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K významnému výročí obce byla vydána publikace
V roce 2015 jsme si společně připomněli významné výročí. Uplynulo neuvěřitelných 900 let od první písemné zmínky o naší obci, zaznamenané
v zakládací listině kláštera v Kladrubech u Stříbra. Při této příležitosti
udělila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Líním obecní
symboly, tedy znak a vlajku, připomínající dvě hlavní období jejich historického vývoje. V horní části obecních
symbolů jsou tak zobrazeni tři zlatí líni
v modrém poli, pod nimi pak hornické
nářadí ve stříbrném provedení na černém podkladě. Zlatí líni připomínají
rybníkářskou minulost obce a také její
název, odvozovaný právě od jména
těchto ryb, vyskytujících se dříve hojně ve zdejších rybnících. Hornické nářadí odkazuje na těžbu černého uhlí,
s níž byl spjat život obce, zejména

Sulkova, ve druhé polovině devatenáctého a v první polovině dvacátého
století.
A právě v jubilejním roce 2015 se zrodil nápad připomenout si důležité
výročí nejen oslavami, ohňostrojem a
upomínkovými předměty, ale také vydáním publikace. Vyvstaly samozřejmě různé otázky. Jak by taková publikace měla být pojata? Na jaké téma by
se měla zaměřit a do jakých podrobností by měla jít? Kdo by měl být jejím
autorem? Žádná kniha se nenapíše
sama a lidí, ochotných věnovat svůj
volný čas vyhledávání, shromažďování a ověřování spousty informací, není
mnoho. Přesto se několik obětavců
našlo. Byli ovšem postaveni před nelehký úkol, neboť všichni máme v živé
paměti zajímavé publikace bývalé
obecní kronikářky paní Heleny Svobodové „O minulosti Líní v roce 2000“
a „Devadesát let české školy v Líních“,
vydané přibližně před patnácti lety.
V roce 2005 navíc vyšlo dílo líňského
rodáka Václava Ereta s názvem „Historie hudby v Líních“. Bylo by jistě velmi
nevhodné opakovat to, co již bylo napsáno, případně se snažit tytéž informace popsat jinými slovy. Nová kniha
tedy musela být pojata jinak.
První část knihy, věnovanou rybníkářství, napsal Mgr. Jaromír Merhout. O
slavné rybníkářské minulosti existuje
málo dostupných informací. Soustředil se tedy více na stopy, které bývalé rybníky nesmazatelně zanechaly
v místní krajině. Je dobré si uvědomit,
jak se krajina kolem nás s léty mění,
jak se vyvíjí. Je dobré o tom přemýšlet.

Obálka publikace
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Druhá část je zaměřena na hornické
období historie obce. Její autor Ing.
Jakub Bacík se zaměřil nejen na těžbu černého uhlí na Sulkově, ale také
na další hornickou činnost v blízkém
okolí. Fotografie Starého Sulkova i bývalých důlních objektů jsou neobyčejně zajímavé a současným generacím
místních obyvatel musí připadat téměř jako z jiného světa. Je také vhodné připomenout, že z iniciativy Ing.
Jakuba Bacíka byl před dvěma roky
založen Hornicko historický spolek
Západočeských uhelných dolů, věnující se zejména připomínání hornické
minulosti regionu.
Autory třetí části knihy jsou manželé
Jakub a Monika Vilingrovi. Věnovali se
tématu vojenského letectví. Snad každému je známo, že ve druhé polovině dvacátého století vyrostlo jižně od
Líní vojenské letiště a život obce byl
po dobu čtyřiceti let výrazně ovlivněn
působením armády. Autoři se zabývají
leteckým provozem na líňském vojenském letišti i na bývalém letišti v Plzni
na Borech a podrobně se věnují používaným typům letounů. Také blíže
představují dva válečné piloty, kteří
v řadách RAF bojovali za druhé světové války proti hitlerovskému Německu – líňského rodáka Viléma Noska a
Jana Romana Irvinga ze sousedních
Úherec.
Čtvrtá část upozorňuje na bohatou
tradici spolkového života v Líních i na
Sulkově. Mgr. Milena Bulínová přibližuje činnost vybraných místních spolků, přičemž se zaměřuje zejména na
spolky, o nichž se dosud příliš nepsalo

a o jejichž působení existuje méně informací.
Knihu uzavírá obrazová příloha, sestavená z pohlednic a historických fotografií, které ochotně zapůjčili Ing. Jakub Bacík, pan František Bláha a paní
Helena Svobodová. O staré fotografie
a obrázky mívají čtenáři vždy velký
zájem, snad tomu tak bude i v tomto
případě.
Věřím, že se nově vydaná publikace
setká s příznivým ohlasem u obyvatel
Líní a Sulkova i u některých místních
rodáků, kteří se již z naší obce odstěhovali. Je jasné, že se neobjeví jen
kladná hodnocení, což je ale přiroze-

né. Bezesporu uslyšíme připomínky,
že se na některé věci zapomnělo, že
se to či ono mělo udělat jinak a podobně. Jsem ale pevně přesvědčen,
že je potřeba si vážit každého, kdo ve
svém volném čase dokáže bez nároku
na honorář shromáždit potřebné materiály, napsat knihu a podělit se tak
s ostatními o získané poznatky. Všem
autorům je třeba za jejich úsilí a obětavost poděkovat.
Knihu vydalo nakladatelství NAVA
pod názvem „Líně – 900 let. Historie
známá i neznámá“ a je možné ji zakoupit na Obecním úřadě Líně nebo
v místní knihovně. Prodejní cena byla

stanovena ve výši výrobních nákladů
a činí 120,- Kč.
Zároveň bych rád při této příležitosti
vyzval širokou veřejnost k pátrání po
historicky zajímavých materiálech.
Pokud máte doma nějaké pěkné staré fotografie, přibližující dřívější život
v naší obci, zastavte se s nimi na obecním úřadě, abychom mohli pořídit jejich kopie. Zajímavé snímky by bylo
možné v budoucnu využít pro přípravu nějaké další publikace nebo třeba
k uspořádání výstavy.
Michal Gotthart, starosta

Zimní kaleidoskop
Zima prý letos konečně byly taková, jaká má být. Jaká tedy byla v Líních a na Sulkově?

Zálužský potok

Letadlo

Kaplička na návsi

Vánoční strom na Sulkově
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Vodárenská ulice

Sulkovský křížek

Dětské hřiště na Sulkově

Pomník T. G. M.

Rybník U Fulínů

V Příbrami započal II. ročník cyklu
Když jsem si v roce 2015, ve kterém
právě skončil pětiletý cyklus turistických akcí Poznej svůj kraj, předsevzal
uskutečnit ještě jeden pětiletý cyklus pěších vycházek, rozhodl jsem se
pro poznávání krás krajů sousedících
s krajem Plzeňským a to ve čtyřech
ročních obdobích.
První vycházka II.ročníku Čtyři roční
období, která se uskutečnila v sobotu 7.ledna letošního roku, nás zavedla
do města Příbrami ve Středočeském
kraji. Rozhodnul jsem se nakonec
pouze pro pětikilometrovou vycházku po Příbrami, městě se slavnou
hornickou minulostí a betlemářskými tradicemi. Byl jsem rád, že jsem
tak učinil. Po Vánocích na blátě nám
po Novém roce napadl sníh, uhodil
třeskutý mráz a v okolní krajině na
úpatí Brd leželo mnohem více sněhu
než v historickém královském horním
městě. Nakonec odjelo za mrazivého
sobotního rána, kdy teplota klesla na

-17°C, 25 turistů na pěší vycházku podruhé nazvanou Čtyři roční období
– zima. Ve středočeské Příbrami nás
čekala pravá ladovská zima. Z vlakového nádraží jsme se teple oblečeni

Na prohlídce areálu na Svaté Hoře
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brouzdali sněhem do historické části
Příbrami k zámečku Ernestinum, původně arcibiskupském hrádku z poloviny 14.století s dochovaným gotickým arkýřem. Zde od roku 1990 spo-

lek Příbramští betlémáři pořádá tradiční výstavy betlémů ve spolupráci
s Hornickým muzeem Příbram. A jak
souvisí betlemářství s hornictvím? To
si dovolím vysvětlit za pomocí citace
z knihy Příbram slovem a obrazem.
„Vánoce to bývalo právě těch několik vzácných dnů v roce, které přinášely do chudé hornické chaloupky
největší štěstí a kouzlo pravé poezie. Přípravy na Vánoce začaly dávno
před Štědrým dnem. Veliká věc bylo
stavění jesliček. Na složitou konstrukci z latí se připevnily skály - tuhý papír, rozmanitě zprohýbaný a pestře
pomalovaný, na skalách se objevila
exotická vegetace – mechy a lišejníky
i větvičky zimostrázů, tújí či jalovců.
Pak bylo postaveno betlémské město
– dřevěné či lepenkové paláce, plné
fantastických věží a ornamentů, jak je
lidový tvůrci odpozorovali z obrázkových časopisů a jak jim je dokreslila
jejich vlastní fantazie. A nakonec se
betlémská krajina zalidnila figurkami.
Kolik naivního půvabu i laskavého humoru prozrazují tyto postavičky! Povědí nám víc než učené knihy o duši

bové hmoty. Na závěr k této výstavě
ještě ohlédnutí zpět do minulosti.
Dne 5.prosince 2003 jsem na ni vyfotografoval betlém, který byl otištěn
na pamětním listu Předvánoční pochodu 14.prosince 2013. V Ernestinu
jsme ještě navštívili stálou výstavu fotograf František Drtikol a shlédli stejnojmenný film. V informačním centru jsme si před odchodem zakoupili
upomínkové předměty. Za druhým

Svatá Hora
a srdci příbramského havíře těch dob.
Staré příbramské Vánoce zachycené
v těchto betlémech zůstanou kouzelným obrázkem prostého lidského
štěstí, míru, radosti a lásky“. Vraťme se
však zpět do zámečku Ernestinum na
výstavu betlémů. Po úvodním slově
průvodkyně jsme si prohlédli několik
desítek betlémů od velkých dřevěných z papíru skla, keramiky a dalších
materiálů až po tzv. chlebáčky, neboli
betlémy pro chudé vyrobené z chle-

odjakživa hledali pomoc a ochranu u
svých patronů (např. sv. Vojtěcha, sv.
Prokopa a sv. Barbory). Církev naopak
potřebovala prosperující hornictví,
aby měla bohaté farnosti. Tak a teď již
vzhůru na Svatou Horu. Využili jsme
k tomu unikátní stavbu tzv. Svatohorské schody, které umožňují pohodlný
přístup do ambitu přímo z historického centra Příbrami. U krytého schodiště dlouhého 460 m je uváděn počet

výstava betlému v zámečku Ernestinum
navštíveným místem jsme museli
vystoupat nad Příbram na mariánské
poutní místo Svatou Horu.
Než jsme tak učinili, vysvětlil jsem,
že existuje souvislost mezi hornickou a duchovní sférou. I když jsou to
sice dva zdánlivě rozdílné světy, mají
mnoho společného. Hornické řemeslo bylo, je a ještě bude i nadále patřit k jedněm z nejnebezpečnějších
zaměstnání. Sám jsem se o tom přesvědčil na vlastní kůži. Horníci proto
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343 schodů, ale přímo až k oltáři jich
vede symbolických 365. Svatá Hora
představuje významnou památku
baroka ze 17. století a nejvýznamnější a nejstarší mariánské poutní místo
v Čechách. Při prohlídce areálu s průvodcem jsme nejprve v jeho dolní
části obdivovali ambity s bohatou
malířskou a štukatérskou výzdobou
včetně čtyř uzavřených a devíti otevřených kaplí. Následovalo zastavení na terase baziliky s balustrádou

u kaple Nanebevzetí Panny Marie a
dalších kaplí vyzdobených sochami.
V bazilice nás kromě její chlouby,
skvostné štukové a freskové výzdoby,
zaujal hlavní svatohorský tepaný stříbrný oltář, v jehož centru je umístěna
milostná socha Panny Marie Svatohorské. Na jeho výzdobu bylo použito stříbro údajně i z březohorských
dolů. Sošku sem přinesli po ukrývání
v době husitských válek čeští horníci
v 1.polovině 16. století a od té doby
jsou její dějiny s ní nerozlučně spjaty.
Příjemným zpestřením prohlídky bylo
též vyslechnutí zvonkohry, jež zahrála
refrén Svatohorského Zdrávasu „Buď

nám milostiva, oroduj za nás, ó Panno
Maria“. Svatohorští ministranti, dříve
kromě přisluhování při liturgii, vítali
troubením procesí poutníků a zpívali
Svatohorský Zdrávas. Část z nás ještě
navštívila nově vybudované Svatohorské muzeum, kde jsou exponáty,
jak ze sbírek Svaté Hory, tak i toho,
co se nalezlo při rekonstrukci. Závěrečné zastavení bylo v obchodu, kde
si účastníci zakoupili upomínkové
předměty, devocionále a další suvenýry.
To jsem se ale rozepsal trochu moc, a
tak doplním už jen krátký závěr. Všichni účastníci ode mě převzali pamětní

list a sladkou pochoutku věnovanou
paní Stanislavou Egermayerovou za
Zbůchu a členové našeho odboru navíc ještě kompenzaci jízdného. S touto administrativní záležitostí mi vypomohla Jana Kracíková, za což jí děkuji.
Tou nejdůležitější informací na závěr
bylo to, že termín příští pěší vycházky Čtyři roční období – jaro se překládá ze soboty 24.dubna na sobotu
20.května 2017. Již dnes se těším na
tuto pěší vycházku s vámi.
Za Klub českých turistů, odbor Líně
Václav Straka, vedoucí akce.

Klub českých turistů, odbor Líně hodnotil a spřádal plány.

V neděli 29.ledna 2017, v nejzazším
možném termínu, se sešli členky a
členové Klubu českých turistů, odbor
Líně (KČT, odbor Líně) od 15.30 hodin
na výroční členské schůzi podruhé v
Obecním domě v Líních, aby zhodnotili činnost odboru v 29.sezóně jeho
trvání. Přestože jsme odborem s členskou základnou rozprostřenou po širokém okolí v okresech Plzeň-sever,
Plzeň-město i Plzeň-jih, navštívilo naši
členskou schůzi vysoký počet členek
a členů odboru.
Po otevření sálu Obecního domu ve
14.30 hodin přivítaly turisty pečlivě
srovnané a překrásně prostřené a
nazdobené stoly. Také obsluha v bufetu byla již přichystaná. Na účastníky
schůze čekala pestrá nabídka nápojů
a také malé občerstvení v podobě zákusků a chlebíčků, aby nikdo netrpěl

žízní a hladem. Důstojné prostředí
připravili a prodej v bufetu zajistily
paní Monika Kurová a Zdeňka Šlégrová ze Sulkova.
Přesné v půl čtvrté zahájil schůzi člen
výboru KČT, odbor Líně Václav Straka, který přivítal všechny účastníky
schůze včetně hostů - starostu obce
Líně Bc. Michala Gottharta, předsedu
Oblastního výboru Klubu českých turistů Plzeňského kraje Josefa Sýkoru a
člena Oblastního výboru Klubu českých turistů Plzeňského kraje Zdeňka Weigla a 48 členek a členů KČT,
odbor Líně. Václav Straka se snažil
schůzi moderovat a usměrňovat tak,
aby probíhala plynule a věcně a občas pronesl pro odlehčení schůzovní
atmosféry nějakou vtipnou poznámku. Mezi nejdůležitější body schůze
patřila zpráva o činnosti odboru za
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rok 2016, kterou přednesl předseda
oboru Karel Lukáš. V této zprávě se
objevili následující informace z bohaté činnosti odboru. V loňském roce
se členové a členky našeho odboru
zúčastnili zaevidovaných 58 akcí pěší
turistiky, 2 akce cykloturistiky a 4 akcí
lyžařské turistiky, při kterých nachodily pěšky 14 598 km, najezdili na kolech 387 km a naběhali na běžkách
502 km.
Pro turistickou a sportovně založenou veřejnost jsme uspořádali 4 turistické pochody - Kouzlo zimního lesa,
Líňský maraton – memoriál Františka
Brabce, Předvánoční pochod a Vánoční pochod v Líních pod vedením
Jany Horské, Oldřicha Horského, Karla
Lukáše a Václava Straky, které celkem
navštívilo 758 lidí naladěných pro turistiku. Pro milovníky autobusových
výletů jsme připravili 10 jednodenních autobusových výletů na předem
vybrané a připravené turistické trasy
pod vedením Karla Lukáše a Ing. Petra Vlčka, kterých se zúčastnilo 461
zájemců, z toho 312x vyjeli členové
KČT, odboru Líně.
Václav Straka podruhé v historii našeho odboru připravil a dokázal zrealizovat vícedenní autobusový výlet.
Jednalo se o čtyřdenní výlet Folklor a
krásy ČR-2 na Valašsko s návštěvou 9.
Mezinárodního folklorního festivalu
Léto na Soláni 2016.
V prvním ročníku nového cyklu Václava Straky Čtyři roční období, který
potrvá od roku 2016 do roku 2020,
měli turisté možnost se zúčastnit 4

akcí pěší turistiky nazvaných podle
ročních období Čtyři roční období zima, jaro, léto a podzim. Přihlášení
turisté navštívili čtyři sousední kraje
Jihočeský, Středočeský, Karlovarský
a Ústecký. Účast byla překvapivě vysoká. Cyklus navštívilo celkem 94 zájemců.
Pro milovníky cykloturistiky připravil
Václav Straka dvoudenní cykloakci Po
stopách II.odboje na jižní Moravě.
V měsíci březnu byla do nově natřeného stojanu u autobusové zastávky ve směru na Plzeň nainstalována
nová vývěsní skříňka, ve které můžete
sledovat informace o dění v našem
odboru a o připravovaných turistických akcích.
V měsíci dubnu provedli Martina Lopatová a Karel Lukáš obnovu značení na dvanáctikilometrovém okruhu
Líňské okružní trasy.
V sobotu 7.května jsme se již po druhé sešli v počtu 29 členů při úklidu
nepořádku v okolí Líňské okružní trasy a nasbírali jsme 29 pytlů odpadků.
Kde se tam odpadky vzaly je mi záhadou, když jsme úklid před rokem
provedli pečlivě.
V průběhu schůze místopředseda
odboru Ing. Jozef Babka seznámil
zúčastněné s plánem činnosti na rok
2017. Zprávu o hospodaření odboru
přečetla hospodářka odboru Vlasta
Čáslavová. Potom následovalo vyhlášení nejlepších sportovců a činovníků
odboru, poděkování veřejným institucím a donátorům, předání odměny členům a členkám odboru, kteří
splnili podmínky soutěže spojené
s cyklem turistických výletů Čtyři roční období a nakonec poblahopřání
členům a členkám, kteří v roce 2016
oslavili životní jubileum.
Z členů a členek odboru obdrželi
poděkování KČT, odboru Líně Vlasta

Čáslavová z Líní, Karel Lukáš z Líní, Václav Straka ze Zbůchu a Ing. Petr Vlček
z Plzně. Starosta obce Líně Bc. Michal
Gotthart převzal poděkování za vzornou spolupráci s KČT, odbor Líně pro
Obecní úřad Líně. Obecní úřad Zbůch
obdržel taktéž poděkování za všestrannou pomoc a podporu činnosti
KČT, odbor Líně. Ladislavu Pakandlovi
a Stanislavě Egermayerové bylo předáno poděkování za materiální pomoc a
příkladnou podporu Předvánočního
pochodu. V diskuzi vystoupil starosta
obce Líně, který vysoce ocenil bohatou a záslužnou činnost KČT, odbor
Líně v obci Líně. Slovy chvály nešetřil
také předseda Oblastního výboru Klubu českých turistů Plzeňského kraje
Josef Sýkora, který zařadil KČT, odbor
Líně k těm nejaktivnějším v Oblasti
Klubu českých turistů Plzeňského kraje. Na závěr členské schůze bylo schváleno usnesení, kterým se bude KČT,
odbor Líně řídit a bude ho naplňovat
svou činností po celý rok 2017.
Po členské schůzi následovala přednáška člena odboru Ing. Petra Vlčka

s promítáním, ve které nám poutavě
vylíčil své zážitky z dobrodružné cesty
po Bulharsku se zaměřením na Vitošu,
Rodopy a Starou Planinu a plavbu po
Černém moři.
V sedm hodin večer jsme se rozešli
domů s hřejivým pocitem, že naše
celoroční snažení a konání mělo svůj
smysl a vedlo ke kýženému cíli získat
co nejvíce lidí pro pohyb v přírodě na
čerstvém vzduchu.
Pokud máte zájem poznat naší činnost
blíže, přijďte navštívit na naše turistické akce. Více informací můžete načerpat z vývěsní skříňky umístěné v Líních
u autobusové zastávky ve směru na Plzeň poblíž Místní knihovny, případně
z našich webových stránek
http://kctline.euweb.cz/ nebo dotazem na e-mail kctline@seznam.cz
Přijďte mezi nás.
Karel Lukáš, předseda Klubu českých
turistů, odbor Líně

Turisté z Líní připravili turistický pochod Kouzlo zimního lesa
Jako již tradičně poslední únorovou
sobotu připravil Klub českých turistů,
odbor Líně pro milovníky pěší turistiky
18.ročník turistického pochodu Kouzlo
zimního lesa. Přípravy na pochod započali již začátkem ledna, kdy Karel Lukáš
připravil podklady pro mapku pochodu a zpracoval popis jednotlivých tras.

V místech, kudy nevedou turistické
značky, vyznačil Oldřich Horský průběh
tras v terénu vlastním značením - žlutými body.
Nakonec byly vybrány pro start tras dvě
startovní místa. Obě se nachází na železniční trati z Plzně do Stříbra. V Plešnicích odstartovaly Věra Hajžmanová a
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Lea Poláková 80 příchozích turistů na
trase 14 km. V Pňovanech se startovaly
trasy 20 a 26 km. Jana Kracíková a Jana
Vlčková odstartovaly 16 zájemců o trasu 20 km a dalších 19 zájemců o trasu
26 km. Trasy letos nesměřovaly na hrad
Buben, ale na druhou stranu do polesí Harabaska. Trasa 14 km zamířila ze

startu v Plešnicích po modré značce do
Nové Jezné a odtud po silnici s vlastním značením do Úlic. Potom vystoupala polní cestou a napojila se na žlutou značku a přes rozcestí Červený kříž
pokračovala až do Kamenného Újezdu.
Trasy 20 a 26 km byly vedeny po žluté
značce na Beraní dvůr, rozcestí Harabaska a Červený kříž do Kamenného
Újezdu. Odtud všechny trasy směřovali
po vlastním značení do cíle pochodu
v Tlučné v restauraci Na schůdkách,
kde byly ukončeny trasy 14 a 20 km.
Turisté, kteří si zvolili trasu 26 km, ještě pokračovali po modré značce přes
Vejprnice do Plzně na Novou Hospodu.
V cíli pochodu Vlasta Čáslavová a Jana

Horská vydávaly účastníkům pochodu
diplomy a sladkou odměnu ve formě
oplatky. Protože tento pochod ještě
neměl své oficiální razítko, nechali ho
líňští turisté zhotovit a každý zájemce
si jej mohl otisknout na diplom nebo
mapku s popisem tras. Kromě toho se
ještě do cíle pochodu dostavilo 16 turistů, kterým se zdály starty v Plešnicích
a v Pňovanech trochu z ruky a vymysleli
trasy podle vlastních představ.
I letos nám bylo počasí nakloněno.
Ranní teploty sice poklesly až na -5 °C,
ale předjarní sluníčko dokázalo přes
den prohřát vzduch až na 6 °C. Trasy
se účastníkům pochodu líbily a všichni
včetně pořadatelů odcházeli a odjížděli

do svých domovů spokojeni. Pochod
nakonec navštívilo 134 zájemců včetně
organizátorů pochodu. Na závěr bych
chtěl poděkovat Janě Horské a Oldřichu Horskému za dlouholetou práci při
přípravě a vedení turistického pochodu Kouzlo zimního lesa, kteří letos vedli
pochod naposledy. Příští 19.ročník pochodu připraví již nové hlavní organizátorky Miroslava Helclová a Ludmila
Melicharová. Přejeme jim hodně zdaru.
Za Klub českých turistů, odbor Líně
Martina Lopatová a Karel Lukáš.

Krokusiáda
Podzimní krokusiáda se vyplatila krokusy začínají krásně vyrážet na Sulkově u přechodu pro chodce u hlavní silnice a U křížku,
v Líních u ZŠ školy I. Stupně a u letadla. To bude jarní krása.
						
Miroslava Čepelíková
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Úspěch dětí na soutěži „Česko se hýbe ve školách“
V sobotu 25. února se žáci kroužku pohybových her poprvé v tomto
školním roce představili se svými pódiovými sestavami na plzeňském kole
soutěže „Česko se hýbe ve školách“.
Všechny tři sestavy byly úspěšné a
budou reprezentovat naši školu 2.
června na republikovém finále v Brně.
Děvčata z 1. a 2. třídy se skladbou
„Mravenčí show“ vyhrála zlatý pohár,
skladba „ O Popelce“ předvedená žáky
a žákyněmi ze 3. a 4. třídy byla čtvrtá a
nejstarší dívky se skladbou „Žokejky“ si
odvezly stříbro.
Všem dětem blahopřejeme.
					
		Marcela Řeháková

Oldies party 28. 1. 2016 v restauraci Sparta

Retro má vždy velký úspěch…ať jde o
hity nebo oblečení…a pokud si můžou dospělí oddechnout po práci ve
společnosti skvělé hudby a tance a
ještě s nějakou bláznivou maskou je
to ten největší relax…
Průvodcem večera byl jako vždy

skvělý Michal Podzimek, který se tak
zabral do role, až ho vyvedla veřejná
bezpečnost.
Soutěž o nejlepší masku s přehledem
vyhrála paní Peggy Bundová, která
byla neuvěřitelně přesná…možná
lepší než originál. Umístil se ale i Fred/8/

die Mercury a naše seniorky, které
tančily jako o život.
Hudba hrála až do ranních hodin,
neboť nikdo nechtěl vykročit do přítomnosti.
Miroslava Čepelíková

Jarní akce spolku ženy SULKOV
SPOLEK ŽENY SULKOV SRDEČNĚ ZVE NA JARNÍ AKCE
BURZU OBLEČENÍ NEDĚLE 12.3.2017 OBECNÍ DŮM LÍNĚ
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU S TVOŘIVOU DÍLNIČKOU 9.4.2017 SPARTA SULKOV 14.00.HODIN
PUTOVÁNÍ ZA VAJÍČKY 15.4.2017 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 14.00.HODIN
MÁJKA 30.4.2017 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SULKOV 17. 00 HOD
PRVOMÁJOVÝ RETRO GULÁŠ 1.5.2017 OD 14.00 HODIN DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SULKOV
JEDNOTLIVÉ AKCE BUDOU JEŠTĚ UPŘESNĚNY PLAKÁTEM
ZMĚNA TERMÍNU VYHRAZENA

Maškarní bál pro děti „Sejdeme se na paloučku“ 21. 1. 2017 v OD Líně
Dost už bylo sněhu a mrazů…pojďte
na louku, kde kvetou kytičky a je jenom
veselo….Celým bálem doprovázeli
Křemílek a Vochomůrka.
Letos se nám nějak namnožilo broučků…hlavně berušek ….větších i těch
nejprťavějších, které ještě skoro neumějí stát,….ale do tance bylo i jim.
Soutěže bravurně zvládnou všichni, za-

pojují se i rodiče…zkrátka na paloučku
se to dobře žije.
Konečná koulovaná proti brouku Pytlíkovi byla pro děti největší legrací…
brouci dospěláci se nestačí krýt….všude je slyšet dětský smích, který je největší odměnou pořadatelům.
Miroslava Čepelíková
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Arónie
Arónie (Aronia melanocarpa) - temnoplodec, jehož plody jsou u nás také
nazývány “černými jeřabinami”. Keř
dorůstá výšky 2-3 metrů a pochází z
východní části Severní Ameriky z oblasti dnešní americko-kanadské hranice. Zde je rozšířena ve všech nadmořských výškách a roste divoce na
rozlehlých plochách. Indiánské kmeny
znaly tuto rostlinu velmi dobře a jejím
plodům přisuzovaly velký léčebný účinek a to oprávněně. Na evropský kontinet Arónii přivezl slavný ruský botanik a šlechtitel I.V. Mičurin.
Antioxidační vlastnosti prevence chřipky
Plody arónie mají blahodárný vliv na
krevní oběh, snižují hladinu chlesterolu v krvi a snižují krevní tlak. Jsou
doporučovány také při arteroskleróze.
Podporují imunitní systém a celkově
posilují organismus. Obsahují široké
spektrum velmi účinných látek – vitamínů, bioflavonoidů, rutinu, železa,
jódu a fluoru, manganu a dalších mikroelementů, které jsou nezbytné pro
pevné zdraví. Dle vědců mají jeho
plody největší vliv na imunitní a cévní
systém. Arónie nepatří mezi nejbohatší zdroje vitaminů C, ale má vysoký obsah anitioxidantů a dalších fyziologicky cenných látek. Poměrně vysoký je
i obsah jódu (400 mikrogramů/100g),
který je důležitý zejména pro těhotné
ženy a děti, jimž napomáhá v růstu s
rozvojem mozku a inteligence. Působí
také při prevenci zubního kazu a spolu
s dalšími látkami obsaženými v arónii
významně posiluje imunitní systém.

Jód je důležitý i pro správnou činnost
štítné žlázy a rovnováhu hormonů.
Množství jódu v arónii je srovnatelné
s kiwi.
Arónie obsahuje fenolické antioxidanty (bioflavonoidy), které podporují
působení vitaminu C (z těchto látek
v nich najdeme cynidi-3-galactoside,
epicatechin, kofeinovou kyselinu,
quercetin, delfinidin, petunidin, pelargonidi a malvidin). Plody obsahující
vyšší podíl bioflavonoidů, keré mají
příznivý vliv při léčbě vysokého krevního tlaku, stresu, chronických bolestí,
zánětů a to včetně zápalu plic či sklerózy. Arónie je vynikající prevenci před
virovými infekty dýchacího ústrojí a
také v počátečních fázích onemocnění - pálení a škrábání v krku..)
Antokyany (patří také mezi flavonoidy,
způsobují trpkou chuť) mají výrazný
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protizánětlivý účinek, posilují imunitní systém organismu, ochraňují cévy,
regulují krevní tlak a zlepšují krevní
oběh. Ochraňují buňky a tkáně od volných radikálů. Dále přispívají k léčbě
očních zánětů, žaludečních poruch
či selhání jater. Antokyany mají protinádorové působení a zpomalují růst
nádoru. Jejich množství je v arónii výrazně vyšší (2147 mg/100 g) než například u borůvek (705 mg/100g), je tedy
i účinější v boji s onkologickými onemocněními. Vědecké studie provedené ve Spojených státech dokázaly, že
u některých druhů nádorů, dokonce
antokyany dokázaly zničit 20 % rakovinných buněk. Studie také prokázaly,
že šťáva z plodů snižuje obsah cholesterolu v krvi, napomáhá zpevňovat
kapilárie, vyrovnává procesy vzruch a
útlumů v mozu a také snižuje emocionální nerovnováhu, což je v dnešní
uspěchané době velmi pozitivní.

Arónie a zdravotní potíže:
Antioxidant - ochrana buněk a tkání před působením
volných radikálů, poškozením a předčasným stárnutím

Imunita - výrazné posílení
Chřipka, virové infekce - prevence, první příznaky
Dýchací cesty - Astma, bronchitida, otok nosní sliznice
Ochrana očí - šedý zákal, zelený zákal, šeroslepost,
přecitlivělost na světlo

Křečové žíly, krevní nedostatečnost
Kardiovaskulární nemoci - vysoký krevní tlak, krevní oběh
Tipy na přípravu a konzumaci
Samotné čerstvé plody jsou trpké, kyselé, ale spolu s kysanou
smetanou či medem pochoutkou a lékem zároveň. Chuťově
výborné, zejména pro děti, jsou zavařeniny a džemy. Sušené
plody můžeme také namixovat a vyrobit si tak zdravý antioxidační džus nebo s přídavkem mléka koktejl.

Játra - detoxikace, podpora správné funkce
Ledviny - detoxikace, podpora správné funkce
Snížení překyselení organismu
Onkologie - vliv na zpomalení růstu nádoru

Milena Voráčková
použito z : http://www.salveo.cz

Psychické potíže - náladovost, deprese

Novoroční koncert „Tří Králů“ 7. 1. 2017 v OD Líně
Vánoce každý rok končí příchodem
Tří králů. I k nám do Obecního domu
v Líních přišli Tři králové a to i s velbloudem na“ Novoroční koncert Tří
králů“. Koncertem nás provázel folklorní soubor Plzeňský MLS pod vedením
pana Miroslava Šimandla st., který
spolu s dětským TRIEM ze ZUŠ Stod a

dětským folklorním souborem Stodský Dudáček předvedli 1,5 hodinový
nezapomenutelný kulturní zážitek a
poslední vzpomínku na vánoce. Doufáme,že se tyto koncerty stanou Novoroční tradicí občanů Líní a Sulkova.
Zdeňka Šlégrová
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Slavnosti svobody Plzeň - osvobození americkou armádou 5. – 8. května 2017
www.slavnostisvobody.cz
Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojá-

kům americké armády. Ve dnech 5. až 8.
května připomenou Slavnosti svobody
Plzeň jako každý rok po sametové revoluci pravdivé události začátku května roku 1945. Osobitý fenomén oslav
osvobození zahrnuje příležitost seznámit se s atmosférou vojenských kempů,
poznat dobovou techniku, podívat se
na dynamické a komentované ukázky výstroje či výzbroje nebo zajímavé
scénky z běžného života vojáků i obyvatel. Program rovněž nabídne neopa-

kovatelná setkání s přímými účastníky
bojů, americkými a belgickými válečnými veterány, a průjezd kolony vojenských historických vozidel Convoy of
Liberty po Klatovské třídě.
V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován vojenský kemp 16. obrněné divize,
v němž bude fungovat polní kuchyně
s dobovým vybavením nebo vojenské
ubikace. Proluka v Křižíkových sadech
představí kemp prezentující 2. pěší divizi americké armády, jejíž historie sahá
až do roku 1917, kdy byla založena.
Součástí projektu v Proluce bude také
oblíbená „Plzeň 1945“ navozující atmosféru tehdejší doby prostřednictvím
ukázek z každodenního života, hudby,
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rozhlasových přenosů nebo módních
trendů. Prostor v Pobřežní ulici před
Kulturním domem Peklo navodí atmosféru současné americké armády
především expozicí pěchoty a výcvikového prostoru, zatímco Česká armáda
se bude prezentovat dynamickými i
statickými ukázkami soudobé vojenské
techniky v areálu DEPO2015 v sobotu
6. května.
Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky a v amfiteátru za Plazou. I letos v něm nebudou
chybět jazz, folk nebo country hudba.
Kromě kulturního a military programu
bude pondělí 8. května ve znamení setkání veřejnosti s válečnými veterány
v Měšťanské besedě a rodinné soutěže,
která navazuje na předcházející úspěš-

né soutěžní klání pro děti s názvem
Z Normandie do Plzně. Tentokrát budou malí i velcí účastníci soutěžit společně na téma Vojenská operace Anthropoid, jež se odehrála před 75 lety.
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek

5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí setkáním u pomníku G. S. Pattona pod divadelními terasami v sadech
Pětatřicátníků. Loňskou Cestu svobody
- Ride of Freedom vystřídá populární
Convoy of Liberty s vojensko-historic-

kými vozidly a technikou, který je naplánován na nedělní dopoledne.
Adéla Kuželíková
Magistrát města Plzně

Mikulášská zábava pro děti
SD ČR Sulkov ve Spolku PRO VŠECHNY , z.s. uspořádali zábavné leč trochu strašidelné odpoledne. Nejhlubší
peklo se otevřelo 3.12.2016 v restauraci Sparta na Sulkově a sám vládce
temnot Lucifer, vyšel na světlo světa
pro hříšníky….
Jelikož jsou ovšem v Líních a Sulkově
samé dobré čisté dušičky odešel s nepořízenou a sním i hromada čertíků,
kterým se zprvu moc vracet nechtělo,
protože pohlazení od dětských ručiček je alespoň jednou za rok vítanou změnou v povolání čerta, ale po
mnoha tancích s neúnavnými dětmi
se zpocení čertíci rádi vrátili k svému
pekelnému řemeslu. Mikuláš a Adněl
obdarovali všechny děti a společným
tancem se rozloučili a těší se na příští
rok.
Miroslava Čepelíková

Vánoční zpívaná 17.12.2016 v restauraci Sparta
Komorní atmosféra předvánočního koncertu skupiny Majkl Band s ochutnávkou vánočního cukroví byla neopakovatelná.
Společnost skvělých přátel a vánočních koled udělala z večera krásnou vzpomínku.
							
Miroslava Čepelíková
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Jubilejní Předvánoční pochod

Jubilejní třicátý pátý ročník Předvánoční
ho pochodu se konal v sobotu, před třetí
adventní nedělí, dne 10. prosince 2016.
Stejně jako všechny předcházející ročníky
se uskutečnil v poslední části roku – zimním období rozprostírajícímu se od konce
listopadu do začátku února. Toto období
patří z církevního hlediska k adventu, Vánocům a první části liturgického mezidobí, které nastává po 6. lednu a trvá do
Popeleční středy. V těchto měsících ustávají zemědělské práce na polích a krátící
se dny, dlouhé večery a chladné počasí
vedou k tomu, že lidé se sdružují, společně prožívají toto období i jeho svátky,
odehrávající se spíše v intimitě rodinného společenství než ve velkém kolektivu
na veřejnosti. Mým zájmem bylo naopak
sdružit turisty ve velkém kolektivu na veřejnosti právě v tomto období, kdy se pro
ně koná minimální počet turistických akcí.
A tak jsem předložil tehdejšímu výboru
odboru turistiky TJ Baník Zbůch návrh na
konání 1. ročníku turistického pochodu
právě v období adventu a ten jej schválil.
Byl nazván Předvánoční pochod a uskutečnil se 19. prosince 1982.
Jak probíhal jubilejní 35.ročník Předvánočního pochodu? I když bylo ráno

zpočátku zataženo, brzy nastalo polojasno s denní teplotou 7 až 10 °C. Slunečné
počasí a stále se zlepšující propagace
pochodu přilákala z pěti tras do cíle ve
Zbůchu celkem 266 pochodníků. Všichni měli možnost si zdarma prohlédnout
s průvodcem Chotěšovský klášter, což
využilo 90 zájemců a své „Vandrovní knížky“ obohatit o další dvě nová razítka pochodu. Tradičně obdrželi ve vánočních
sáčcích sladkou odměnu, PF 1017, propisovací tužku a dva přívěsky na klíčenku.
Největší radost měla většina účastníků
z obdrženého Pamětního listu s kresbou
Josefa Lady „Slouha vytrubuje“ /vzpomínky z dětství/ z roku 1953. Navíc tradičně byli odměněni nejmladší, nejstarší
a nejvzdálenější účastníci. Tou nejmladší
byla pětiletá Amelia Aschenbrenerová
z Líní, nejstarším devadesátiletý Oldřich
Okrouhlý z Plzně a nejvzdálenější Luboš
bílek z Havlíčkova Brodu. Jsem rád, že
jsem mohl být u této maximální účasti ze
všech dosud uskutečněných pětatřiceti
Předvánočních pochodů. Musím poděkovat celému dvanáctičlennému štábu
ve složení Vlasta Čáslavová, Ivana Formanová, Miroslava Helclová, Jana a Oldřich
Horských, Jarmila Klementová, Jana Krací-

ková, Karel Lukáš, Václav Míka, Ivo Pěček,
Václav Straka a Josef Vostárek za perfektně
odvedenou práci. Poděkování patří i všem
ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem
přispěli ke zdaru této akce: Obci Zbůch,
paní Stanislavě Egermayerové ze Zbůchu,
panu Ladislavu Pakandlovi z Líní, personálu restaurace V Cihelně ve Zbůchu vedeném panem Hrdličkou, panu Poslednímu
průvodci v Chotěšovském klášteru, paní
Zdeňce Šlégrové z Obecního domu v Líních a panu Mgr. Josefu Ladovi z Prahy.
Těm všem bylo písemně poděkováno.
Závěrem sděluji, že Klub českých turistů,
odbor Líně uspořádá další 36.ročník Předvánočního pochodu v sobotu 16. prosince 2017 a zájemci budou moci do tradičního cíle pochodu restaurace V Cihelně ve
Zbůchu putovat ze tří tras. Nejkratší bude
startovat z Nýřan, žst a je 7 km dlouhá,
středně dlouhá třináctikilometrová startuje z Blatnice u Nýřan, žst a nejdelší 23 km
dlouhá z Pňovan, žst. Již nyní všem, kteří se
na trasy vydají přejeme, aby strávili hezký
den v adventním čase v okolí našich obcí.

do sklepních kójí ve Vašich bytových domech. Snažte se proto předejít volnému
vpouštění cizích osob do společných prostor domů. Zajišťujte si vchodové dveře do
bytových domů a snažte se domluvit i na
zamykání v noční době. Začátkem měsíce
února 2017 se v sídlišti směrem k letišti
pohybovala osoba, která má s popisovanou trestnou činností bohatou zkušenost.
Díky upozornění občanů ho naše hlídka
kontrolovala dříve, než mohl něco odcizit.
Následně hlídka zjistila, že několik vchodů na sídlišti vůbec nebylo zabezpečeno
proti vstupu cizích osob a to ani v době
kolem 02:00 hod. ranní. Upozornění na
krádeže se netýká jen jízdních kol, ale i
dalších věci, které majitelé nechávají volně

položené na ulicích nebo i na společných
chodbách. Zejména v obci Vejprnice dochází i ke krádežím bot. Jeden případ jsme
zaznamenali i ve Vaší obci.
Věnujte prosím pozornost cizím osobám,
které se pohybují po Vaší obci. Již dávno
neplatí, že pachatelé odcizené věci odvážejí hlavně svými vozidly. Často právě
využívají i jízdní kola. Chraňte svůj majetek a majetek Vašich sousedů. Využívejte
kdykoli bezplatnou linku 158 a oznamte
pohyb cizích osob u Vašich domů. Nepouštějte cizí osoby do domů, když nevíte, co
tam chtějí.
Ladislav Fronk
vedoucí obvodního oddělení
Policie ČR v Nýřanech

Za štáb Předvánočního pochodu
Václav Straka, člen Klubu
českých turistů, odbor Líně

Sdělení Policie ČR
Vážení občané obce Líně,
dovoluji si Vás oslovit se žádostí o pomoc
při pátrání po odcizených věcech a rovněž
po osobách, které se majetkové trestné
činnosti zejména krádeží dopouštějí. S blížícím se jarem opět začíná stoupat zájem
o jízdní kola a pochopitelně se opět více
aktivují osoby, které si krádežemi jízdních
kol obstarávají zdroj svých příjmů. Takové osoby využívají nepozornosti majitelů
a volně opřených kol na ulici bez dozoru
se snadno zmocní. Pohybují se zejména
pěšky a na odcizených jízdních kolech pak
odjíždí přes les na Plzeň, kde kola nabízí
dalším překupníkům, nebo je prodávají
sami dalším zájemcům a do bazarů. Rovněž se zaměřují na krádeže vloupáním
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Vánoční trhy 10.12.2016 na návsi u Kapličky v Líních
Letos jistě jedna z nejnavštěvovanějších akcí Spolku PRO VŠECHNY, z.s.…
Nikdo netušil kolik lidí přijde na první tradiční vánoční trhy do Líní….
úžasná atmosféra pohody protkaná
koledami od našich dětí , které se
nesly z vánočního kamionu, skupina

Majkl Band, mnoho stánků s různými
výtvory malých i velkých umělců ze
ZŠ a MŠ Líně a do toho neustálá vůně
výborných specialit a svařáčku. Všichni si užili předvánoční atmosféru a
příští rok se zase těšíme Velké poděkování patří všem se podílejícím ZŠ
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a MŠ Líně, OÚ Líně, SDH Líně a všem
dobrovolným, převážně místním trhovcům a beze sporu všem členům
Spolku PRO VŠECHNY,z.s.
					
				
Zdeňka Šlégrová

Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ

LEWMAN, David Tajný život mazlíčků

BROWN, Sandra - Adamův pád
ROBERTS, Nora - Srdcová dáma
BOČEK, Evžen - Aristokratka na
koni
VONDRUŠKA, Vlastimil Dobronínské morytáty
ČEŠKA, Stanislav - Vražda neviňátek
COOK, Robin - Hostitel
KING, Stephen - Konec hlídky
ZMÁTLÍKOVÁ, Šárka Cukr, káva, limonáda
VONDRUŠKA, Vlastimil Fiorella a dům ztracených duší
BŘEZINA, Jiří - Polednice
BŘEZINA, Jiří - Promlčení
ŠÁRKOVÁ, Danka - Tři plus jedna

WALLACEOVÁ, Caroline Nalezení ztracené Marty

ŠÁRKOVÁ, Danka Čekala jsem dlouho!

PETIŠKA, Eduard Jak se Martínek ztratil

HOŠKOVÁ, Blanka Voňavé (na)dělení

NEPIL, František Pohádkový svět františka Nepila

LOJKO, Sergej - Peklo na letišti

FEXEUS, Henrik Naučte se číst myšlenky!
STALLARDOVÁ, Jenny Hledám chlapa do vánoc
GRUBER, Václav Malý tygr ve vlastní š»ávě
PETEROVÁ, Zuzana Láska v mnoha podobách
FRANCIS, Dick a Felix - Kříľová palba
COLLINS, Jackie - Milenci a mstitelé
COLLINS, Jackie Milenci a hazardní hráči
VALENTOVÁ, Monika Odvrácená strana matky
ARMENTROUT, Jennifer, L. Sezman mrtvých

ŠÁRKOVÁ, Danka - Zašívaná panenka
ŠÁRKOVÁ, Danka - Co se dnes hraje?
Pohádky 21. století
ŠÁRKOVÁ, Danka Cesta za "hranice"
ŠÁRKOVÁ, Danka - Světlo a tma
GRUBER, Václav - Žena.exe
ROCHE, Charlotte Holka pro všechno
PATTERSON, James - Přímý zásah

KLEVISOVÁ, Michaela Zlodějka příběhů
BREKKE, Jorgen - Říše milosti
PETROV, Michal - Retro, co bylo
(a nebylo) za reálného socialismu
PETROV, Michal - Retro, jak jsme si
to (u)ľili za reálného socialismu

BEČVÁŘOVÁ, Barbora Copatá máma
HOLUB, Jiří - Kolik váľí Matylda
MARTINCOVÁ, Jana Co se od kamarádek nedozvíš
BRAUNOVÁ, Petra - Ztraceni v čase
KRUTOPOVÁ, Lee - Klasické pohádky

MLÁDEŽ
LINDGRENOVÁ, Astrid Karkulín je nejlepší
/ 16 /



Jaroslava Tomášová
knihovnice

AKCE SPOLKU PRO VŠECHNY,z.s. na 2. čtvrtletí 2017
4. 3. 2017

Masopust na Sulkově

18. 3. 2017

Josefovská zábava
(restaurace SPARTA na Sulkově)

8. 4. 2017

Wellnes pro ženy a muže všech
věkových kategorií
(Obecní dům Líně)

30. 4. 2017

Čarodějnické rejdění na Sulkově –
akce pro rodiče s dětmi

27. 5. 2017

Dětský den na koupališti pořádá
Obec Líně ve spolupráci
s místními spolky

10. 6. 2017

Pevnost BOYARD akce pro děti i dospělé

Veškeré fotografie z akcí našeho spolku
můžete vidět na

2. 4. 2017

www.pro-vsechny.rajce.idnes.cz

Velikonoční kreativní dílnička
pro děti (Obecní dům Líně)

Změna programu a termínů
vyhrazena

Akce KČT, odbor Líně - 2. čvrtletí

DUBEN
1.4.

Úterský potok - pěší turistika

So

Turistická akce s podporou autobusu
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 26 let 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: 10,15,35 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 Kynžvart, 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 26 let 130 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
IIformace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

KVĚTEN
6.5.

ÚKLID LÍŇSKÉ OKRUŽNÍ TRASY, LÍNÍ A SULKOVA

So

3. ročník
sraz: v Líních u Obecního úřadu v 9:30 hodin
Jednorázové gumové rukavice a igelitové pytle na odpadky budou zajištěny.
předpokládané místo a čas ukončení: Sulkov, restaurace Sparta do 13:30 hodin
dopravní spojení: Plzeň, CAN nástupiště č.7 9:15 hod. – Líně 9:27 hod.
Sulkov 14:03 hod. - Plzeň, CAN 14:20 hod.
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz
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13.5.

LÍŇSKÝ MARATON – MEMORIÁL FRANTIŠKA BRABCE

So
IVV

Jubilejní 30. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasy: pěší 12, 16, 22, 32, 42 km
horská kola 22, 32, 42km
silniční kola 42, 84 km - mapy KČT: č. 31, 32
Start: Líně, Obecní dům, Hornická ulice – pěší trasy 32 a 42 km 6:45 – 8:30 hod. – ostatní trasy 8:00 – 10:30 hod.
Cíl: Líně, Obecní dům, Hornická ulice od 10:30 do 17 hodin
Upozornění: na start pochodu bude vypraven z Plzně, parkoviště u CAN smluvní autobus –
odjezd v 7:45 hod., jízdné 20 Kč
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz

20.5.

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, 6:15 – Bečov nad Teplou, bus 7:25,
pěšky přejít na Bečov nad Teplou, ŽST (1 km) vlak: 9:15 – Krásný Jez 9:23, 9:30 – Horní Slavkov – Kounice 9:45 hod.,
zpět – bus: Bečov nad Teplou, bus 16:35 – Plzeň, CAN 17:49, 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

27.5.

Prameny řek IV (Svarožná, Juránkova chata) - pěší turistika

So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10,15,21,30 km - mapy KČT:č.63,64* atlas SHOCART strana 466,467,506,507
Odjezdy: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:05 * Líně 6:15 * Sulkov 6:20 * Plzeň - Bory, zastávka busu u konečná
tramvaje č.4 v 6:35 hod.
Cíle: 30 km Alžbětín (odj. 17:00) * 15,21 km Špičácké sedlo (odj. 17:15) * 15 km Hamry (odj. 17:30)
Zajímavosti na trase: bývalá Juránkova chata, Královský hvozd – hřebenovka Svaroh – Ostrý, rozhledna Špičák,
Čertovo jezero, sklářská naučná stezka v okolí pramene Svarožné
Upozornění: Trasy začínají v SRN (končí v ČR) - doporučuji uzavřít cestovní pojištění . Platné doklady s sebou.
Přihlášky do 19.5.2017 * Cena za dopravu: 220 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč;
děti, mládež a studenti do 26 let 110 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

ČERVEN
2.6. - 3.6. VELKOMEZIŘÍČSKO - cykloturistika
So, Ne

Trasy: 1.den 41 km, 2.den účast na TP Měřínská padesátka + 38 km - mapy KČT: č. 79, 84
Zajímavosti na trase: Jihlava – muzeum nebo galerie, Polná – muzeum, Velké Meziříčí – muzeum, Budišov - zámek
Splnění podmínek turistického odznaku Velkomeziříčsko
Dopravní spojení: tam – vlak: Plzeň, hl.n. 6:02 – Jihlava 10:33 hod.; zpět – vlak: Třebíč 14:33 – Plzeň hl. n. 19:57 hod.
Přihlášky se zálohou 700 Kč do 29.4.2017
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz

17.6.

Východní Krušné hory (Bouřňák, Cínovec, Krupka) - pěší turistika

So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 8,9,17,24,26,30 km - mapy KČT:č.6* atlas SHOCART strana 24,27,28,53
Odjezdy: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:20 * Líně 5:30 * Sulkov 5:35 *
Plzeň, Husova - zast. MHD u ČNB 5:45 * Plzeň – Bolevec zastávka busu U Gery 5:55 hod.
Cíl: Krupka nám. (odjezd 17:00)
Zajímavosti na trase: Komáří Víška (rozhledna), prohlídková štola Starý Martin (pod Horní Krupkou), zříceniny hradu:
Krupka a Kyšperk, Hornické muzeum Krupka
Přihlášky do 9.6.2017 * Cena za dopravu: 320 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč; děti,
mládež a studenti do 26 let 160 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

24.6.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – LÉTO - pěší turistika

So

Místo konání: Ústecký kraj, okres Louny
Trasy: 15,5 nebo 26 km - mapy KČT: č.7 a 30
Zajímavosti na trase: Kryry – Schillerova rozhledna, Petrohrad; delší trasa navíc rozhledna Tobiášuv vrch,
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Petrohrad – kaple + zřícenina, smírčí kříž
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:00 - Plzeň, CAN 5:20; vlak: Plzeň, hl. n. 6:05 – Kryry 7:19 hod;
zpět – vlak: Blatno u Jesenice 16:45 – Plzeň, hl. n. 17:54; bus: Plzeň, CAN 19:15 - Líně 19:33 hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 29.4.2017
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz

ČERVENEC
1.7.

Prameny západočeských řek V (Úhlava, Křemelná) - pěší turistika

So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10,16,25,35 km - mapy KČT:č.63,64* atlas SHOCART strana 468,469,507,508
Odjezdy: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:20 * Líně 6:30 * Sulkov 6:35 * Plzeň - Bory,
zastávka busu u konečná tramvaje č.4 v 6:50 hod.
Cíl: Špičácké sedlo (odjezd 17:00)
Zajímavosti na trase: Šumavská příroda, rozhledna Pancíř, pramen Úhlavy, pramen Křemelné (jen trasa 35 km)
Přihlášky do 23.6.2017 * Cena za dopravu: 220 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč; děti,
mládež a studenti do 26 let 110 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

Zásahová jednotka SDHO Líně
Zpráva zásahové jednotky za rok 2016
Vážení spoluobčané,
zásahová jednotka SDH obce Líně má v současné době 12 členů,
kteří se v průběhu roku účastnili těchto výcviků spojených se zásahovou činností .
školení řidičů referentů ( v autoškole Z.Kunsta v Nýřanech)
- COP velitelů tzv. kurzu V8 na CPS Plzeň- Košutka
- COP strojníků, tzv. kurzu S8
- výcviku s požárními čerpadly včetně bojového rozvinutí
- uložení věcných prostředků ve vozidlech a jejich údržba
- ošetření osobních ochranných a technických prostředků
- obsluha a údržba při používání požárních motorových stříkaček, kalových, ponorných čerpadel a ejektorů
- komunikace v PO, obsluha radiokomunikačních prostředků, náhradní způsoby komunikace a signály v PO
- přívodní, dopravní a útočné hadicové vedení
- zásady bezpečného zásahu na železnicích, zásahy v blízkosti tratí, požáry trakčních hnacích vozidel
- zdravotní přípravy
- výcviku s ŘMP, bezpečnost práce, kácení
- práce ve výškách, jištění a sebezáchrana
- nastupování do vozidel při výjezdu, připojování přívěsů, vystupování z vozidel PO u zásahu
- školení aplikace PORTÁL – ALL pro jednotky SDH
- kondiční jízdy řidičů ( které probíhaly průběžně v roce 2016 )

V roce 2016 naše jednotka zasahovala celkem u 17-ti událostí.
9 x u požáru, z toho se jednalo 3 x o takticko-prověřovací cvičení
8 x technická pomoc, z toho 1 x otevření bytu, 3 x likvidace obtížného hmyzu, 4 x čerpání sklepních prostor.
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24.2.2016 5.45 hod jednotka při likvidaci požáru travnatého porostu následkem spadlého stromu
na vysoké napětí v obci Sulkov.

28.1.20178.29
8.29
hod
jednotka
vyjela
k požáru
stroje
do firmy
Milknatur
a.s. Líně.
28.1.2017
hod
jednotka
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Samozřejmě, že se jednotka účastní i jiných akcí, jako jsou nejrůznější soutěže
v požárním sportu jako je i náš tradiční
Memoriál našeho kolegy Davida Mikešky, tak i různých akcí na pomoc našemu
zřizovateli jednotky Obecnímu úřadu
Líně, ať už vezmu v potaz zajištění několika akcí pořádaných obcí ,tak i různých
technických pomocí jako je koupaliště,
hřbitov, kropení prašných ulic v letním
období. Asi nemá cenu tady více rozebírat to, že práce je to nelehká a časově
hodně náročná, což mne jistě dáte za
pravdu, proto je třeba stále zaškolovat
a přibírat nové členy pro tuto činnost,
jsme moc rádi, že se občas najdou i
tací, kteří o tuto nelehkou službu mají
opravdu zájem, v uplynulém roce jsme
tak připravili dva členy, kteří budou v
nejbližších dnech zařazeni do zásahové
jednotky obce Líně prakticky hned po
schválení radou obce. Jsem moc rád že,
Vám je mohu představit, je to p. Karel
Mikeška ( bratr našeho zesnulého kamaráda Davida) a p Jiří Kraml ( manžel
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5.455.45
hod hod
jednotka
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naší dlouholeté členky Jany HanuliakoV předchozích letech již obec přispěvé dnes již Kramlové )
la některým členům na toto řidičské
Zároveň je třeba také doplňovat jedoprávnění jakož i p. Petru Keramidanotku o nové řidiče a strojníky, kterých
sovi, který již v jednotce jako řidič funje stále poskromnu, zejména v dopoguje, ale bohužel doposud ještě nemá
ledních hodinách, kdy je většina čleosvědčení strojníka. A tak oba tito členů v zaměstnání ,proto jsem moc rád,
nové se v roce 2017 zúčastní základní
že obec Líně opět finančně přispěla
odborné přípravy strojníků v rozsahu
pro jednoho našeho člena na řidičské
40 hodin, věřím, že ho zdárně absolvují
oprávnění skupiny ( C ), a to Michalu
a stanou se tak dalšími odborníky v naší
Vosátkovi, který toto oprávnění k řízení
jednotce.
těchto vozidel již má úspěšně za sebou,
Co bych dodal na závěr, určitě bych
velikou výhodou pro naší jednotku je,
chtěl poděkovat všem členům za odveže tento člen pracuje
přímo
obci
ve vyjela kdenou
práci
v do
jednotce,
jaka.s.při
28.1.2017
8.29v
hod
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firmy Milknatur
Líně.školení,
(pravděpodobná
vzniku požárucvičení,
–závada na tak
elektroinstalaci
)
firmě C a C Líně, tady
bych příčina
se chtěl
i při zásazích
a samozřejmě v
chvilinku pozastavit a krátkou cestou
neposlední řadě zřizovateli naší jednottímto poděkovat také zaměstnavaky Obecnímu úřadu Líně, zastoupeného
teli tohoto člena p. Vojtěchu a Petru
místostarostou p. Petrem Benediktem a
Compelovi, u kterého má dovoleno v
starostou p. Michalem Gotthardem za
případě vyhlášení poplachu bez jakéveškerou podporu naší jednotky, a to
koli prodlevy opustit toto zaměstnání a
hlavně po stránce finanční.
věnovat se plně zásahu bez nároku na
náhradu za neodpracovaný čas tohoto
člena , což se v dnešní době prakticky
Vypracoval velitel jednotky SDH obce
nevidí, za toto opravdu klobouk dolů.
Líně Roman Vágner

PODĚKOVÁNÍ
Za Místní knihovnu Líně bych chtěla touto cestou poděkovat panu Jakubovi Vilingerovi
za dar knihovně – příručku „Průvodce světem plastikového modeláře“ 4 – pokročilé postupy.
Všem zájemcům o modelační bojové techniky je tato kniha s věnováním autora k dispozici na zapůjčení v knihovně.
Jaroslava Tomášová
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