nejméně do kontaktu s automobilovou dopravou. U vstupu do areálu
víceúčelového sportoviště a dětského
hřiště je naplánována stavební úprava
pro bezpečnější přecházení komunikace. Modernějšího řešení se dočkají
také přístupy k jednotlivým bytovým
domům, které na základě podmínek
stanovených policií nemají být využívány k vjezdu motorových vozidel.
Veřejná zeleň
V roce 2015 byl proveden podrobný dendrologický průzkum všech

Demolice bývalé centrální kotelny (2015)
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leně. V každém případě je nezbytně
nutné nejprve nahradit stromy, které
jsou nebezpečné a ohrožují své okolí,
a také méně kvalitní stromy, nacházející se v místech některých budoucích
parkovacích stání. Pojem „nahradit“
znamená, že za každý pokácený strom
bude v jeho blízkosti vysazen strom
jiný, pokud možno lépe se hodící do
obytné zástavby. První část kácení již
začátkem letošního roku proběhla,
během nejbližšího období vegetačního klidu by měla následovat také první nová výsadba.

Aktuální stavební práce ve Vodárenské ulici (2016)
vzrostlých dřevin na líňském sídlišti,
který zhodnotil jejich aktuální stav
i perspektivu dalšího vývoje. Bylo zjištěno, že stav stromů odpovídá jejich
stáří, neboť řada z nich dosáhla již 50

let věku, další jsou ve špatném stavu
a některé dokonce nebezpečné. Součástí projektu obnovy sídliště se tak
stal plán vegetačních úprav, počítající
s postupnou obměnou vzrostlé ze-

Obnova sídliště ale není jediným projektem, na kterém se aktuálně pracuje. Ještě v letošním roce je například
počítáno s celkovou opravou Lidické
ulice, která je ve zcela katastrofálním
stavu po položení inženýrských sítí.
Ve spolupráci s firmou Gühring se
připravují také stavební úpravy ulice
Na Šachtě na Sulkově s cílem zvýšit
bezpečnost provozu i chodců na této
dosti frekventované komunikaci.

Michal Gotthart
starosta

Kaleidoskop informací

V červnu udeřila vichřice. 25. června 2016 ve večerních hodinách Líně i Sulkov zasáhla velmi silná bouřka s přívalovým
deštěm a vichřicí. Došlo ke škodám na elektrickém vedení, vítr
lámal stromy a poškodil několik střech, zatopeno bylo větší
množství sklepů. Zasahovat museli místní hasiči, kterým přijeli
na pomoc také kolegové ze sousedního Zbůchu.

Vichřice připravila Líně o vánoční strom. Náporům červnové vichřice neodolal ani stříbrný smrk v sousedství budovy
obecního úřadu, který byl po řadu let využíván jako vánoční
strom. Pod odstranění pařezu po něm nezbyla ani památka.
Na letošní vánoce se připravuje jiná forma vánoční výzdoby.
/3/

Kaleidoskop informací

Na Sulkově vyrostla nová hala společnosti Gühring. K výstavbě byly využity zanedbané a zdevastované plochy bývalého areálu firmy STAVMAT Spring, který společnost Gühring
odkoupila od jeho bývalého majitele a následně jej vyčistila
od ekologických zátěží. Nyní společnost ve spolupráci s obcí
připravuje stavební úpravy příjezdové komunikace a také výstavbu nového chodníku.
Mezi novostavbami v Tiché ulici se pracuje. Jedná o výstavbu komunikace v nové obytné zóně. V tomto případě
jsou investory soukromí developeři, kteří vlastní i dotčený pozemek. Prostředky na výstavbu developeři získali od majitelů
přilehlých nemovitostí. Pokud bude stavba řádně zkolaudována, mělo by dojít k jejímu převodu do vlastnictví obce.

Prostory obecního úřadu prošly rekonstrukcí. Část prostor
obecního úřadu byla během letních měsíců zrekonstruována.
Lepší prostředí tak čeká na uživatele služeb systému CzechPoint nebo na ty, kdo potřebují provést změnu bydliště.

Přechody v novém. Přechody pro chodce byly během
prázdnin nově nastříkány u budovy základní školy I. stupně.
Použita byla tentokrát jiná technologie, u které se dá předpokládat vyšší trvanlivost.
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Základní kynologická organizace Líně

„Cvičák“
Tohle slovo je pro některé jen výrazem pro pár lidí, kteří si chodí zacvičit se psy a pokecat mezi sebou. Pro
jiné je to místo, kde se setkávají lidé
se společnými zájmy. Přicházejí na
cvičiště se svými psy, aby se něco naučili nebo něco dokázali. Pro každého
„páníčka“ jsou důvody pro návštěvu
jiné. Ale mají jedno společné, tím je
spolupráce a rozvíjení schopností
svých i svých čtyřnohých parťáků.
Nutno dodat, že tihle naši společníci
jsou pro nás mnohdy ochotni udělat
i šílené věci. Jsou svolni nechat se honit pořád dokola přes překážky, běhat
sem a tam, poslouchají naše stesky
nad nezdary a radují se s námi ze společných úspěchů.
Na cvičišti se setkáváme s mnoha rozdílnými psy, od malých po obří plemena. Já bych se dnes chtěla zmínit
o jednom konkrétním plemeni a to
o Bílém švýcarském ovčákovi.
Jedná se o psa ovčáckého, jak už
název napovídá, bílé barvy. Do roku
2002 se psům této rasy říkalo ame-

ricko – kanadský ovčák. Chcete – li si
představit, jak tento pes vypadá, lze
zjednodušeně říci, představte si bílého německého ovčáka, ale…
Na první pohled ve vás jedinec tohoto plemene vzbudí fascinaci nad
ladností pohybu a elegancí. Bílý
švýcarský ovčák je temperamentní,
živý, vyniká svou osobností, je klidný
a sebevědomí, není agresivní povahy. V naší republice je toto plemeno
uznané jako společenské. Ve světě
i u nás je díky své stavbě těla a povaze často využíván jako vodící pes
nevidomých, pes canisterapeutický,
záchranářský nebo ovčácký. Především je však věrným rodinným psem
milujícím děti, který udělá cokoliv pro
svou rodinu.
Poprvé jsem se setkala s bílým ovčákem v roce 2008. Na návštěvě, kam
jsem dorazila s ročním synem, měli
několika měsíční štěňátko tohoto
úžasného psa. Fascinovala mě ohleduplnost, vyrovnanost a jemnost
s jakou malé štěně k mému synovi
přistupovalo. Bylo ochotné nechat
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na sebe sahat, nechat se zatahat za
chlupy, sáhnout na zoubky, to vše
bez náznaku jakékoli nevole či agrese
vůči naprostému cizinci, kterým pro
ně můj syn byl.
Tím štěňátkem byla fenka Dartie
z Blatenských luk. Narodila se v chovatelské stanici u Písku v říjnu 2007.
Po našem setkání jsem propadla
kouzlu tohoto úžasného plemene.
Ráda bych vám o této feně něco
napsala. Za roky co ji znám, se stala
nedílnou součástí života mnoha lidí.
Svou první zkoušku složila jako roční
štěně. Za necelých devět let svého života si na své konto připsala úspěšně
složené zkoušky všestranného výcviku, s hrdostí mohu říci, že je jedinou
fenou plemene bílý švýcarský ovčák v ČR, která složila zkoušku ZVV2
(zkouška všestranného výcviku 2.
stupně), má složené stopařské zkoušky 1., 2. i 3. stupně. V loňskám roce ve
věku osmi let složila záchranářskou
stopařskou zkoušku. Opakovaně se
stala Mistrem republiky bílých ovčáků a je nositelkou titulu Mistr výkonu a Makáč roku. Počet umístění na
stupních vítězů při závodech po celé
republice snad nelze ani spočítat. Na
cvičáku se od ní učí nejen mladí psi,
ale i mnoho psovodů. Dara není jen
neskutečný dříč, ale opakovaně se
umísťuje na předních místech i na
výstavách, kde získává hodnocení Výborná. V několika letech získala i titul
Nejkrásnější fena výstavy nebo dokonce i Nejkrásnější jedinec výstavy.


Petra Rolníková

Základní kynologická organizace Líně
V sobotu 25.6.2016 pořádala naše
organizace další v pořadí již 6. ročník
akce Pohádkový les .
Počasí nám přálo a sluníčko nás krásně hřálo.
Odvážlivci si mohli zasoutěžit s piráty,
čaroději nebo obrovskými pavouky
o sladké odměny. V lese na ně čekali
i Mach a Šebestová nebo Bob a Bo-

bek, králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna.
Po vyčerpávající strastiplné cestě
čekala na každého úspěšného dobrodruha odměna největší. Na oheň
a správné opékání špekáčků dohlížel
odborník na slovo vzatý, který k nám
dorazil až ze samotného pekla.
Letos se za pohádkovými bytostmi

vypravila bez mála stovka odvážlivců.
Těšíme se na vás i příští rok. Čekat na
vás bude skákání v pytlích, létání na
koštěti, střílení ze vzduchovky, chůze
po provaze a spousta dalších dobrodružství.
					
					

Petra Rolníková

10. září 2016 od 14:00 hod.
Sportovní rybník Hráz Sulkov

NETRADIČNÍ DĚTSKÁ
OLYMPIÁDA
zábavný den pro děti a dospělé

Jsou připraveny hry,

zábava a občerstvení

Pořádá: Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
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Srdečně vás zveme na akce spolku Ženy Sulkov

USPOŘÁDANÉ DO KONCE ROKU 2016
17. 9. 2016

INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE NA DĚTSKÉM HŘIŠTI NA SULKOVĚ OD 14. HODIN

24. 9. 2016

POUŤOVÁ ZÁBAVA V RESTAURACI SPARTA SULKOV OD 20. HODIN

28. 10. 2016 LAMPIONOVÝ PRŮVOD SPOLEČNĚ S OSTATNÍMI SPOLKY POD ZÁŠTITOU OBCE LÍNĚ
27. 11. 2016 PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA A ROZSVÍCENÍ STROMEČKU NA SULKOVĚ
VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA - DATUM UPŘESNÍME

Práce u sulkovského chodníku
V průběhu srpna a září 2016 provádí vyškolený člen zásahové jednotky
Líňských hasičů (v asistenci s ostatními hasiči) zajištění nebezpečných
dřevin na sulkovském chodníku. Jedná se o prořez a kácení zlomených,
nalomených, suchých či jiným způsobem nebezpečných stromů, které se
do současného stavu dostaly především díky letošním silným vichřicím
a loňskému suchu.
Tato činnost je přínosná hned ve třech
oblastech, a to především v oblasti
bezpečnosti na sulkovském chodníku.
Dále v oblasti zvýšení průtočnosti Lučního potoka, neboť velká část zmiňovaných stromů buď leží v potoce,nebo
by mohla do koryta potoka spadnout.
Třetí oblast přínosu této činnosti je

zajištění povinného každoročního
praktického školení vybraných členů
JSDHO (jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce) s motorovou pilou.
Jak bylo řečeno, jsou odstraňovány
překážky v korytu Lučního potoka.
Nejde však jen o stromy a větve. Na
nejhorších místech je potok čištěn
důkladněji, a je tak nejen zvýšena jeho
průtočnost, ale také je plněna část celoroční činnosti SDH (sboru dobrovolných hasičů) a JSDHO v oblasti kontroly a údržby vodních zdrojů.
Vedlejším produktem každého prořezu a kácení stromů je značné množství
větví apod.
Tyto větve se nyní nachází na kraji
sulkovského chodníku. Jejich odstranění proběhne v průběhu podzimu
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formou seštěpkování a častečného
spálení. Pálení proběhne samozřejmě za k tomu příznivému počasí a za
patřičných protipožárních opatření.
Pro JSDHO a velké i malé členy SDH
tak vznikne další jedinečná možnost
prohloubení a zdokonalení svých
dovedností v oblasti požárů lesních
a v zemědělstí – tedy rozšíření dalších
povinných praktických školení. Objevují se také spekulace o zapojení úzce
spřátelených sborů z okrsku Nýřansko.
Dalších fotografií a informací o akci
a obecně činnosti JSDHO a SDH se
dočkáte téměř v každém vydání Líňských novin.
Jsme i na Facebooku: SDH Líně


Martin Zavřel, SDH Líně

Letní tábor MH SDH Líně

Již pátý ročník letního tábora mladých
hasičů při SDH Líně proběhl na přelomu července a srpna v Českém Švýcarsku. Tábora se zúčastnilo 19 dětí z Líní
a okolí a mezi dětmi bylo také několik
nehasičů.
Jako v letech minulých si děti nenásilnou formou vyzkoušely práci záchranářů, hrály míčové a sportovní hry,
pěstovaly poznávací turistiku a užívaly
si táborové volno či večerní táboráky.
Tábor odstartoval v sobotu 30. 6. 2016
v 8 hodin ráno nástupem dětí. Okolo
13. hodiny dorazila táborová kolona do
kempu, kde proběhlo ubytování a postavení tábora. Zbytek odpoledne patřil koupání, které všechny osvěžilo po
dlouhé a horké cestě.
Nedělní dopoledne bylo věnováno orientaci v nepřehledném terénu. Během
dopoledne děti nakreslily mapku okolí
kempu a přilehlého skalnatého údolí
potoka Olešničky.
Nedělní odpoledne jsme věnovali Skalnímu hradu Sloup, Samuelově jeskyni,
rozhledně Na Stráži a Lesnímu divadlu.

V pondělí probíhal celodenní výlet
v okolí Jetřichovic. V dopoledních hodinách jsme se vydali ke skalnímu hradu
Šaunštejn. Po náročném výstupu po
žebřících si děti vychutnaly nádherný
výhled do okolí a prohlédly si pozůstatky hradu.
Po sestupu z hradu se ještě několik
zdatných jedinců vydalo na rychlou
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prohlídku Malé Pravčické brány. Po
obědě na dětském hřišti ve Vysoké Lípě
jsme zamířili k Dolskému mlýnu, který
jsme spatřili po 600metrovém schodišti a 100metrovém převýšení. Jak skalní
hrad, tak mlýn za vysilující cestu stál.
Po návratu se děti věnovaly míčovým
hrám a zajištění dřeva na táborák.
Čtvrtý den letního tábora byl ve znamení adrenalinu. V dopoledních hodinách
si děti vyzkoušely pohyb na ferratách
na cvičné cestě připravené vedoucími
v údolí potoka Olešničky. Na připravené trase je mimo jiné čekal průchod
přes mini Pravčickou bránu. V odpoledních hodinách proběhl ferraty výlet naostro v Děčíně. Ferrata Pastýřská stěna
je jediná ferrata v České republice
a většina dětí ji zdolala bez problémů,
pravda, tu nejjednodušší cestu. Ty nejzdatnější poté zvládly ještě další dvě
cesty a to vždy o trochu těžší. Ty, které
si na stěnu netroufly, se o to více těšily na lanový park, který byl v plánu na
čtvrtek. Aby však nemusely čekat pod
skálou, až ostatní dolezou, vydaly se na
prohlídku Zoo Děčín a zámku Děčín.
Středa a soutěsky u Hřenska, zřejmě

nejhezčí výlet pro oko a duši z celého
tábora. Během procházky z Mezní louky do Hřenska přes Divokou a Edmundovu soutěsku jsme se nestačili kochat při chůzi po lávkách, v tunelech,
po pěšinkách ve skále apod. To vše
v těsné blízkosti průzračně čisté vody
říčky Kamenice. Na procházce jsme
také jeli na dvou loďkách s převozníky. Obě plavby zahrnovaly zajímavý
výklad a nádheré výhledy na skalní
útvary, vodníky, draky a hada. Dokonce jsme viděli i veliký vodopád a zažili
malého a velkého eskymáka s panem
převozníkem z Kralovic. Po návratu do
kempu jsme byli všichni vyhladovělí
a tak přišlo k duhu grilování.
Pro úplnost, středeční dopoledne patřilo společenským a míčovým hrám na
břehu Olešského rybníka.
Ani v letošním roce nechyběl velký
bobřík odvahy. Bobřík probíhal v údolí potoka Olešničky. Zde děti čekalo
nejen několik strašidel, ale i skutečně
strašidelná cesta po lesní pěšince.
I těm nejodvážnějším sebraly odvahu
stíny, které vznikaly od loučí a chemic-

kých světel. Mnoho dětí by také jistě
povyprávělo o speciální úpravě sprch,
takzvaně po hasičsku.
To je však na jiné povídání.
Čtvrtek, druhý a poslední horký den
tábora 2016. Dopolední program tedy
nemohl být jiný než plavba na kánoích
a koupání. Některé děti byly dokonce
tak unešené velkým eskymákem ze
soutěsek, že ho dělaly pořád a pořád
dokola. Odpoledne bylo věnováno Lanovému parku Sloup. Děti se dle zdatnosti vydaly na malý či velký okruh.
Škoda jen, že i z toho malého okruhu
mělo několik dětí tak velký strach, že
zůstaly raději na zemi.
Pátek, jediný deštivý den. Dopoledne
bylo volné a tak si děti povídaly, hrály
hry a uklízely před sobotním odjezdem. Po obědě se déšť změnil v silnější mrholení a dal tak možnost výletu
na největší vojenskou pevnost a hrad
v Evropě. K večeru přestalo pršet úplně a tak jsme si udělali pravý, poslední
táborový večer. Grilovali jsme, seděli
u táboráku a zpívali při živé hudbě.
Poslední den tábora jsme se po vy-
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klizení kempu vydali opět do Hřenska, kde jsme od Tří Pramenů vyrazili
k Pravčické bráně. Takže i tu největší
dominantu Českého Švýcarska jsme
nakonec viděli. Její plánovanou páteční návštěvu překazil zmíněný déšť.
Po strmém výstupu jsme si prohlédli
bránu ze všech zpřístupněných vyhlídek a pokochali jsme se také okolními skálami. Všem se u brány líbilo,
a tak se nám jen těžko směřovalo zpět
k autům. Pomyslná tečka za týdenním
táborem nás čekala v Děčíně v restauraci Na Střelnici, kde jsme se zastavili
na pozdní oběd a malinovku.
Týden byl pryč jak pára nad hrncem...
Byl plný velkých zážitků, spousty zajímavých míst a přátelského kolektivu.
Možná to bude chtít volnější program
a návrat ke kořenům, abychom se více
užili a týden nebyl tak krátký. Něco ve
stylu: Po stopách legend...
Těšíme se na příští rok i s Vašimi dětmi,
rádi je vezmeme na místa táborových
legend…

Martin Zavřel

SDH Líně

Barokní slavnost na zámku zelená hora
K létu patří slunce, koupání, turistika,
cestování a poznávání nových míst,
jistě i dobrodružství. V posledních letech je léto dobou mnoha hudebních
festivalů a slavností, které se konají na
zajímavých místech, účastní se jich často významní umělci a nabízejí i v letním
čase spoustu kulturních zážitků. Kdo
by neznal Shakespearovské slavnosti
na Pražském hradě, folklórní slavnosti
na Chodsku, Valašsku či jižní Moravě,
multižánrový hudební festival Colours
of Ostrava,Trutnov open air, Mezi ploty,
Rock for People, Sázava fest, České hrady. V našem regionu se koná pravidelně
festival Západočeské baroko. Koncerty

jsou pořádány v barokních objektech,
např. v Manětíně, Klatovech, Plasích,
v Pivoni a letos i na Zelené Hoře. Zámek
je postaven na kopci a tvoří dominantu
kraje. Je známý tím, že tu byl nalezen
tzv. Rukopis zelenohorský, který sehrál
významnou roli v době národního obrození – posílil sebevědomí českého
národa. Z doby nedávné si jistě každý
vzpomene na film Černí baroni, natočený podle stejnojmenného románu
Miloslava Švandrlíka.
Běžně je objekt nepřístupný, letos
byl pro veřejnost otevřen 2 víkendy
v srpnu. 20.srpna se tu konala barokní slavnost. Návštěvníci měli možnost

si prohlédnout zámek, jeho sklepení
a provozní prostory, kde se konaly různé dílničky. Hlavní program začal v kostele v 19,15. Zazněly skladby J.S. Bacha,
W.A. Mozarta a C. Franka. Účinkovala
Adéla Pashayeva Škopková a Mikhail
Pashayev. V druhé části byla předvedena jevištní improvizace na téma známé
Mozartovy opery Kouzelná flétna. Večer
byl zakončen barokním ohňostrojem,
jak ho známe z historických francouzských filmů, a iluminací zámku i kostela.



Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov - Líně

Upozornění k místu konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje
Obecní úřad Líně upozorňuje občany na změnu v místě konání voleb.
Volební místnosti pro okrsky Líně-sever i Líně-jih při volbách do zastupitelstva Plzeňského kraje, které se
uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016,
budou umístěny v Obecním domě
(bývalé kino). Dochází tak k důležité
změně, neboť v uplynulých letech se
volby vždy konaly v budově základní
školy. Na Sulkově volební místnost
nadále zůstává v Domě s pečovatelskou službou.
Volební místnosti pro volby do zastupitelstva Plzeňského kraje, konané ve
dnech 7. a 8. října 2016:

Okrsek č. 1

Líně – sever

Obecní dům (bývalé
kino), Plzeňská 86 –
vchod od parkoviště
z Hornické ulice

Okrsek č. 2

Líně – jih

Obecní dům (bývalé
kino), Plzeňská 86 –
vchod od parkoviště
z Hornické ulice

Okrsek č. 3

Sulkov

Dům s pečovatelskou
službou, V Zahrádkách
71
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Plán turistických akcí O KČT Líně 2016

ŘÍJEN
1.10.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – PODZIM - pěší turistika

So

cyklus turistických akcí Václava Straky
Informace o novém cyklu a o soutěži k tomuto cyklu najdete na konci kalendáře
Místo konání: Ústecký kraj, okres Louny
Trasa: 19 km - mapa KČT: č.7
Zajímavosti na trase: Krásný dvůr – zámek a zámecký park, Podbořany
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:00 - Plzeň, CAN 5:20, vlak: Plzeň hl.n. 6:05 – Podbořany 7:34 hod.;
zpět – vlak: Podbořany 16:19 – Plzeň, hl.n. 17:54; bus: Plzeň, CAN 19:15 – Líně 19:33 hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 10.9. 2016
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz

15.10. Z PAVLÍKOVA NA HRAD KRAKOVEC - pěší turistika,
So	

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 17, 25, 32 km - mapa KČT: 33, 36* atlas SHOCART strana 197,198
Odjezd: Líně: 6:30 * Sulkov 6:35 * Plzeň, Husova - zast.MHD u ČNB 6:45 *
Plzeň - Bolevec – zastávka busu u Gery v 6:55 hod.
Cíl: Všesulov, Jesenice, Kožlany (odjezd z Jesenice 17:00) *
Zajímavosti na trase: Galerie Art Pavlíkov * hrad Krakovec
Přihlášky do 8.10.2016 * Cena za dopravu: 200 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace a přihlášky: Petr Vlček, tel 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

29.10. PRAMENY ZÁPADOČESKÝCH ŘEK 3/4 (ÚSLAVA) - pěší turistika,
So	

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 16,25,35 km - mapa KČT: č. 64, 68* atlas SHOCART strana 428, 429,430
Odjezd: Líně: 6:45 * Sulkov 6:50 * Plzeň, Husova - zast.MHD u ČNB 7:00*
Plzeň - Slovany, konečná MHD č.1 v 7:10 hod.
Cíl: Plánice, Lukoviště u pramene Úslavy (odjezd Lukoviště 17:00)
Zajímavosti na trase: Chanovice skanzen * Plánice – muzeum Františka Křižíka
Přihlášky do 22.10.2016 * Cena za dopravu: 210 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace: Petr Vlček, tel 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

PROSINEC
10.12. PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
So	

jubilejní 35. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasy: 5, 10, 11, 14, 20 km - mapy KČT: č.31, 32
Starty: trasa 5 km – Chotěšov, klášter 8:30 – 12 hod.
trasa 10 km – Zbůch, restaurace V Cihelně 9 – 11 hod.
trasa 11 km – Stod, ŽST 8 – 12 hod.
trasa 14 km – Líně, Obecní dům v Hornické ulici 9 – 10:30 hod.
trasa 20 km – Holýšov, ŽST 7 – 10:15 hod.
Cíl: Zbůch, restaurace V Cihelně od 12 do 16 hod.
Informace: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz
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Arnica Montana
Prha arnika (Arnica Montana, též arnika horská) může dorůstat výšky až
60cm, příjemně voní a řadí se mezi
trvalky. Vyskytuje se převážně v horských oblastech, na loukách a pastvinách, kde se jí daří v půdách chudých na živiny. Kvete od června do
srpna světle žlutými květy.
Prha je pro své až zázračné schopnosti velmi žádanou bylinou, hojně
se využívá i v homeopatii, proto docházelo k jejímu masivnímu sběru.
Nyní je už ale přísně chráněná, její
sběr ve volné přírodě není možný.
Pro léčebné účely se vyrábí arniková
tinktura, kterou je dobré mít vždy při
ruce. Neměla by chybět v žádné domácí lékárničce, své místo najde ale
i v autolékárničce.
Použití a přípravky
Největší hodnotou prhy je bezesporu schopnosti uvolňovat krevní sraženiny. Ne nadarmo se jí také
říká „bylina na pády“ nebo „bylina na
úrazy“. Obklady z prhy se využívají
na pohmožděniny, různé naraženiny, modré krevní podlitiny, dokon-

ce i černé nehty. Bylinka si poradí
i s úrazy staršího data, které také
spolehlivě rozhání. Avšak čím dříve
po úraze obklad přiložíme, tím lépe.

Bylinka pomáhá léčit různé otoky,
záněty kostí, vykloubeniny, natržené
svaly. Bolavá místa několikrát denně
potíráme tinkturou zředěnou s vodou v poměru 1:1.
Prha má také dezinfekční účinky,
můžeme jí kloktat, naředěná 1:1 se
také používá místo jodové tinktury
na úrazy a štípance od hmyzu.
Bylina má velmi silné účinky, proto je
nutné dbát na dodržení doporučeného denního dávkování. Jeho překročení může způsobit při vnějším
použití podráždění nebo dokonce
spálení pokožky, při vnitřním používání závratě, bezvědomí nebo alergické reakce.
					

Milena Voráčková
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