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30.ročník Líňského maratonu pod dozorem lékařů z Nemocnice Na kraji Obecního domu
V sobotu 13. května krátce před sedmou hodinou přivítali organizátoři
z řad Klubu českých turistů, odbor
Líně společně s lékařským konziliem
Nemocnice Na kraji Obecního domu
na trasách 32 až 42 km první účastníky
jubilejního 30.ročníku turistického pochodu Líňský maraton, memoriál Františka Brabce. Každý účastník pochodu
po zaplacení startovného musel projít
testem zdravotní způsobilosti. U vchodu do nemocnice obdrželi turisté
průkaz zdravotní způsobilosti, do kterého měli napsat odpovědi na tři úko-

ly, které prověřily jejich zrak, postřeh
a smysl pro humor. Součástí výstupní
prohlídky byla jízda na rotopedu, měření krevního tlaku a podání povzbuzujících látek aplikovaných injekcí.
Službu v Nemocnici Na kraji Obecního
domu měli MUDr. Zdeňka Šlégrová
alias doktor Cvach, MUDr. Marek Šlégr, MUDr. Ladislav Kur a vrchní sestra
Martina Noháčková alias vrchní sestra
Huňková. Většině účastníků pochodu
se tato recese líbila a členové Spolku
pro všechny sklidili zaslouženou pochvalu. Lékaři byli tak věrohodní, že

Cykloturistky na startu Líňského maratonu
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někteří turisté si zpočátku mysleli, že
půjde opravdu o vyšetření a na některých z nich se projevil i strach a obavy
z bílých plášťů.
Po prohlídce zdravotní způsobilosti dostali účastníci pochodu mapky s popisy
tras. Mohli se vydat na trasy pro pěší
o délce 12, 16, 22, 32 a 42 km, na trasy pro horská kola o délce 22, 32 a 42
km a na trasy pro silniční kola o délce
42 a 84 km. Trasy pro pěší a horská kola
byly situovány do prostoru mezi obcemi Líně, Tlučná, Myslinka, Bdeněves, Kozolupy, Vochov, Vejprnice, Nová Hospo-

na prohlídce zdravotní způsobilosti.

Pepa Baďura s dcerami se vydává na
trasu pochodu.

Také milovníce jízdy na kole si přišly na své.
da, Valcha a Nová Ves. Trasy pro silniční
kola byly vedeny nejprve na západ od
Líní do Heřmanovy Hutě a potom zamířily na jih. Nejjižnějším místem na
trase 84 km byla obec Roupov se známou zříceninou hradu. O bezchybnou
organizaci na startu a v cíli pochodu se
staralo 7 organizátorů z řad KČT, odbor
Líně. Jmenovitě to byli v pokladně Vlasta Čáslavová a Jana Kracíková a na startu jednotlivých tras Věra Hajžmanová,
Libuše Gregorová, Ing. Anna Poláková
a Ing. Jozef Babka. Vedoucím pochodu
byl Karel Lukáš, který měl na starosti náročnou přípravu a organizaci pochodu.
Na startu se pohyboval v přestrojení
za MUDr. Karla Sovu. Krátce po desáté

hodině se objevil mezi účastníky pochodu vítaný host starosta Obce Líně
Bc.Michal Gotthart. Hezké slunečné
dopolední počasí přilákalo na start pochodu celkem 259 zájemců o pohyb
na zdravém vzduchu. Nyní si dovolím
rozložit toto číslo do několika statistických údajů. Pěší trasy pochodu zdolalo 193 účastníků, trasy pro horská kola
projelo 59 zájemců a trasy pro silniční
kola 7 cyklistů. Občanů Líní a Sulkova se
dostavilo 57. Z pořádajícího Klubu českých turistů, odbor Líně prošlo cílem
pochodu 42 členů a členek. Na start
pochodu byl vypraven také smluvní
autobus, který dopravil do Obecního
domu v Líních 32 turistů. Krátce po po/2/

ledni turisty na trasách překvapila nenadálá bouřka s prudkým přívalovým
deštěm, ale náladu jim to, jak jsem sledoval v cíli pochodu, nezkazilo.
Všichni účastníci jubilejního 30. ročníku
pochodu Líňského maratonu, memoriálu Františka Brabce obdrželi diplom,
samolepku, reflexní pásku a namazaný
krajíc s domácím vyškvařeným sádlem.
O úplnou spokojenost návštěvníků pochodu se postarala příjemná obsluha
bufetu ve složení Monika Kurová a Alena Stehlíková. Stoly, židle a Nemocnici
Na kraji Obecního domu připravili členové a členky Spolku pro všechny.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podíleli na bezchybné organizaci a průběhu pochodu a hlavně
těm, kteří pochod navštívili. Přispěli tak
k důstojnému průběhu jubilejního 30.
ročníku Líňského maratonu a zároveň
si mnozí z pamětníků připomněli nedožité 70. narozeniny zakladatele tohoto pochodu Františka Brabce, které by
oslavil v září tohoto roku.
Přijďte nás podpořit i následující rok,
protože v sobotu 12. května 2018 chystáme už 31. ročník Líňského maratonu,
memoriálu Františka Brabce. Klub českých turistů, odbor Líně zároveň v tomto roce oslaví 30 let svého trvání.
Těšíme se na Vás.




Za Klub českých turistů,
odbor Líně
předseda Karel Lukáš

Kaleidoskop informací

Regenerace sídliště úspěšně pokračuje. V současné době
probíhají nejintenzivnější práce v ulici U Kotelny. Budovány
jsou chodníky, přístupy k jednotlivým domům a parkovací
místa. V místě bývalé kotelny již bylo dokončeno zbrusu
nové parkoviště. Snímek zachycuje chodník, procházející
napříč celým sídlištěm. Tento chodník dobře poslouží k procházkám a dětem umožní bezpečný přístup k víceúčelovému sportovišti.

Koupaliště má za sebou další část své opravy. Na přelomu března a dubna byla nově vybetonována nejpoškozenější
prostřední část dna vodní nádrže. Práce v hodnotě 590 tis. Kč
uhradila obec, která tak pokračuje v dlouhodobém vylepšování sportovního areálu.

Hasiči mají již všechna vrata vyměněná. Během letošního
března byla nainstalována nová vrata do poslední ze tří garáží
hasičské zbrojnice. Úpravami prochází také interiér budovy.
V zasedací místnosti bude zřízena vitrína pro prapor Sboru
dobrovolných hasičů Líně, který líňští hasiči převzali z rukou starosty obce letos v lednu. Místnost bude vymalována
a podlahu vylepší nové linoleum.

V ulici SNP se podařilo opravit letitý překop. Překop vznikl při plynofikaci obce již koncem 90. let a od té doby upadl
v zapomnění. Nápravu zajistila obec na základě požadavku
obyvatel přilehlých bytových domů.
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Kaleidoskop informací

Fotbalisté Sparty Sulkov vylepšují svůj areál. Vlastními
silami si členové TJ Sparta Sulkov rozhodli vylepšit areál fotbalového hřiště. Cílem je vybudování příjemného posezení
přímo v sousedství hrací plochy. Je tedy namístě ocenit dobrovolnou iniciativu a popřát hodně úspěchů do další práce.

Územím obce prochází nová cyklotrasa. O zřízení cyklotrasy č. 2258 Vejprnice – Blatnice u Nýřan se zasloužil dobrovolný
svazek obcí Mikroregion Radbuza, který na projekt získal dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje. V současné době tak katastr
obce protínají již tři cyklotrasy. Snímek značení cyklotrasy byl
pořízen v lokalitě Za Ahojkou, u nového sulkovského křížku.

Severní část Líní bude mít novou síť nízkého napětí. Firma
vybraná společností ČEZ Distribuce během letošního roku vybuduje kabelové rozvody nízkého napětí v ulicích U Stadionu,
Luční, Zahradní, Družstevní, Dukelská a v části Plzeňské ulice.
Zároveň budou položeny rozvody i pro síť veřejného osvětlení. Majitelé nemovitostí jistě uvítají demontáž nástřešních
konstrukcí. Negativní stránkou akce je bezesporu narušení
povrchů již hotových ulic a chodníků. Po dohodě s investorem by důsledky stavebních prací měly být v tomto směru
minimalizovány.

Děti si užily svůj den. O poslední květnové sobotě se ve
sportovním areálu na koupališti uskutečnil tradiční dětský
den. Pořadatelem byla obec Líně a místní spolky Sbor dobrovolných hasičů Líně, Spolek PRO VŠECHNY, Spolek Ženy
Sulkov, Český kynologický svaz – ZKO Líně a Svaz důchodců
ČR – organizace Sulkov. V rámci programu děti shlédly představení již dobře známého karlovarského Divadla Z Bedny (na
snímku). Všem pořádajícím spolkům i nájemci sportovního
areálu patří velké poděkování za uspořádání další velmi pěkné akce pro děti. Ocenit je třeba také počasí, které se letos
opravdu povedlo.
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Jaká budoucnost čeká líňskou náves ?

Původní stav návsi na jaře 2015
Prostor bývalé návsi, který je již řadu
let nezastavěný, vyvolává zcela pochopitelně mnoho otázek a oprávněně se stává tématem diskuzí mezi
obyvateli naší obce i předmětem častých dotazů a připomínek. Je proto
vhodné s určitým časovým odstupem
znovu přiblížit dlouhodobý záměr
obnovy středu obce a přitom se pokusit na některé důležité připomínky
reagovat.
Na obnovu středu obce již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí,
a to podle projektové dokumentace,
ke které se v roce 2009 mohla vyjádřit veřejnost. Projekt předpokládá ze-

jména výstavbu budov na stavebních
pozemcích na severní a východní
straně návsi (vč. technické a dopravní infrastruktury) a komplexní úpravy
ústředního veřejného prostranství.
Z jižní strany bude po plánované demolici staré stodoly návesní prostor
olemován Zálužským potokem a stávajícím lipovým hájem.
Je třeba zdůraznit, že práce již byly
zahájeny. První část obnovy středu
obce byla realizována v r. 2015 v západní části návsi a výsledek vyvolal
velmi pozitivní ohlasy. Zrekonstruováno a nově postaveno tehdy bylo
celkem 282 m místních komunikací,

Nový most přes Zálužský potok do lokality Na Podkově

kompletní opravou prošel most přes
Zálužský potok, vznikla nová parkovací místa, přibyly nové lampy veřejného osvětlení, prostranství kolem kapličky bylo pěkně vydlážděno. Došlo
přitom také ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu v blízkosti školy.
Možná právě tyto úpravy vzbudily
očekávání, že v brzké době budou
stavební práce pokračovat v dalších
částech návsi. Situace ovšem není
tak jednoduchá. Velkým problémem
v současné době je zejména nezájem stavebních firem o realizaci zmíněné výstavby budov na stavebních
pozemcích na severní straně návsi
– původní zájem ustal spolu s nástupem hospodářské krize a zatím se jej
nepodařilo obnovit. Územní rozhodnutí počítá s určitými parametry této
výstavby – byty by měly být doplněny také občanskou vybaveností (obchod, služby), budovy by měly být
architektonicky zajímavé a hodit se
k olemování takto významného prostoru. Stavební a developerské firmy
ovšem často upřednostňují levnou
výstavbu spíše malometrážních bytů
bez občanské vybavenosti a architektonické hledisko přitom nepovažují
za důležité. Bude nutné vhodného
investora i nadále trpělivě shánět.
Rozhodně by bylo chybou ukvapit
se a nechat náves obestavět obyčejnými bytovkami. Za takové řešení by
nás budoucí generace asi moc nepochválily.
Je škoda, že v průběhu 80. let minulého století došlo k organizované
demolici původní zástavby. Po zbou-

Prostranství u kapličky zrekonstruované v roce 2015
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rání se ještě navíc téměř 20 let musely řešit restituční nároky a mnohdy
ne zrovna levné výkupy pozemků.
V dnešní době, kdy většina vlastníků
o své domy i o jejich fasády náležitě
pečuje, by i tehdejší zástavba jistě vypadala lépe a bylo by možné veškerou pozornost soustředit jen na úpravy vlastního prostranství. Původní
náves měla venkovský charakter, stály
na ní domy pěkné i méně pěkné, ale
bydleli v nich lidé. Dnes se, bohužel,
jedná o území téměř bez života.
V letech 2016-2017 se tak logicky prioritou stalo sídliště, na jehož území
žije zhruba třetina obyvatel celé obce.
Komunikace na sídlišti již byly zcela
zdevastované po nedávné výstavbě
inženýrských sítí, v celém prostoru
neexistovalo jediné zpevněné parkovací místo. Rozsahem prací přitom
projekt regenerace sídliště plánovanou obnovu středu obce převyšuje.
Zároveň se připravují projekty na rekonstrukce a opravy dalších komunikací v Líních a na Sulkově, především
těch dosud nezpevněných. I v těchto

ulicích žijí lidé, kterým současný stav
působí mnohé problémy.
Náves není zapomenuta, územní rozhodnutí je stále platné. Oprávněná
kritika je dnes zaměřována zejména
na současné haldy stavebního materiálu a na parkování kamionů.
S parkováním kamionů se těžko bojuje a také policie nemá žádný konkrétní recept. Situace se navíc zhoršuje
– kamionů na návsi přibývá a působí
stále větší škody. Jak bylo prezentováno na březnovém zasedání zastupitelstva, obec připravila určitý plán, jak
se pokusit nepříznivou situaci změnit. Je zřejmé, že parkování kamionů
může skutečně omezit pouze fyzická
zábrana. Do části prostoru, která byla
zatím nejvíce využívána k parkování
kamionů, byly již nainstalovány zábrany (betonové truhlíky). Dosavadní
rozpadající se provizorní chodník přes
náves byl nahrazen chodníkem zcela
novým – sice také provizorním, ale již
pořádným, který několik let jistě bude
dobře sloužit svému účelu. Ohraničené prostranství může být zatravněno,

případně ještě i dále vylepšováno.
Druhou část návsi, poblíž transformátoru, obec zatím ještě využije pro dočasné uložení vlastního stavebního
materiálu a zeminy, a to v souvislosti
s realizací stavebních prací na sídlišti. Následně je plánováno provést
potřebné úpravy i zde. Je ale téměř
jisté, že se problémy s parkováním kamionů přesunou na jiná místa v okolí.
První zkušenosti to potvrzují. Pro tento případ přislíbila součinnost Policie
ČR, která je v případě zásadního porušování dopravních předpisů připravena k udělování pokut.
Doufejme, že prováděné úpravy ke
zkulturnění návsi přispějí. Hledání
vhodného investora výstavby budov
bude samozřejmě pokračovat, stejně
jako příprava dokumentace pro stavební povolení na úpravy ústředního
prostranství. Jsem přesvědčen, že se
i prostor bývalé návsi v příštích letech
promění k lepšímu, jako je tomu nyní
v případě sídliště.


Michal Gotthart, starosta

Vydlážděné prostranství v západní části návsi

Náves přeplněná parkujícími kamióny

Betonové truhlíky osazené koncem letošního května

Nový provizorní chodník přes náves
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Nezahálíme, jsme stále aktivní

Účastníci přednášky
Kdo rád cestuje a neodolá volání dálek, ten udělal velkou chybu, když nepřišel ve středu 17. 5. v 15.00 do Obecního domu na zajímavou přednášku,
kterou pořádal Svaz důchodců Sulkov.
Téma – Národní parky Norska,přednášející pan inž. Petr Kostner a kolega
inž. Šmrha ze Společnosti Lva z Rožmitálu. Již jednou jsme měli zástupce
společnosti na přednášce a vzhledem
k zájmu účastníků jsme se rozhodli pozvat je znovu. Zajímavé vyprávění bylo
doplněno promítáním doprovodných
snímků. Cesta na sever vedla přes přístav Rostok. Odtud přejezd lodí do
Kodaně, hlavního města Dánska. Pro
Plzeňáky se naskytlo zajímavé srovnání zdejšího piva s naším při návštěvě
pivovaru Carlsberg. A pro nás suchozemce lákavá projížďka po zdejších
kanálech. Připomínkou na slavného
dánského pohádkáře H. Ch. Andersena byla socha malé mořské víly známé

Inž. Šmrha a inž. P. Kostner
z jeho pohádek. Jak víme, stala se inspirací i pro našeho skladatele A. Dvořáka pro jeho operu Rusalka. Dalším cílem výpravy byl Anaberg, Mahaugen,
slavné zimní středisko Lillehammer,
kde se konaly zimní olympijské hry. Ve
všech skanzenech se setkávali účastníci s postavami trolů, bájných postav ze
severské mytologie. Jsou dva typy: zlí,
ti jsou velcí, násilničtí a hloupí. Druzí
jsou menší, hodní a mají přinášet lásku na zemi. Proto si je mnozí seveřané
stavějí před své příbytky a najdeme
je všude. Sever Evropy má pro turisty
mnohá lákadla, hlavně ale musíme
obdivovat vztah k přírodě a její ochranu. I zdejší architektura se zcela podřizuje okolí a je zasazena do přírody,
že s ní splývá. Také byste to vše chtěli
vidět na vlastní oči? Určitě by to stálo zato. Asi největší a nejvýznamnější
letošní akcí dramatického souboru
DPH+H, vedeného paní H. Svobo-

Fotka s autorem S. Körnerem
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dovou, byla dvě vystoupení pro děti
MŠ a I.stupně ZŠ. Od loňského září se
ochotníci scházeli pravidelně jednou
týdně na hodinu a půl a nacvičovali
veršovanou pohádku Josefa Kainara
Zlatovláska. Spočtěte si schválně, kolik
hodin svědomité práce to bylo! A ještě k tomu domácí příprava nastudovat
vše zpaměti. Paní Svobodová dovedla soubor téměř k profesionálnímu
výkonu. To není sebechvála, tak se
vyjadřovali dospělí, kteří představení
viděli. Proto jí patří náš velký dík. Velký
obdiv patří představitelce Jiříka paní
J.Klementové. Měla nejobsáhlejší text
a zvládala to hned od začátku nácviku zpaměti. Půvabná Zlatovláska paní
Květa Gruberová oživila vystoupení
i svým zpěvem. Líbili se oba králové
v podání J. Kašparové a A.Jindřichové. A co teprve kuchtíci – celí v bílém
s typicky vysokými čepicemi – paní J.
Školová, M. Beranová a J. Bezeretiová.

A vypravěčka paní P. Hofmanová, babička J. Vlasatá, ryba D. Váchová. Velkou oporou souboru jsou také čtyři
muži. V roli pocestného J. Lopata, rybáři M. Košťál a Z. Vavroch, kat H. Kastl.
Vypomohly nám i děti ze ZŠ. V rolích
mravenců se vystřídaly A.Kašparová,
V. Uzlová, B. Dejmková, T. Karpíšková,
G. Procházková. A raritou bylo vystoupení Elišky Šlégrové. Ta zahrála Zlatovlásce na dudy a k tomu zazpívala.
Snad jsme na nikoho z účinkujících
nezapomněli. Ovšem za tímto vystoupením je třeba vidět i zapojení dalších
dobrých duší – paní Zdeňky Šlégrové,
která nám sehnala chybějící kostýmy.

Paní J. Kašparová tradičně některé
kostýmy ušila nebo provedla drobné
úpravy. Kulisy po stránce technické
obstaral pan S. Körner ve spolupráci
s M. Podzimkem. Po výtvarné stránce
je vyzdobil pan V. Král. Pan Körner se
také stará o prezentaci souboru – natáčí videa a pořizuje fotodokumentaci. Líčení obstarala paní D. Váchová.
Na první vystoupení jsme byli všichni
zvědavi. Nečekali jsme, že malé děti
z MŠ budou tak ukázněné a vydrží tiše
jako myšky sledovat celé představení.
A když se paní režisérka zeptala, kdo se
jim nejvíc líbil, byl to Jiřík a Zlatovláska. U starších dětí příští den zabodo-

val kat. Po jeho výkonu, když sťal králi
hlavu a koruna se odkutálela, nastal
obrovský potlesk – což jsme uprostřed
představení nečekali. No, je vidět, že
větší děti mají jiné priority. Obě představení byla úspěšná, podle potlesku
dětí se tak dalo usoudit. Teď bude mít
soubor pauzu do září a pak nás čeká
představení pro děti z okolních škol
a pro veřejnost v Líních. Ještě jednou
dík všem, kdo se zapojili, a ať vydrží
i nadále.



Děti z místní mateřské školy se na první jarní den rozloučily se zimou
U Zálužského potoka jsme společně
zapálili Morenu, hodili ji do vody a pozorovali, jak ji proud unáší pryč.
Na rozloučenou přednesli básničku
"Zimo, zimo táhni pryč!".


Za MŠ Dagmar Krbečková
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Svaz důchodců Sulkov
Milena Bulínová

Cesta kolem světa
Divadlo Letadlo přilétlo do Obecního
domu za dětmi z Mateřské a Základní
školy Líně.
Děti se interaktivně zapojily do dobrodružné výpravy kolem světa.
Cestovaly letadlem, vlakem, lodí , autobusem i autem přes Francii, Anglii,
USA, Čínu a Rusko zpět do našeho domova.
Nejvíce děti ocenily, že se na čas mohly stát piloty, námořníky, výpravčími,
řidiči apod.


Za MŠ Líně D. Krbečková

U hasičů
Děti z Mateřské školy v Líních navštívily místní hasiče. Hasiči jim ukázali
zásah při hašení opravdového ohně
hasičskou pěnou. Děti si vyzkoušely
hasičské helmy, prohlédly si hasičské
auto a vyzkoušely si také hašení ohně.
Hasičům děkujeme za velmi pěkné
a zajímavé vyprávění a moc se těšíme
na další návštěvu.


MŠ Líně
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Do třetice všeho dobrého
Úklid a sběr odpadků v okolí Líňské
okružní trasy (dále jen LOT) se pomalu stává tradicí. Klub českých turistů,
odbor Líně (dále jen KČT, odbor Líně)
se rozhodl, že termín úklidu okolí LOT
získá pevný termín v kalendáři akcí odboru. Byla vybrána první sobota v měsíci květnu z toho důvodu, že o týden
později se koná turistický pochod Líňský maraton a turisté chtějí mít okolí
tras čisté a bez odpadků.
Letos připadl termín úklidu na sobotu 6. května. Před půl desátou se
u budovy Obecního úřadu začali
shlukovat lidé různého věku s dobrou
náladou. Nepřišli jen členové a členky KČT, odbor Líně, ale i spoluobčané
Líní a Sulkova, ale i přespolní skupinka čtyř turistů z Vejprnic. Při prezenci
bylo zjištěno, že se celkem dostavilo
39 zájemců. Z tohoto uvedeného počtu bylo 31 členů a členek KČT, odbor
Líně (jen 9 členů a členek bydlí v Líních nebo na Sulkově), 3 občané z Líní

a Sulkova 4 občané z Vejprnic a jedna
zájemkyně z Plzně. U Obecního úřadu
byly zaparkovány 3 vozíky, které měly
zajistit převoz naplněných pytlů s nasbíraným odpadem na svozová místa.
Rozdělili jsme se na dvě přibližně stejně velké skupiny. První skupina pod
vedením Ivoše Pěčka se vydala severním směrem po značkách LOT Hornickou ulicí a pokračovala okolo rybníka
Okružinka k Novému rybníku a ke
kravínu. Druhá skupina pod vedením
Karla Lukáše zamířila na jih po značení LOT přes náves a pokračovala ulicí
Ve svahu a Lidickou ulicí k mateřské
školce a letadlu okolo řadových garáží
k sběrnému dvoru. Za sběrným dvorem se druhá skupina rozdělila na dvě
podskupiny. První podskupina sbírala
odpadky stále v okolí LOT až ke koupališti a na Sulkov. Druhá podskupina
se vydala po silničce k Nové Vsi, kde
odbočila vlevo po lesní asfaltové cestě
a pře dálnici dorazila k bývalé sulkov-

ské skládce. Obě podskupiny se opět
spojily za podjezdem pod dálnicí nedaleko Sulkova a pokračovaly směrem
k Fulínům. Zde došlo k radostnému
setkání první a druhé skupiny. Potom
jsme společně zamířili okolo nového
křížku u autobusové zastávky na Sulkově ke hřišti Sparty Sulkov. Poslední
nasbírané pytle jsme složili u kontejnerů nedaleko restaurace Sparta. Úklid
jsme zakončili posezením a zhodnocením v restauraci Sparta. Krátce před
druhou hodinou se přespolní odebrali
na autobus směřující do Plzně a občané Líní, Sulkova a Vejprnic se rozešli
pěšky do svých domovů.
Ani letos jsme při úklidu nebyli bez
práce. Celkem jsme naplnili drobným
odpadem 26 pytlů o objemu 110 litrů.
Nenacházeli jsme jen drobný odpad,
ale i objemnější předměty jako například kyblíky a plechovky od barev,
ocelové disky od kol aut, pneumatiky
z motocyklů, osobních a nákladních

Na cestě nedaleko rybníka Hráz

Na mostě přes dálnici mezi Sulkovem a Novou Vsí

Nasbíraný odpad u kravína nad Líněmi

Nasbíraný odpad u nového kříže za autobusovou zastávkou
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U nového kříže za autobusovou zastávkou na Sulkově

aut, nárazníky, spojlery, čelní sklo
a další současti z osobních aut. Nejvíce
nepořádku jsme uklidili za řadovými
garážemi u sídliště v Líních, při silničce od Nové Vsi k sulkovské skládce,
u kynologického cvičiště, za Sulkovem
při cestě k dálnici, u lesíka nad Novým
rybníkem a v okolí polní cesty vedoucí
po okraji lesa od kravína směrem k bývalému kaolinovému lomu. Veškerý
nasbíraný odpad jsme shromáždili
na šesti svozových místech, odkud je
v úterý 9.května zaměstnanci Obecního úřadu odvezli tam, kam je měli
odvést jejich původní majitelé - nepořádníci do sběrného dvora.
Při letošním úklidu jsme nasbírali
o devět pytlů odpadu více, než v roce
2016. Veškerý objemný odpad, který

Účastníci úklidu u Obecního úřadu v Líních

jsme posbírali, by bylo možné zdarma,
nebo za mírný poplatek odevzdat ve
sběrném dvoře. Ostatní odpadky jako
jsou PET lahve a plechovky od nealkoholických a energetických nápojů by
mohli lidé donést domů a tam je vyhodit. Cestou z Nové Vsi do Líní často
vidím, že z projíždějících aut lidé vyhazují odpadky od zkonzumovaných nápojů a potravin přímo do lesa a pletou
si přírodu s odpadkovým košem. Nechápu jejich jednání a nepovažuji je za
normální slušně vychované lidi.
Závěrem děkuji všem, kteří se úklidu
zúčastnili za odvedenou práci. Moje
poděkování patří také Obecnímu úřadu Líně a jeho zaměstnancům za svoz
nasbíraných odpadků do sběrného
dvora a za proplacení zakoupených

pytlů na odpad a jednorázových latexových a mikrotenových rukavic.
Po ukončení letošního 3.ročníku Úklidu Líňské okružní trasy musím připustit, že situace se vůbec nelepší, a proto
plánujeme úklid v roce 2018 zopakovat. Budeme rádi, když se k nám připojí a pomohou s úklidem i další občané
Líní a Sulkova, kterým není lhostejné,
jak je znečištěná příroda a okolí našich obcí. Měli bychom si uvědomit,
že malá hromádka odpadků může
přitáhnout pozornost nepořádníků
a může se změnit v černou skládku,
jejíž likvidace se pak obci hodně prodraží.

obřad samotný se zpravidla koná
přibližně do půl roku od narození dítěte (termín je stanovován
s ohledem na počet přihlášených
dětí). Formulář přihlášky je uveřejněn na webových stránkách obce
Líně www.obec-line.cz, nebo si jej
lze vyzvednout na obecním úřadě.
Vaše děti přivítá mezi občany starosta nebo místostarosta obce. Miminka
dostanou pamětní list a památníček
„Narodil se človíček“. Celou akci zaznamená profesionální fotograf a každá rodina obdrží dvě fotografie od
obce zdarma. Slavnostního obřadu

se mohou kromě rodičů zúčastnit
i prarodiče nebo jiní příbuzní miminka. Délka obřadu bude záviset na počtu přihlášených miminek.
Nejbližší „Vítání občánků“ se uskuteční již ve středu 28. června 2017. Pokud o účasti na tomto slavnostním
obřadu uvažujete, máte tedy nejvyšší čas registrační formulář (přihlášku)
vyplnit a doručit obecnímu úřadu.
Další „Vítání“ proběhne pravděpodobně koncem letošního roku.

Za Klub českých turistů, odbor Líně
předseda Karel Lukáš.

Informace k „Vítání občánků“
Vážení rodiče,
jak již jistě víte, od roku 2016 obec
Líně znovu pravidelně pořádá slavnostní obřad „Vítání občánků“, který
se vždy koná v Obecním domě (zrekonstruovaný objekt bývalého kina).
Organizaci obřadu zajišťuje obecní
úřad ve spolupráci s kulturní komisí
rady obce.
Rodiče (s trvalým bydlištěm na
území obce Líně), kteří mají zájem
o účast na tomto slavnostním ceremoniálu, mohou své děti přihlašovat hned po narození, přičemž
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OÚ Líně

Myslivecký spolek Líně uklízel obecní lesy

Jako každoročně členové Mysliveckého spolku Líně i v letošním roce
uspořádali brigádu na sběr plastového a jiného odpadu v  honitbě.
Letos byla tato akce koordinována
předsedou spolku a zapojili se do ní
všichni členové . Výhodou bylo že
jsme si rozdělili půlku „revíru“ na několik úseků a za dva dny je prakticky
vyčistili od odpadků , které nepořádní

občané místo do popelnic a kontejnerů vyhazují do přírody. A že toho
bylo! Nasbírali jsme čtyři vleky plastů
a dalšího odpadu.
Chtěli bychom apelovat na občany, ať vyhazují odpad tam, kam patří, tj. do kontejnerů a popelnic, vždyť
za likvidaci odpadů platíme všichni
a není to limitováno jeho množstvím.
Čas strávený jeho následným sběrem

by se dal využít mnohem lépe, např.
výsadbou nové zeleně, kterou již druhým rokem také provádíme, a vysadili
jsme tak do přírody již přes 250 ovocných stromků, které jistě potěší v případě úrody naši zvěř v podobě plodů
jablek, hrušek a švestek.
Předseda mysliveckého spolku
Líně Jiří Škarda

Zájezd do Kutné Hory
Přehoupla se druhá půlka května
a v neděli 21.5. jedeme s dětmi a rodiči zase na autobusový zájezd.
Náš cíl je Kutná Hora.
Kutná Hora leží zhruba sedmdesát
kilometrů od hlavního města České
republiky Prahy. Žije v ní přibližně
dvacet jedna tisíc obyvatel. Město
patří díky četným historickým památkám k turisticky nejnavštěvovanějším
v ČR. Její půvaby jí zajistily místo na
prestižním seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Její historie je úzce spojená s těžbou
a zpracováním stříbra. V dobách největší slávy konkurovala svým významem dokonce Praze.
Město vyrostlo na vyvýšenině nad řekou Vrchlice. Sláva původně hornické
osady začala ve druhé polovině 13.
století, kdy se také začalo používat
současné jméno města. Bohatá naleziště stříbra učinila tehdejší české
krále jedny z nejbohatších vladařů
Evropy.

Kutná Hora chrám sv. Barbory
Největším lákadlem Kutné Hory je určitě chrám svaté Barboryklenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř
staveb katedrálního typu v Čechách,
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je spolu s katedrálou Nanebevzetí
Panny Marie a svatého Jana Křtitele
a historickým centrem Kutné Hory
zapsán na Seznam světového dědic-

Bobová dráha Kutná Hora

Kutná Kora
tví UNESCO. Nádhera této stavby dodnes svědčí o slávě a bohatství stříbrné Kutné Hory i o hluboké zbožnosti
svých tvůrců. Chrám je zasvěcen panně Barboře, raně křesťanské mučednici, která je vzývána jako pomocnice
v nouzi, přímluvkyně za dobrou smrt
a patronka všech, kdo mají nebezpečné povolání, zejména horníků. Právě
horníci se nejvíce zasloužili o rozkvět
středověkého města i stavbu katedrály, kterou věnovali své svaté ochránkyni.. Současná podoba chrámu je
z přelomu 19. a 20. století, kdy proběhla rozsáhlá regotizace a celková
obnova chrámu.
Chrám svaté Barbory je pestrou galerií zejména vzácných gotických fresek
a kamenického umění, svou stopu
zde však zanechaly všechny generace. Hlavní lodi vévodí renesanční kazatelna s barokním obložením. Učení
a zbožní jezuité chrám vybavili množstvím barokních oltářů, soch a maleb.
Hned vedle chrámu se nachází Jezuitská kolej , ve které sídlí Galerie Středočeského kraje.
Objekt Jezuitské koleje představuje
výrazný prvek raně barokní architektury ovlivněné italským stavitelstvím.

Kutná Hora kostnice
Navštívili jsme samozřejmě ještě další
kutnohorské památky
Hrádek-České muzeum stříbra a středověký důl, obdivovali jsme krásu Kamenného domu, morového sloupu,
kamenné kašny a dalších malebných
míst a uliček Kutné Hory.
Nezapomněli jsme ani na nedalekou
Kostnici.
Římskokatolický hřbitovní kostel
Všech svatých s kostnicí je spolu
s katedrálním chrámem Nanebevzetí
Panny Marie a svatého Jana Křtitele – součástí bývalého cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného již
v roce 1142. Hřbitovní kostel je dvoupodlažní stavba karnerového typu
ze 14. století. Na sedleckém hřbitově
byla v roce 1278 podle pověsti rozprášena HLÍNA, kterou přivezli mniši z Jeruzaléma, a hřbitov se tak stal
nejstarším "Svatým polem" ve střední
Evropě a vyhledávaným pohřebištěm. Po morové ráně roku 1318 bylo
v Sedlci pochováno přes 30 tisíc zesnulých, dalších 10 tisíc mrtvých pojal hřbitov během husitských válek.
Podle dochovaných pramenů sedlecký hřbitov zabíral plochu 35 tisíc m2.
Na konci 15. století došlo ke zrušení
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většiny hrobů. EXHUMOVANÉ KOSTERNÍ OSTATKY cca 40.000 zemřelých
byly uloženy do spodní kaple kostela,
kde je dle pověsti poloslepý sedlecký
mnich v roce 1511 seskládal do velkých pyramid.
Ale aby náš výlet nebyl jen po památkách a dětičky si užily i trochu dobrodružství a zábavy, zašli jsme s nimi
do Muzea kostek- výtvory z lega byly
prostě „ hustý“ a každé dítko si samozřejmě alespoň malou krabičku lega
odnášelo domů.
No a zbytek odpoledne jsme strávili
na nedaleké bobové dráze.
Užili si všichni kluci i holky, malí i dospělí no prostě jsme všichni na bobech frčeli jako o závod.
V osmnáct hodin jsme plní zážitků
vyrazili k domovu, nezapomněli jsme
zastavit na Rudné u „Mekáče“ a za odměnu od nás dětičky dostaly oblíbený Happy meal.
Domů jsme se vrátili až po deváté hodině, byl to zase super den a výlet se
opravdu vydařil.
Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

Velikonoční výstava s tvořivou dílničkou
Je tu jaro a s ním přichází i chuť vyzdobit si domov, proto jsme jako každý
rok připravili pro děti i dospělé velikonoční výstavu a tvořivou dílničku.
V neděli 9. 4. 2017 přijali pozvání i naši
stálí hosté řezbář pan Dvořák, paní Helena Kafková s krásnými dekoracemi,
paní Nováková s paličkovanou krajkou, paní Jana Forejtová s nádhernými
zápichy, přáníčky. K vidění i koupi byla
i madeirová a drátovaná vajíčka, látkové slepičky , šperky.
Pro tvoření jsme připravili vrbové
větvičky, které si mohli děti i dospělí
ozdobit kytičkami, motýlky. Na jiném
stanovišti si děti vyrobily sáček na velikonoční koledu, vedle zase ozdobily
vajíčko barevnými voskovými proužky nebo vybarvily krásné velikonoční
přáníčko a samozřejmě nechyběly ani
zažehlovací korálky nebo zdobení velikonočních perníčků.
No prostě každý si tu přišel na své.
Odpoledne se povedlo, výtvory dětí
i dospělých byly krásné a určitě doma
umocnily velikonoční atmosféru.
Všem vystavovatelům děkujeme, že
nás opět podpořili, všem přítomným
za účast a těšíme se zase na další akce.

Májka 2017
Další tradiční akcí je 30. Dubna májka neboli pálení čarodějnic.
Sulkovští chlapci a chlapi jako každým rokem přinesli z lesa krásný
vysoký smrk, který připravili nám ženám a dívkám k ozdobení.
Samozřejmostí je i vatra a na ní chudák stará čarodějnice- která „sulkovská“ to tentokrát odnese? No žádná!
Zase jsme odchytili adeptku z jiného
světa.
V pět hodin kluci postavili ozdobenou májku a v šest jsme zapálili vatru
a sotva shořela naše Jedubaba, pustily se děti do opékání buřtíků.
Všichni se dobře pobavili, najedli
a napili, májku jsme si zase uhlídali.




Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová
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TJ Baník Líně pořádá oslavu 100 let kopané
24 června na hřišti Baník Líně
Začátek zápasů:
12,00 - mladší přípravka - Zbůch, 13,00 - starší přípravka - Zbůch,
14,00 - muži B - Zbůch B, 16,00 - muži A - HC Škoda Plzeň.
Vstup na zápasy zdarma
Emília Vágnerová

Srdečne Vás zveme
na oslavu výročí
100 let kopané v Líních
Místo konání
fotbalové hřiště Baník Líně
Start: 10:00 hodin
24. června 2017
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4. 3. 2017 – Masopust na Sulkově
Tentokrát tradičně netradičně ...s kostýmy filmových hrdinů... Sulkovem
prošel průvod, ve kterém pozorný
pozorovatel jistě našel šest medvědů s Cibulkou, Majora Zemana a jeho
protivníka z dílu Studna „otec byl
toho večera poněkud neklidný“, Klabzubovu jedenáctku, dobrého vojáka
Švejka,Otíka z filmu Vesničko má středisková, Piráty z Karibiku, Lotranda
a Zubejdu a nechyběli ani lazebníci.
Během okružní cesty bylo podáváno
pohoštění .Skvělá zábava na hřišti
s hudbou a soutěžemi trvala až do
večera a jistě si ji všichni, kdo přišli
výtečně užili.
	
Miroslava Čepelíková

Spolek PRO VŠECHNY,z.s.
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18. 3. 2017 – Josefovská zábava
Pepa, Pepík, Pepíček, Pepánek, Pepča,
Jožka, Josí, Jožin, Joža, Jozífek, Jožan,
Jozin, Pípa, Pepek, Pepísek, Pepulka,
Pepan, Pepák, Pepíno, Pepin… mít
vlastní zábavu nemá jen tak někdo, ale

toto klasické jméno si ho zaslouží…
takže NA ZDRAVÍ. V  restauraci Sparta
se připíjelo sice Pepům, ale slavil a bavil se dobře kdokoli přišel A to nejen
díky skvělé hudbě a velké tombole, ale

2. 4. 2017 – Velikonoční kreativní dílnička pro děti
Velikonoční kreativní dílnička pro děti
se uskutečnila v obecním domě v Líních. Před vstupem do tvořivé dílničky si mohli rodiče zakoupit výrobky
svých ratolestí vyrobených v základní
škole Líně a tím přispět na drobnosti
a odměny pro děti ZŠ Líně.
Uvnitř obecního domu to hučelo jak
v úle plného malých pilných veselých
včeliček...
Toho odpoledne bylo vytvořeno
mnoho krásných velikonočních dekorací ať už věnců, vajíček, perníčku...
na zkrášlení nejbarevnějších jarních
svátků. Všechny děti ukázaly, že mají
velikou tvořivost a jak je výroba baví.
	
Miroslava Čepelíková

Spolek RPO VŠECHNY,z.s.
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především atmosféře, která je vždy při
akcích Spolku PRO VŠECHNY perfektní.
	

Miroslava Čepelíková

Spolek PRO VŠECHNY, z.s.

8. 4. 2017 – Wellness pro ženy a muže všech věkových kategorií
Již potřetí jsme se sešli v relaxačních
prostorách Obecního domu v Líních
na wellnesu, kde si mohli ženy i muži
užít masáže, pedikúru, manikúru, kosmetiku a ženy se mohli nechat od-

borně nalíčit. Po procedurách si mohli
všichni dopřát dobrou kávu a zdravé
občerstvení a vychutnat si vše při meditační hudbě. Každý poseděl a bylo
vidět, že se nikomu nechce zpět do

30. 4. 2017 – Čarodějnické rejdění na Sulkově
Čarodějnice malé, velké, staré i mladé... ty všechny se sešly za restaurací
Sparta, aby si natrénovaly na večerní
rej ty nejlepší kousky... jízda na koštěti, prolézání pavučinou, udržení rovnováhy, závody pavouků... a mnoho
dalšího... super hudba a skvělé jídlo...
vyčarovalo se i perfektní počasí a tak
nic nebránilo tomu, aby si všichni tohle krásné odpoledne užili... a jelikož
ani v novinách nepsali, že by nějaká
čarodějnice v noci spadla z oblohy, tak
natrénováno bylo opravdu dobře :-)


Miroslava Čepelíková

Spolek PRO VŠECHNY,z.s.
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životního shonu… Ale nebojte v říjnu
se zase uvidíme.
	Miroslava Čepelíková

Spolek PRO VŠECHNY,z.s.

27. 5. 2017 – Dětský den
Ve spolupráci s obecním úřadem
Líně a ostatními spolky bylo pro děti
přichystáno opravdu krásné odpoledne, stejně tak krásné jako počasí,které nám letos opravdu přálo. Děti
musely splnit 12 disciplín např. střelbu ze vzduchovky, prolézt opičí dráhu,projet dostih s koníkem,ukousnout rohlík s rukama za zády z provázku,hodit létajícím talířem, stříkat
hadicí na plechovky aj. Za splnění dostaly malý dárek s plyšákem
a mlíčko od firmy Milknatur Líně.

Všem sponzorům moc děkujeme .
Děti přijelo potěšit i divadlo z Bedny s panem Pohodou, hasiči s dětmi
měli připravenou krásnou přehlídku
s hasicími přístroji a pejsci z kynologického spolku opět zachraňovali
tonoucího z bazénu.
Všem,kteří se podíleli na přípravách,
právem náleží velké díky.



Miroslava Čepelíková
Spolek PRO VŠECHNY,z.s.
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Plán turistických akcí O KČT Líně 2017
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,
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

SRPEN
24.8. - 27.8. FOLKOR A KRÁSY ČR – 3 (Lašsko) – pěší turistika
Čt - Ne Turistická akce s podporou autobusu
Místo konání: Lašsko
Trasy: Budou upřesněny v programu na akci včetně čísel map KČT.
Kilometráže v něm uvedené nebudou povinné!
Zajímavosti na trase: Brušperk zvaný Lašský Betlém - Památník Vojtěcha Martínka, Sedliště – Muzeum Lašská jizba,
Hodoňovice – Lašský dvůr (ZOO), Lysá hora – nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, Frýdek – Místek - Muzeum 		
Beskyd, Hukvaldy – hrad, Metylovice – Muzeum Kožané město + Metylovická húrka (Čupek) zvaná Lašský Říp, Lhotka
pod Ondřejníkem – účast na 23. Sochových národopisných slavnostech,
Kopřivnice – Lašské muzeum, Štramberk zvaný Moravský Betlém – hrad včetně vyhlídkové věže Trúba,
Starý Jičín – hrad včetně strážní věže s rozhlednou.
Upozornění: V programu může dojít k částečné úpravě (změně).
Odjezdy busu: čt 24. 8. Zbůch 5:00 * Líně 5:05 * Sulkov 5:10 * Plzeň, zast. MHD hlavní nádraží ČD Šumavská 5:30 hod. 		
(budou ještě upřesněny podle přihlášených účastníků)
Příjezdy busu: ne 27. 8. Plzeň, zast. MHD hlavní nádraží ČD Šumavská cca 19 hod. * Sulkov cca19:20 * Líně 19:35 * 		
Zbůch 19:40 hod. (budou ještě upřesněny podle přihlášených účastníků)
Informace: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz
Přihlášky: V současné době je akce plně obsazena, ale můžete se přihlásit jako náhradníci.
Může se stát, že nikdo nečekaně zruší účast!!!
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ZÁŘÍ
2.9.

ZE ŽANDOVA NA LORETU (DOLNÍ ŽANDOV, ST. HROZŇATOV) - pěší turistika

So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy km: 11, 17, 20, 33 km - mapy KČT:č.1,2* atlas SHOCART strana 149, 189, 190
Odjezdy: Plzeň, parkoviště u CAN 6:15 * Sulkov 6:25 * Líně 6:30 * Zbůch, zastávka busu U šachty a U školy 6:35 hod.
Cíl: Hrozňatov (odjezd 17:00)
Zajímavosti na trase: Skanzen hrázděné vesnice Doubrava, Hrozňatov - Loreta, zámek
Přihlášky do 25. 8. 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
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

16.9.

ŠUMAVSKÉ PŘEDHŮŘÍ (DOBRŠ, ROZHLEDNA ČESTICE) - pěší turistika

So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 9, 16, 20, 31 km - mapy KČT: č.68, 69* atlas SHOCART strana 571, 572
Odjezdy: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:50 * Líně 6:00 * Sulkov 6:05 * Plzeň,
Husova - zast. MHD u ČNB 6:15 * Plzeň – Slovany, konečná MHD č.1 v 6:25 hod.
Cíl: Volyně (odjezd 17:00)
Zajímavosti na trase: Dobrš (zvonice), rozhledny Čestice a Kbíl, mlýn Hoslovice, tvrz Volyně
Přihlášky do 8. 9. 2017* Cena za dopravu: 240 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč; děti,
mládež a studenti do 26 let 120 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

Předškoláci v knihovně
Měsíc březen je dosud považován za
měsíc knihy. Proto knihovnu v tomto
měsíci pravidelně navštíví škola i školka, aby se děti seznámily s chodem
místní knihovny. Pro menší děti jsem
připravila kvíz z pohádek, četbu pohádky, kde měly poznat, o kterou pohádku se jedná a prohlídku knihovny
s výkladem, jak se v knihovně chovat,
jak si vybírat knihy a jak s knihami zacházet. Předškoláci si pak navíc mohly
knihy prolistovat a seznámit se blíže
s knihami, které budou potřebovat
do školy. Knihovnu v tomto měsíci
takto navštívilo cca 80 dětí.
Tyto návštěvy, jak se později ukázalo,
měly i dobrý vliv na to, že některé děti
následně dorazily s rodiči a přihlásily
se jako noví čtenáři.

Jaroslava Tomášová
knihovnice
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Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ
BÍLEK, Jiří – Marie Terezie
OLIVA, Alexandra – Poslední
Ö´BRIENOVÁ, Anne – Králova
konkubína
MINIER, Bernard – Zkurvenej příběh
LAPENA, Shari – Manželé odvedle
ELLIOT, Kendra – Pohřbení
SAUDKOVÁ, Sára – Zpocená záda
NESBO, Jo – Žízeň
CLAYTONOVÁ, Alice – Hřebec 3.
NESVADBOVÁ, Barbara – Laskonky

– Čtyřnozí kamarádi

ROBERTSOVÁ, Nora – Vášeň a strach

GREENOVÁ, D. L. – Kája super frája
– To je věda!

VAN ALKEMADE, Kim – Sirotek č. 8
DIAMOND, Lucy – Tři dámy na
zhubnutí
CHILD, Lee – Odpočívej v pokoji
JONASSON, Jonas – Zabiják Anders
a jeho přátelé (a sem tam nepřítel)

GREENOVÁ, D. L. – Kája super frája
– Holky jsou nemožný
GREENOVÁ, D. L. – Kája super frája
– Týden bez televize

KEPLER, Lars – Lovec králíků
SMITH, Wilbur – Predátor
CIMICKÝ, Jan – Blanický rytíř
BRYNDZA, Robert – Noční lov
CLAYTONOVÁ, Alice – Samec 4.

SMITH, Wilbur – Řeka bohů II –
Sedmý pergamen

CLAYTONOVÁ, Alice – Poslední
výkřik 5.

FLYNNOVÁ, Gillian – Ostré předměty

NIEDL, František – Ve službách
mocných

ROBERTSOVÁ, Nora – Aféry
privilegovaných

HOFMANNOVÁ, Corinne – Dívka se
žirafím krkem

ROBERTSOVÁ, Nora – Cesta za
láskou

COLE, Martina – Vyrovnat si účty

CLAYTONOVÁ, Alice – Roštěnka
MLYNÁŘOVÁ, Marcela – V padesáti
na začátku
RENČÍN, Pavel – Vězněná

Nové knihy pro děti

FARKAŠOVÁ, Kristína – Jsem máma

KINNEY, Jeff – Deník malého
poseroutky – Všechna sláva

BLOOMOVÁ, Tracy – Jsem single a
pomstím se

NOSOV, Nikolaj – Neználkovy
příhody

CLAYTONOVÁ, Alice – Nabíječ

NOSOV, Nikolaj – Neználek ve
Slunečním městě

FIELDINGOVÁ, Helen – Díte Bridget
Jonesové
MOYESOVÁ, Jojo – Život po tobě
PAWLOWSKÁ, Halina – Tři metry
vášně

DEUTSCHOVÁ, Stacia – Šmoulové,
zapomenutá vesnice – filmový
příběh
GREENOVÁ, D. L. – Kája super frája
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GREENOVÁ, D. L. – Kája super frája
– Narozeninové překvapení
ČESKÁ TELEVIZE – Příběhy včelích
medvídků
ROWLINGOVÁ, J. K. – Fantastická
zvířata – původní scénář


Jaroslava Tomášová
knihovnice
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Šachový klub Líně
ve spolupráci s KM ŠSPK a Šachklubem Sokol Klatovy
pořádají

Šachový tábor
(letní soustředění mladých šachistů)

erka,

e také

Lubenec u Podbořan, 29. 7. – 5. 8. 2017

Seznam věcí na soustředění:
Prádlo a ošacení:

Výbava pro pobyt:

věci na denní nošení, trička s krátkým i dlouhým
rukávem, mikiny, pyžamo, bunda (větrovka),
osobní spodní prádlo, ponožky nebo podkolenky,
čepici, šátek (pokrývka hlavy proti slunci),
turistická a sportovní obuv, kapesníky, ručníky,
plavky, gumovky, pláštěnka

láhev z umělé hmoty, plastový hrnek, baterka,
malý batůžek na výlety, sluneční brýle

Výbava pro tréninky:

tréninkový zápisník, psací potřeby
Propozice soustředění a přihlášku najdete také
na stránkách:
http://www.skline.cz/
http://www.sachy-klatovy.cz/
http://www.chess.cz/kraje/sspk

Hygienické potřeby:

mýdlo, pasta, kartáček na zuby, hřeben, toaletní
papír, šampon
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Zprávy ze Šachového klubu Líně
Dvě medaile družstev mládeže
Pro družstva mládeže byla právě
skončená sezóna velmi úspěšná.
Z obou krajských přeborů družstev
dovezli mladí šachisté ŠK Líně medaile. Nejprve si pro bronz dojelo do Dlouhého Újezdu u Tachova
v lednu ve sněhové vánici družstvo
starších žáků ve složení: Jirka Škoda
(3,5 bodu z 5 partií), David Tran (2/5),
Ondra Lávička (2/5), Kuba Valdman
(2/5), Míša Zdeněk (3/5) a Adélka Janoušková (4/5). Další medaili, tentokrát stříbrnou, vybojovalo družstvo
mladších žáků v konkurenci 15 týmů
na březnovém klání v Domažlicích.
A výsledek mohl být dokonce ještě
lepší, chyběla opravdu jen pověstná
kapka štěstí. O úspěch se zasloužili:
J. Valdman (4 body ze 7 partií), Vašík
Zdeněk (5/7), Jonáš Křiváček (4/7),
Tereza Miltová (5/7), A. Janoušková
(7/7) a Jakub Steinbauer (7/7).
Šachový boom ve Zbůchu
a tábor v Lubenci
Ve spolupráci se ZŠ Zbůch a za podpory obce Zbůch jsme v březnu již
poněkolikáté uspořádali turnaj pro
začínající šachisty v místní škole, kterého se zúčastnily čtyři desítky mladých adeptů královské hry. Byli mezi
nimi též žáci místní školy, kde působí
ředitel-šachista a člen ŠK Líně, Vlastislav König. Po masivním náboru se
mu přihlásila do kroužku více než třicítka(!) zájemců o hru v šachy. Těšíme
se, že rozšíří řady členů našeho klubu, třeba těch medailí bude pak více.
Nový nábor připravujeme od nového školního roku také v kroužku, který probíhá každý čtvrtek v Obecním
domě Líně. Pokud by však někdo nevydržel čekat až do podzimu, může

Klatovská věž 4 ve Zbůchu

Vítězové Velikonočního turnaje v Obecním domě Líně
se zúčastnit šachového tábora v Lubenci na přelomu července a srpna.
Informace najdete na webu ŠK Líně.
Krajský přebor mládeže
a mateřských škol
Stejně jako v loňském roce jsme

Utkání družstev dospělých v Obecním domě Líně

byli pořadatelem Krajského přebor
mládeže a s ním spojeného KP mateřských škol v sokolovně v Radobyčicích. Přestože akce kolidovala
s plzeňskými Slavnostmi svobody,
zaznamenali jsme rekordní účast,
v turnaji hrálo 92 hráček a hráčů od

Adélka Janoušková bojuje o vítězství v turnaji Ampér 6
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školky až po devítku, mezi nimi i devět zástupců pořádajícího oddílu.
Těm se podařilo vybojovat čtyři cenné kovy, 3 zlata a 1 bronz: v kategorii
D10 zvítězila Adéla Janoušková, její
sestra Eliška obsadila 3. místo a zároveň zvítězila v nejmladší kategorii
D8 a v Krajském přeboru mateřských
škol. Turnaje si povšimla i média,
v Plzeňském deníku vyšly dokonce 2
články!
Soutěže dospělých
Bezprostřední návrat do druhé ligy
se nepodařil, v přímém souboji o postup podlehl celkem jednoznačně
A tým družstvu Sokola Klatovy v celkovém pořadí Krajského přeboru
I skončil na třetím místě, družstvo B
obsadilo 5. místo. Družstvo C bojující v Regionálním přeboru Plzeň I se
umístilo na posledním místě. To jsme
věru nečekali, ale vezmeme-li v úvahu, že pravidelně nastupovali mladí
hráči, kteří sbírali první zkušenosti
v soutěžích dospělých, a vedle nich
hráči, kteří se vraceli po dlouhé herní
pauze, není to zase takové překvapení. Sestup do nižší soutěže mrzí,
avšak vzhledem k připravované reorganizaci krajských soutěží, kdy sestupuje hned polovina týmů, bychom
asi těžko příslušnost v RPPI udrželi.
V Regionálním přeboru Plzeň II obhájilo déčko 2. místo z minulé sezóny a je tedy nejúspěšnějším týmem
ŠK Líně v dlouhodobých soutěžích.
Krajský přebor družstev
v rapid šachu
Rapid šach je zrychlená forma šachu,
kdy mají hráči na rozmyšlenou méně
času, zpravidla kolem 30 minut pro
každého (podle Pravidel FIDE až do
60 minut). V neděli 14. 05. 2017 se
v Obecním domě v Líních uskutečnil
Krajský přebor v rapid šachu družstev. Pořadatelé děkují všem partnerům turnaje: C & C Líně, spol. s r. o.,
GÜHRING, s. r. o., obec Líně, Plzeňský
kraj a Zemědělská výroba Milknatur,
a. s. Bez jejich podpory bychom turnaj uspořádat nemohli. Velký dík patří též členkám Spolku pro všechny, z.
s., které zajistily pro všechny účastníky bezvadné občerstvení. Turnaje se
zúčastnilo 8 pětičlenných družstev
(některá i s náhradíky) ze 7 oddílů
Plzeňského kraje. Zvítězilo družstvo
pořádajícího ŠK Líně (28 bodů), před
nestárnoucím týmem TJ Lokomotiva

Krajský přebor v rapid šachu družstev v Obecním domě Líně

Vítěz Krajského přeboru družstev v rapid šachu – družstvo ŠK Líně

Plzeň (24,5 bodu) a TJ Šakalem Kozolupy (22 bodů). První 3 družstva obdržela velmi hezké poháry a finanční
cenu, ostatní týmy pak věcné ceny.
Těmi pořadatelé odměnili též nejlepší hráče na jednotlivých šachovnicích: 1. š. - Miloslav Vlk (Nýřany), 2.
š. - Miroslav Blecha (Líně), 3. š. - Michal Novák (Líně), 4. š. - Luboš Kejzlar (Kozolupy) a Petr Janočko (Líně),
5. š. - Josef Kohout (Lokomotiva).
Všichni účastníci chválili hezké prostory Obecního domu Líně, kde mj.
probíhá pravidelný čtvrteční šachový kroužek mládeže a svá utkání zde
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hrála hned 3 družstva ŠK Líně najednou. Ocenili také úsilí pořadatelů
turnaje, který v minulosti patřil mezi
nejoblíbenější v kraji. První 3 družstva si vybojovala právo účasti na
Poháru ČR, který se uskuteční v září
v Liberci. ŠK Líně bude mít možnost
v konkurenci nejlepších družstev
z celé ČR vylepšit loňské velmi dobré
16. místo.
Přejeme všem příznivcům královské
hry hezké prázdniny plné dobrodružství a skvělých zážitků.


Milan Jenč

Úspěch Popelek a princů v Opavě
O půlnoci z neděle 23. dubna na pondělí 24. dubna bylo před budovou 1.
stupně základní školy nezvykle rušno.
V tu dobu totiž odjíždělo 15 dětí ze 3.
a 4. třídy z kroužku pohybových her
na republikové finále soutěže „O nejlepší pohybovou skladbu“ do Opavy.
Dopravu moderním autobusem zprostředkovala firma Plzeňská dopravní.
Některým dětem se podařilo během
cesty na chvíli usnout, ale někteří se
tak těšili, že ani neusnuli. Cesta v pohodlném autobusu rychle ubíhala,
v Opavě už jsme byli dokonce v půl
sedmé ráno. Před sportovní halou byl

zatím klid. Venku bylo docela chladno, tak jsme se nasnídali uvnitř autobusu. Děti přitom mohly sledovat
pohádky z DVD. Dlouhou chvíli před
otevřením sportovní haly jsme ještě
strávili v parku, kde si děti vyzkoušely
atrakce na dětském hřišti.
Před devátou hodinou jsme se nakonec všichni společně přemístili
do haly. Volný čas před slavnostním
nástupem byl věnován prostorovým
zkouškám a procvičování obtížnějších částí sestavy. Přestože měly děti
za sebou náročné cestování, představily se se svojí sestavou „O Popelce“,

jak nejlépe uměly. Naši školu velice
dobře reprezentovaly, ve své kategorii získaly druhé místo! Bylo to velké
překvapení a zároveň obrovská radost z úspěchu.
Finančně náročnou dopravu na soutěž si mohly děti dovolit díky podpoře vedení školy a díky dotaci, kterou
jsme získali od Plzeňského kraje. Velký
dík patří samozřejmě i rodičům, kteří
nám při akcích pomáhají a děti v jejich aktivitě podporují.


Marcela Řeháková

Akce Spolku PRO VŠECHNY, z.s. 2017
17.06.2017 SULKOVSKÝ BOJARD akce pro rodiče s dětmu – u rybníka Hráz na Sulkově
09.09.2017 POHÁDKOVÝ LES akce pro rodiče s dětmi – na Sulkově
VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY
Veškeré fotografie z akcí našeho spolku můžete vidět na

www.pro-vsechny.rajce.idnes.cz
Změna programu a termínů vyhrazena
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Placená inzerce

Organizace: IRE-TEX PRAHA s.r.o. , Slavojova č. 1011/5, 318 00 Plzeň, IČO: 25 22 24 14

Nabídka zaměstnání
Jsme významná výrobně-obchodní společnost na poli obalové techniky,
která hledá do svého týmu nového kolegu (kolegyni) na pozici:

Operátor(ka) 1
Pracovní náplň:
Lepení kompletace výrobků
Samostatná a zodpovědná činnost v rámci
výrobních operací
Balení a výstupní kontrola zboží
Udržování pořádku na pracovišti

Nabízíme:
Zázemí stabilní české společnosti
Až 25 dní dovolené
Stravenky (100Kč)
Příspěvek na penzijní připojištění (300 Kč)
Příspěvky na dovolenou a volnočasové aktivity

Požadavky:
Pečlivost, zodpovědnost
2 směnný provoz

Nástupní plat: 17 000 Kč

Místo výkonu práce:Líně

Nástup: ihned

Obsluha stroje
Pracovní náplň:
Odpovědnost za stav stroje, nastavení, základní
údržbu
Dodržování plánu výroby
Evidence a příprava materiálu potřebného do
výroby
Kontrola kvality vstupního materiálu a výstupního
produktu.
Udržování pořádku na pracovišti.
Řízení se požadavky ISO a předpisy BOZP a PO.
Požadavky:
2 směnný provoz
Dobrá fyzická kondice
Smysl pro pořádek a zodpovědnost

Místo výkonu práce: Líně
Nabízíme:
Zázemí stabilní české společnosti
až 25 dní dovolené
Stravenky (100Kč)
Příspěvek na penzijní připojištění (300 Kč)
Příspěvky na dovolenou a volnočasové aktivity

Nástupní plat: 19 000 Kč
Nástup: ihned

Kontaktní údaje: V případě zájmu své profesní CV zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu

nabor@iretex.cz

tel. 702 136 570
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Sambucus nigra - bez černý
Vytrvalý, obvykle 1,5 až 5 m vysoký keř,
občas ale i až 10 m vysoký strom. Listy vstřícné, řapíkaté, lichozpeřené, s 3
až 7 lístky, jež jsou kopinaté až vejčitě
kopinaté, krátce řapíčkaté, na okraji pilovité, na vrcholu zašpičatělé, zejména
na rubu chlupaté, po rozemnutí mírně
páchnoucí. Květy uspořádány v hustých, vrcholových, plochých chocholících o průměru 10 až 25 cm, 5četné,
bílé až nažloutlé, vonné. Plodenství nící,
plodem je 5 až 8 mm velká černá bobule, tzv. bezinka. Kvete v VI až VII.
STANOVIŠTĚ:
Okraje lesů, paseky, světlé listnaté a lužní lesy, křoviny, podél cest, lidská sídla,
skládky, zahrady, rumiště, podél vodních toků, na půdách vlhčích, dusíkatých, humózních.
LÉČITELSTVÍ:
Sbírá se květ (Flos sambuci) nebo plody (Fructus sambuci), někdy se sbírávaly i listy, kůra nebo kořeny. Květy se
sbírají za suchého počasí nejlépe před
jejich úplným rozvitím. Suší se co mož-

ná nejrychleji ve stínu nebo za umělého sušení při teplotách do 40 °C, před
úplným usušením se obvykle sdrhují,
aby se zbavily silných stopek. Usušenou drogu je třeba chránit před vlhkostí, aby nezhnědla. Plody se sbírají za
plné zralosti a suší se stejně jako květ.
Květ obsahuje glykosidy (např. rutin
a sambunigrin), cholin, aminy, organické kyseliny, sacharidy, třísloviny,
sliz, saponiny, trochu silice a jiné látky.
V plodech jsou přítomny antokyanová
barviva, organické kyseliny (např. kyselina jablečná, citronová, kozlíková,
octová, vinná, propionová), cukr, třísloviny, silice, hořčiny, pentosan, tyrosin, vosk, guma, pryskyřice, vitaminy
(hlavně A a B), silice aj. Kůra a listy jsou
jedovaté! Listy obsahují toxický glykosid sambucinigrin a alkaloid sambucin,
v kůře jsou přítomny třísloviny, alkaloid
a pryskyřice, jejíž působení je značně
drastické. Otravy se projevují silným
zvracením, průjmem, nechutenstvím
a celkovou slabostí. Stejné příznaky

se ale mohou objevit i při extrémním předávkování bezovými plody.
Květy působí potopudně, močopudně,
snižují horečku a příznivě působí na
cévní stěny. Podávají se proto zejména
při nachlazení a při chorobách cév. Plody bezu působí analgeticky, osvědčily
se zejména při migrénách, neuralgiích,
při bolestech trojklaného nervu, páteře
či kloubů (zde působí i protizánětlivě),
příznivě působí i při křečích trávicího
ústrojí a při nadýmání. Listy lze použít
zevně ve formě zábalu např. při revmatismu, podle některých autorů působí
i protinádorově na zevně přístupné
nádory, kašovitý obklad z listů údajně dokáže „vytáhnout vodu z kolena“,
vnitřně ve formě nálevu čistí krev a užívají se i jako součást čajů proti akné.
Při předávkování však může vnitřně
podaný bezový list (a stejně tak kůra)
vyvolávat zvracení a těžké průjmy!
Květ se podává v nálevu, z plodů je nejlépe použít čerstvou vymačkanou šťávu (šťáva se převaří, smíchá se v poměru 6:1 se 40% lihovinou (např. vodka),
přidá se trochu kyseliny citrónové a 15
minut se sterilizuje - podává se pak 8 až
10 polévkových lžic denně po dobu 2
až 3 týdnů), případně se z usušených
plodů připravuje odvar.
DALŠÍ UŽITÍ:
Z plodů bezu se připravuje bezinkové
víno, zavařeniny, povidla, šťáva či likéry,
někdy se užívají i k dobarvování vína
a jiných potravinářských výrobků, v minulosti se užívaly i k barvení látek. Květy
se užívají k přípravě nápojů, lze je i pojídat smažené (tzv. kosmatice), chutnají
však nevalně (alespoň mně).
					

Milena Voráčková

použito z „Herbáře Wendys“
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