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Již během zimy se na Sulkově rozběhly stavební práce
Jak již bylo zmíněno v prosincovém vydání Novin, listopadové počasí
prakticky znemožnilo zahájit připravené a smluvně zajištěné úpravy pozemních komunikací v Líních i na Sulkově. V Líních jde o komplexní opravu
ulice Zahradní, která se má stát obytnou zónou s asfaltovým povrchem
a parkovacími místy ze zámkové dlažby. Stavba započne v průběhu března, dokončení úprav je naplánováno
na přelom letošního května a června.
V tomto článku bych se rád podrobněji věnoval úpravám komunikací, které probíhají na Sulkově. Jedná
se zejména o úpravy ulic Na Pomezí
a Na Perkách, včetně propojky těchto dvou ulic. Již koncem letošního
teplého ledna zahájila stavební firma,
vybraná v rámci výběrového řízení,
stavební práce v ulici Na Perkách.

Zahájení prací v ulici Na Perkách
na začátku února

Do vypuknutí únorových mrazů se podařilo dokončit úpravy vjezdů k přilehlým nemovitostem ze zámkové dlažby.
Na přelomu března a dubna by se ulice měla dočkat asfaltování.
Je třeba říci, že se v případě ulice Na Perkách jedná o standardní opravu komunikace, spočívající
především v položení nového asfaltového povrchu. Využity přitom
budou původní podkladové vrstvy,
vybudované Dálničními stavbami po
dokončení výstavby úseku dálnice
D5 Sulkov – Rozvadov v roce 1996.
Štěrkový podklad s penetračním nástřikem v ulicích Na Perkách, U Lesa
a Polesní, financovaný státem, měl
být tehdy určitým odškodněním za
využívání sulkovských komunikací
během výstavby dálnice. Na původní
podloží bude nyní v ulici Na Perkách
položen asfaltový povrch, k němu se
následně připojí vjezdy k jednotlivým
nemovitostem. Z praktického i estetického hlediska budou tyto vjezdy
vydlážděny zámkovou dlažbou. Vyasfaltováno bude stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad, což usnadní úklid
nepořádku, který na podobných stanovištích často vzniká.
Způsob provedení opravy ulice Na
Perkách byl zvolen z několika důvodů. Připravené podloží již bylo zmíněno v předchozím odstavci. Ulice, která slouží zčásti jako příjezdová cesta
do výrobních areálů a ke zkracování
cesty do Nové Vsi, nemůže mít parametry obytné zóny, tudíž se prosté
vyasfaltování jeví jako velmi vhodné,
jednoduché a dostatečné. Také je
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nutné přihlédnout ke skutečnosti, že
drtivá většina vlastníků přilehlých rodinných domů má hlavní přístup zajištěn z již zrekonstruovaných ulic Na
Výsluní, V Zahrádkách nebo Havířská
a vjezdy do ulice Na Perkách slouží
především pro příjezd a přístup do
garáže nebo na zahradu.
V souvislosti s dosti velkým provozem nejen osobních, ale zejména
nákladních automobilů, byly v sušších obdobích, zejména během léta,
zaznamenávány v ulici Na Perkách
četné stížnosti na zvýšenou prašnost.
Oprava komunikace zcela jednoznačně přispěje ke snížení této prašnosti.
Lze však zároveň očekávat větší problémy s nedodržováním předepsané
rychlosti. Pokud tato situace nastane,
je obec připravena hledat řešení ve
spolupráci s Policií ČR a s příslušným
dopravním stavebním úřadem.
Ulice Na Pomezí a navazující úsek
se stanou obytnou zónou s asfaltovým povrchem, parkovací místa
a vjezdy budou ze zámkové dlažby.
Po dokončení prací se ulice Na Pomezí napojí na již existující obytnou
zónu v Havířské ulici.
Celkové předpokládané náklady na
úpravy ulic Na Pomezí a Na Perkách
činí přibližně 5 mil. Kč. Termín dokončení byl stanoven do konce května
2018. Realizací úprav se opět o něco
sníží délka komunikací s prašným povrchem. Na Sulkově tak zcela nezpevněna zatím zůstane ulice Na Souvrati
(slepá ulice u hřiště Sparty Sulkov),
krátký slepý úsek v ulici Na Šachtě
a úsek mezi ulicemi U Vodárny a Lín-

ská. I s těmito úseky se výhledově
počítá, pozornost se však již může zaměřit i na kdysi zpevněné komunikace s výrazně poškozeným povrchem,
jakými jsou např. ulice Polesní, Línská
nebo západní část ulice V Zahrádkách. Dobrou zprávou je, že se podařilo do další fáze posunout přípravu
projektu na vybudování chodníku
v jižní části ulice Na Šachtě, jehož investorem by se v součinnosti s obcí

měla stát firma Gühring. Ve spolupráci s ŘSD obec navíc připravuje komplexní rekonstrukci průtahu silnice
I/26 Sulkovem. Pro úplnost je vhodné doplnit, že finišuje také příprava
projektů rekonstrukcí dalších dvou
komunikací v Líních, konkrétně ulic
Tichá a Na Svahu.
Michal Gotthart, starosta

Zahájení prací v ulici Na Perkách na začátku února

Kaleidoskop informací
ce U Vodárny na Sulkově po dokončení prací. V Líních byla zaznamenána
nejhorší situace u novostaveb v ulici
Ke Křížku.

Další můstek bude opraven.
Úpravy návsi budou pokračovat.
Parkování kamionů v prostoru návsi
se po loňských úpravách přesunulo
do úseku mezi transformátorem a hasičskou zbrojnicí. Ke kamionům navíc
přibyly ještě autobusy. Do řešení problému s parkováním se již po dohodě
s obcí aktivně zapojila také Policie ČR.
Řidičům kamionů, kteří bydlí v obci,
byla dojednána možnost parkování v areálu Letiště Líně, konkrétně u
vrátnice na bráně v Červeném Újezdě.
Obec je připravena pokračovat v dalším zvelebování návesního prostoru,
práce se rozběhnou po skončení zimního počasí.

Také v líňské hornické kolonii bylo
bláta víc než dost.
A také zde byla v příznivém počasí
provedena nezbytná oprava. Dřívější
lupek smíchaný s blátem byl nahrazen
uválcovaným asfaltovým obrusem.
Ani v tomto případě se nejedná o řešení dlouhodobé, alespoň dva roky by
však nový povrch mohl vydržet.

Můstek přes meliorační strouhu na
cestě z Líní ke koupališti byl již zcela
zanesený a téměř nepropustný. Obec
zajistila vyčištění koryta před i za můstkem a během letošního roku počítá
s opravou mostovky i s instalací nového zábradlí. Strouha, odvádějící vodu
ze soustavy tří rybníků (Montajchů) je
v majetku státního podniku Povodí Vltavy, který její celkové vyčištění, bohužel, neplánuje.

Zasedací místnost hasičské
zbrojnice se oděla do nového hávu.

Nezpevněné cesty
pokryla v lednu vrstva bláta.
V nejvíce postižených ulicích byly provedeny alespoň základní opravy.
Snímek zachycuje upravenou část uli-

Vylepšení se dočkala cesta
ze Sulkova na hřbitov.
Po lednové oblevě se celá cesta prakticky ocitla pod vodou a v běžné obuvi
se stala neschůdnou. Cesta byla vysypána alespoň lupkem.
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V místnosti je nová podlahová krytina z PVC, nový nábytek i nové záclony, stěny byly vymalovány. Pozornost
ovšem upoutává především krásná
velkoplošná vitrína s hasičským praporem a trofejemi ze soutěží. Náklady
uhradila ze svého rozpočtu obec, práce si přitom provedli nebo zajistili členové Sboru dobrovolných hasičů Líně
sami. Hasičský prapor má místní sbor
od ledna loňského roku.

Zvesela do nového roku
Kdo by neměl rád konec roku?
Vždyť jsou s ním spojeny ty nejkrásnější svátky – Vánoce a Silvestr. Radujeme se nejen z dárků, které dostáváme, ale těší nás i vymýšlet, kterými
dárky bychom udělali radost těm, na
nichž nám záleží. A když to vyjde, těšíme se dvojnásob. Kouzlo Vánoc se

svou neopakovatelnou atmosférou
vystřídaly oslavy konce roku. V našem Svazu seniorů Sulkov –tak byl
celostátně změněn náš původní název – jsme měli silvestrovskou zábavu
v příjemném prostředí sálu Obecního domu Líně.již 28.12. v 15.00. Pozdravit nás přišel i starosta obce pan
Gotthart. On i naše předsedkyně nám
popřáli příjemnou zábavu a je třeba
říct, že se rozloučení s rokem vydařilo.
Jakmile zazněla hudba, začal se plnit
parket a bylo veselo.Sešli jsme se společně rádi, popovídali si a pobavili se.

Jako každá organizace i my jsme
na výroční členské schůzi 29.1.2018
v sále Sparty na Sulkově zhodnotili
svou činnost za uplynulý rok. Hosty byli představitelé obce starosta
Gotthart a místostarosta Benedikt,
zástupce Spolku pro všechny a předseda Sparty Sulkov. Akcí bylo v uplynulém roce dost a také letos se máme
nač těšit. Předsedkyně poděkovala
všem, kdo se podíleli na organizaci
a zajištění akcí. V diskusi vystoupili
všichni hosté a slíbili nám podporu
pro naši činnost, zároveň poděkovali za spolupráci. Přítomní dostali
informace o akcích v nejbližší době
– možnosti přihlásit se na zájezd do

Advent v MŠ
První adventní dny v naší MŠ
proběhly ve znamení čertovského
rejdění. Žáci 9. třídy ZŠ pro naše děti
připravili mikulášskou nadílku v kostýmech čertů, Mikuláše a andělů. Druhou adventní neděli proběhly v obci
vánoční trhy, na které děti připravily
různé výrobky. K vánoční atmosféře
přispělo vystoupení dětí, kde zaznělo několik vánočních koled. Adventní
čas vyvrcholil vánočním posezením
v MŠ při čaji, cukroví a nadílkou pro
všechny děti.
V novém roce se zúčastnili naši
předškoláci tradičního tříkrálového
koledování v obci.
Kolektiv učitelek MŠ
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Maďarska, čas odjezdu do divadla
do Prahy. Tam se jako vždy těšíme.
Tentokrát jsme navštívili Studio DVA
divadlo na Václavském náměstí. Vybrali jsme si představení Hvězda , autor Patrik Hartl. Hra byla napsána,,na
tělo“ Evě Holubové jako one woman
show. Byla to komedie o fiktivní seriálové herečce. Humorně tu bylo vylíčeno zákulisí českého showbyznysu.
Museli jsme obdivovat nejen výdrž
herečky na scéně – 1hod.40min bez
přestávky, ale i její energii, vtip, rychlost převleků na scéně i proměny kulis. Asi byli všichni spokojeni. Hlavně
ti, kdo si ještě před divadlem stihli
prohlédnout výstavu díla Josefa Lady
v Tančícím domě,procházku přes
Karlův most na Kampu nebo setkání
s pražskými přáteli. Byl to krásný kulturní zážitek a to máme před sebou
ještě celý rok. Je tedy nač se těšit!!
Milena Bulínová,
Svaz seniorů Sulkov

Předvánoční pochod - Dny zázraků a přání

Vlak přivezl turisty na start trasy 12km
do Blatnic u Nýřan

Dny zázraků a přání se jmenuje vánoční kolekce písniček Mistříňanky. Týden
před těmi dny, v sobotu 16. prosince
2017 vyšli pochodníci do adventní
přírody v rámci 36. ročníku Předvánočního pochodu (dále jen PP). Jedna z
písniček vánoční kolekce je nazvána
"Dnes radost mám" a mám ji i já, a to
hned dvojnásobnou. Jednak z počtu
155 zúčastněných, přestože jich bylo
méně než v roce předcházejícím a
ještě větší z toho, že se přihlásila vést
štáb PP od roku 2018 členka výboru
líňského odboru KČT Jana Kracíková. A proč se o tom zmiňuji? Zmiňuji
se o tom proto, že jsem po skončení
PP v roce 2015 oznámil, že z vážných
rodinných důvodů již nebudu moci
v budoucnu tento pochod organizovat a posledním, který ještě připravím
bude jubilejní pětatřicátý v roce 2016.
Do června 2016, kdy byla uzávěrka
termínu jej přihlásit do krajského a celostátního Kalendáře turistických akcí
na rok 2017, nikdo neprojevil zájem PP
po mě převzít a ani nebylo provedeno podle odsouhlaseného Plánu činnosti odboru na rok 2016, vyznačení
tří okruhů vlastním začením PP pro
rok 2017. Tak mne požádal předseda
odboru Karel Lukáš, abych ten letošní ještě vyjímečně zorganizoval, že by
byla veliká škoda tradiční Předvánoční
zrušit a že se do budoucna určitě někdo jeho organizování ujme. Požadavku jsem vyhověl a v posledním týdnu
před uzávěrkou přihlášek připravil narychlo jiné, než původně zamyšlené
tři okruhy s vlastním značením. Proto
za tuto dvojnásobnou radost děkuji
všem zúčastněním i Tobě Jano!
A nyní již k tomu letošnímu PP. Po
deštivém počasí v předchozích dnech
konečně trochu přimrzlo a za příjemného polojasného počasí s denní teplotou 0 až 4 stupně přišli pochodníci
do tradičního cíle, restaurace V Cihelně ve Zbůchu ze tří tras. Jednadvacet po 23 km dlouhé trase ze žel. st.

Pňovany, ze žel. st. Blatnice u Nýřan po
12 km trase padesát jedna a ze žel. st.
Nýřany po 7 km trase šedesát. Dalších
23 úcastníku došlo do cíle odjinud. Se
čtrnácti obětavými členy štábu, kterými byli: Jozef Babka, Vlasta Čáslavová,
Ivana Formanová, Věra Hajžmanová,
Miroslava Helclová, Jarrmila Klementová, Jana Kracíková, Karel Lukáš, Ivo
Pěček, Monika a Josef Sladkých, Václav Straka a Taťjana a Josef Vostárkovi
je evidovaná celková úcast v počtu
169 pochodníků. I všem členům štábu a ochotným náhradníkům Jarmile
a Jaroslavu Fialovým, Ireně Konigové,
Haně Míkové a Lee Polákové děkuji.
Naopak úcastníci děkovali organizátorům nejen za "objednané" počasí, ale i
perfektní proznačení tras a za obdržené vánoční sáčky se sladkou odměnou
a s PF 2018 i Pamětní list. Tradiční odměnu obdrželi nejvzdálenější úcastnice Vlasta Jirousková z Teplic, nejstarší
pětaosmdesátiletá Olga Protivínská z
Líní a vyjímečně dva nejmladší: Eliška
Bartíková, nar. 28.4.2017 z Prahy 4 a Tomášek Váchal, nar. 28.6.2016 z Líní. Za
zdařilou akci bylo písemně poděkováno Obci Zbůch, paní Stanislavě Egermayerové ze Zbůchu, panu Ladislavu
Pakandlovi z Líní, paní Knopfové z rest.
Kulturní dům v Úhercích a panu Hrdličkovi z rest. V Cihelně ve Zbůchu.

Nejmladší účastník Předvánočního pochodu
Tomášek Váchal s rodiči

V článku z jubilejního pětatřicátého PP jsem se zmínil o vzniku tohoto pochodu, u jehož zrodu jsem stál.
Protože jsem byl v jeho čele dodnes
ve více jak polovině z dosud uskutečněných 36. ročníků, dovolím si krátké
ohlédnutí do minulosti. Na prvém ročníku v roce 1982 bylo jen 17 úcastníků
z důvodu, že byl pořádán pouze pro
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Nejvzdálenější účastnice z Teplic
Vlasta Jirousková přebírá cenu od Václava Straky

členy odboru turistiky tělovýchovné
jednoty Baník Zbůch. Na druhém ročníku byla výše stratovného 2 Kčs pro
dospělé a 1 Kčs pro děti do 15 let. Ve
třetím ročníku stálo ubytování v klubovně ve vlastním spacím pytli 3 Kčs
za noc a v cíli byl zdarma čaj a sušenky.
Ve 31. ročníku v r. 2012 doklouzalo za
nepříjemného mimořádného náledí
do Zbůchu pouze 92 turistů, což byla
nejnižší úcast od r. 1993, t. j. po dvaceti letech. Přesto jsem byl spokojen, že
dorazili bez újmy na zdraví. Posledně
udělovaný Pamětní list vznikl z retronávrhu, který mi na požádání nakreslil kamarád Jan Mitrenka z Tlučné v r.
2005, můj spolupracivník na zdejším
dolu Krimich před jeho uzavřením.
On nakreslil obrázek a já mu k němu
dodal úvodní verš z básně Vánoce od
Jaroslava Vrchlického. Je to asi jeho
nejznámnější báseň z Čisté, kterou
Vrchlický napsal o Štedrém dnu 1874.
O této básni jsem se zmínil již v článku Čtyři roční období - jaro, kdy jsme
30.4.2016 navštívili muzeum v Čisté
a měli možnost spatřit kopii ukázky
rukopisu této básně. Kamarádu Janu
Mitrenkovi jsem již bohužel písemně
poděkovat nemohl, protože před konáním PP v r. 2017 se ke mne donesla
smutná zpráva, že zemřel. Tak Ti Jendo
děkuji alespoň touto cestou a budu na
Tebe vzpomínat... A abych neunavoval
spoustou informací, tak sděluji poslední. Všech doposud uskutečněných 36.
ročníků PP se celkem zúčastnilo 5608
pochodníků.
Závěrem přeji štábu PP, který se
uskuteční 15.12.2018 pod vedením
Jany Kracíkové pěkné počasí, hodně
příjemných pochodníků a hezkých
tras, ke kterým jsem snad i já trochu
přispěl.
Za štáb Předvánočního
pochodu naposled Václav Straka, člen
Klubu českých turistů, odbor Líně

Příměstský tábor Mirkoregionu Radbuza
Bylo nám ctí již podruhé hostit
a bavit děti z příměstského tábora
Miroregionu Radbuza ve spolupráci
s obecním úřadem Líně, který nám
poskytl zázemí Obecního domu v Líních. Pro děti byla připravena kreativní dílnička, kde si mohly vyrobit mandaly a jiné obrázky z písku, zažehlovat
korálky a vybarvovat dřevěné výseky.
Pak následoval oběd a po krátké polední pauze se rozjela maškarní šou
plná tance a soutěží pro děti. Dětem
jsme zamávali v odpoledních hodinách a už teď se těšíme až přijedou
opět o letních prázdninách.
					
Zdeňka Šlégrová
Spolek PRO VŠECHNY,z.s.

Novoroční koncert "Tří králů"

Dne 6.1.2018 se v prostorách
Obecního domu v Líních konal již
2. Novoroční koncert Tří králů“ za
doprovodu folklorního souboru
Plzeňský MLS a jeho hostů. Své výkony představily mladí zpěváci ze
ZUŠ Stod a klavírní mistr pan Tomáš

Hostýnek, který zahrál vánoční pastorely. Během představení přijeli Tři
králové i s velbloudicí a rozdávali
zlaté čokoládové mince. Potěšila nás
velká účast spoluobčanů a věříme,
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že se tento Novoroční koncert stal
tradicí obce Líně.
Zdeňka Šlégrová
Spolek PRO VŠECHNY,z.s.

Mrazivé kouzlo zimního lesa

Start tras v Nýřanech na vlakovém nádraží

V sobotu 24.února 2018 proběhl
19. ročník turistického pochodu Kouzlo zimního lesa, který doprovázely tři
zásadní změny. Novou hlavní pořadatelkou pochodu byla 21.2.2017 na
schůzi výboru Klubu českých turistů,
odbor Líně schválena Miroslava Helclová. Další změnou bylo to, že se trasy
pochodu 11 a 15km poprvé v historii
startovaly z Líní z Obecního domu.
Poslední změnou, kterou se tento pochod odlišoval, bylo po letech velmi
chladné zimní počasí, ale bez sněhové pokrývky. Ráno ukazoval teploměr
-12°C a přes den vystoupala teplota
jen na -5°C. Bylo slunečné počasí, ale
tváře nám mrzly vlivem ledového východního větru.

Tým, který startoval trasy
10,16,22 a 28km v Nýřanech

Účastníci pochodu si mohli vybrat z
bohaté nabídky tras. Poprvé v historii
zavítal start pochodu Kouzlo zimního lesa do Líní do Obecního domu.
Trasy 11 a 15km zde startovala Jana
Kracíková. Po odchodu z Obecního
domu se dali účastníci pochodu vlevo po Líňské okružní trase, která je
zavedla až k vyhlídce u Nového rybníka. Odtud trasy 11 a 15km zamířily
polní cestou k halám firmy Faurecia
a přes přivaděč do Úherec na náves
ke kostelu, kde trasy odbočily vlevo a

Cíl pochodu v Tlučné v restauraci Na schůdkách

pokračovaly při dálnici a potom vpravo podjezdem pod dálnicí na okraj
Nýřan do části zvané Mexiko. V Nýřanech na vlakovém nádraží startovaly
alší trasy 10, 16, 22 a 28km Libuše
Gregorová, Věra Hajžmanová, Helga
Koudelková a Lea Poláková. Trasy z
Nýřan vedly společně po žluté značce do Kamenného Újezdu, kde se oddělila trasa 10km, která pokračovala
přes Humboldtku do Mexika, okrajové části Nýřan. Trasy 16, 22 a 28km
sledovaly stále žlutou značku do lesa
nad Blatnicí, kde odbočila trasa 16km
po vlastním značení do Blatnic a dále
směřovala přes DIOSS do Mexika. Trasy 22 a 28km se nadále držely žluté
značky až na rozcestí U Maška, kde
odbočily doleva na zelenou značku a
pokračovaly přes Rochlov do Přehýšova, pak přes DIOSS také do Mexika.
Odtud všechny trasy společně s trasami 11 a 15km přicházejícími z Líní
zamířily přes Nýřany až k nýřanskému
hřbitovu a přes přivaděč do lesa Torovka a odtud do Tlučné do cíle pochodu v restauraci Na schůdkách.
Účastníci tras 10, 11, 16 a 22km
zde ukončili své putování, ale trasa
15km startovaná z Líní pokračovala
po silnici z Tlučné do cíle v Líních
a trasa 28km zamířila z Tlučné po
modré značce přes Vejprnice do Plzně na Novou Hospodu na konečnou
městské hromadné dopravy.
Jak byly jednotlivé trasy navštíveny?
Na trasu 11km z Líní se dostavilo 11
zájemců a na trasu 15km přišlo 30
zájemců. Z Nýřan se vydalo na trasu
10km 52 turistů, trasa 16km přilákala
27 turistů, trasu 22 km si zvolilo 12 turistů a nejdelší trasu 28km si vybralo
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6 turistů. Kromě toho se do cíle pochodu v Tlučné dostavila skupina 12
turistů z Plešnic, kteří měli v nohách
12km.
Cílem pochodu v restauraci Na
schůdkách v Tlučné prošlo celkem
149 účastníků včetně pořadatelů,
kteří byli odměněni pamětním listem,
samolepkou pochodu a pamětními
a turistickými razítky. Toto všechno
měly v cíli na starosti Miroslava Helclová a Vlasta Čáslavová.
Trasy pochodu vyznačili Miroslava Helclová, Lída Melicharová, Zdeněk Melichar a Karel Lukáš. Starty
všech tras a cíl pochodu zajistilo 9
pořadatelů z řad Klubu českých turistů, odbor Líně. Tento pochod se stal
prvním zdařilým pochodem v roce
2018 a myslím si, že důstojně přispěl
k oslavám 30.výročí založení odboru
Klubu českých turistů
v Líních.
Chtěl bych všem organizátorům
poděkovat za profesionální přístup
k organizování pochodu a zvláště
pochválit Miroslavu Helclovou, která
poprvé připravovala a organizačně
vedla tento organizačně náročný
pochod. Sama vypracovala mapku s
popisy tras, návrh nového pamětního
listu a samolepky pochodu.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat
na jubilejní 20.ročník turistického
pochodu Kouzlo zimního lesa, který proběhne v sobotu 23. 2. 2019.
Jste srdečně zváni a těšíme se na Vás.

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

Fenykl obecný (Foeniculum vulgare)
Původ fenyklu nalezeneme v Asii, kde odedávna sloužil jako koření i jako léčivá rostlina. Fenykl je dvouletá i víceletá rostlina, vysoká 80 až 200 cm. Má vysoký obsah éterických olejů. Používají se listy, kořeny, které se suší na slunci a plody. Listy se
sbírají na jaře a používají se čerstvé jako koření. Kořeny a plody se sklízejí na podzim. Z čerstvých květů se získávají semena
ve tvaru půlměsíčků, chutnající po anýzu. Plody se odstřihnou, jakmile zhnědnou a nechávají se zavěšené, aby doschly.

Kde pěstovat fenykl
K pěstování je třeba vápenitá, dobře propustná půda, teplé a slunečné místo. Vyséváme koncem jara na chráněný záhon
v řádcích asi 25 cm od sebe. Protože rostliny jsou dosti velké, protrhají se později na vzdálenost 50 cm.
Jedná se o velmi všestrannou bylinku, z níž se využívají jak listy, plody, tak řapíkatá část a kořen. Nejvíce se však využívají
semena, která obsahují anethol, silice, fenylkarbonové kyseliny, mastný olej, flavonoidy, kumariny, pryskyřice, hořčiny, saponiny, rutin, vitamíny A, B, C, E a další četné stopové prvky.

Proč se doporučuje:
posiluje imunitní systém
působí jako přírodní antioxidant
podporuje normální trávení
podporuje normální funkce dýchacího systému
stimuluje tvorbu mateřského mléka
usnadňuje vykašlávání a uvolňování hlenu
povzbuzuje chuť k jídlu

Říká se, že fenykl:
má protirakovinové účinky
uvolňuje křeče v žaludku a ve střevech
pomáhá od pocitu “nafouklého” břicha u všech věkových skupin
vyvolává opožděnou menstruaci
působí jako lék proti nadýmání, trávicích problémech a kolice u dětí
léčí kašel a katar horních cest dýchacích u dětí
má desinfekční účiny a využívá se při očních zánětech
má mírné močopudné účinky
čistí a zlepšuje funkci jater a ledvin
Kromě léčebných účinků se fenykl používá hojně i v kuchyni a na základě
vlastních zkušeností Vám přikládám recept na výbornou krémovou polévku:
Budete potřebovat:
- 1 cibuli
- olivový olej
- 4 stroužky česneku
- 2 ks fenyklu podle velikosti
- 800 ml zeleninového vývaru
- 2 ks brambory
- 1 smetana na vaření
- sůl a pepř
Na oleji nechte zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli a plátky česneku. Z fenyklu odřízněte zelenou nať. Bulvy zbavte
dvou listů, nakrájejte je na silnější kola a opečte na oleji.
Zalijte vývarem, přidejte brambory nakrájené na kostky a vařte doměkka. Odstavte a rozmixujte. Promíchejte se smetanou, osolte a opepřete, posypejte jemně nasekanou natí, nebo ozdobte orestovaným plátkem slaniny. Dobrou chuť!
Milena Voráčková
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Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
Vás srdečně zve na :

WELLNESS PRO ŽENY I MUŽE
Rekondiční masáže
Lymfo a aroma masáže
Mokrá pedikúra a parafínové zábaly nohou
Kosmetika a depilace voskem
Manikúra a parafínové zábaly rukou
Přednáška o pleti
Líčení Mary Kay

Kdy: 07. 04. 2018 od 7:00 – 21:00 hod.
Kde: Obecní dům Líně

Ceník s procedurami bude mít každý občan Líní a Sulkova ve schránce
Rezervace na jednotlivé procedury na tel.: 776 773 798
Po celou dobu akce zajištěno občerstvení a příjemná atmosféra.
/8/

Oldies party

V restauraci SPARTA SULKOV pořádal Spolek PRO VŠECHNY ,z.s. Oldies
Párty aneb taneční zábava v knihovně Líně z 80. let. Každý návštěvník si
mohl nabídnout na stole nejenom
občerstvení, ale i zajímavé knihy z té
doby. Nechyběla bohatá tombola,
humorné scénky a vystoupení zpěvu písně „Zvonky štěstí“ v podání M.
Podzimka a J. Legátové Přišlo i hodně
zajímavých masek a opět zabodoval
„Střihoruký Eduard“ . Je moc dobře,že
ještě lidem nechybí humor a úsměv
na tváři.
Miroslava Čepelíková

Upozornění pro držitele psů
Vážení držitelé psů nezapomeňte, že dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 obce Líně vám vzniká poplatková povinnost
za vašeho mazlíčka. Poplatek je splatný do konce měsíce března a lze jej uhradit do pokladny obce Líně.

Maškarní bál pro děti
Obecní dům v Líních se dne 11.2.2018
proměnil v Ledové království, které
navštívilo mnoho pohádkových dětských postav všeho druhu. Přišli Elsy,
Anny, Olafové, berušky, včelky, rytíři,
piráti a jiné maškarní postavičky. Děti
s pomocí ledové královny čarovaly,
soutěžily a tančily. Podařilo se jim
vykouzlit oživlé sněhové vločky, ledový zámek, opravdovou klouzačku
a dokonce i opravdové mkrve přímo
od Olafa, na kterých si na konci každý
pochutnal.
				
Zdeňka Šlégrová – Spolek
PRO VŠECHNY,z.s.
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Vánoční pochod v Líních
Vánoční pochod v Líních
se konal už po třicáté

5 členů KČT,odbor Líně a 2 občané Líní
na startu Vánočního pochodu

Rodina Vilingrova na startu Vánočního pochodu

V pondělí 25.prosince 2017 se uskutečnil jubilejní 30.ročník Vánočního
pochodu v Líních.
Na vyznačenou 6 kilometrovou trasu
Vánočního pochodu se vydalo 41 zájemců. Z členů Klubu českých turistů,
odbor Líně se dostavilo 14 členů. Jmenovitě to byli Petr Brabec, Vlasta Čáslavová, Pavel Eret, Jana Eretová, Jarmila
Klementová, Jana Kracíková, Jaroslav
Laibl, Ivana Laiblová, Martina Lopatová, Karel Lukáš, Ladislav Pakandl, Anna
Poláková, Olga Protivínská a Helena
Svobodová. Start pochodu probíhal
od 13.00 do 13.30 hodin na tradičním
místě u hasičské zbrojnice v Líních.
Trasu pochodu vyznačil růžovými fáborky z krepového papíru Karel Lukáš,

který se také ujal startu pochodu. Trasa vedla z Líní po chodníku na Sulkov.
Zde za firmou Gühring odbočila přes
lávku do lesa, kterým pokračovala až
na Líňskou okružní trasu vedoucí od
plovárny. Napojila se na ní a poslední část trasy zavedla účastníky kolem
sběrného dvora na sídliště do Líní k
Mateřské školce, kde byl neobsazený
průchozí cíl pochodu.
Ve 14:30 hodin se vydali na kolech
Martinou Lopatová a Karel Lukáš po
sbírat růžové fáborky, kterými byla
vyznačena trasa pochodu a touto činností byl pochod ukončen.
S účastí jsme byli nadmíru spokojeni.
Počasí pochodu přálo. Bylo zataženo
a teploměr ukázal odpoledne 3°C.
Za Klub českých turistů, odbor Líně
Karel Lukáš

Akce Spolku PRO VŠECHNY,z.s. na 2. čtvrtletí 2018
24. 03. 2018

Velikonoční kreativní dílnička pro děti v Obecním domě Líně

07. 04. 2018

Wellnes pro ženy a muže všech věkových kategorií – v Obecní domě Líně

29. 04. 2018

Čarodějnické rejdění na dětském hřišti na Sulkově , akce pro rodiče s dětmi

05. 05. 2018

Úklid lesa na Sulkově ve spolupráci s KČT Líně

02. 06. 2018

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

Veškeré fotografie z akcí našeho spolku můžete vidět na

www.pro-vsechny.rajce.idnes.cz
Změna programu a termínů vyhrazena
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Členské schůze
Turisté bilancovali, volili
a připomněli si 30 let
od založení odboru
V sobotu 20. ledna 2018, se po
třicáté sešli členky a členové Klubu
českých turistů, odbor Líně (dále jen
KČT, odbor Líně) od 16.30 hodin na
volební výroční členské schůzi potřetí v Obecním domě v Líních, aby
zhodnotili činnost odboru a zvolili
nový výbor a kontrolora KČT, odbor
Líně.

Pohled na účastníky členské schůze

Celkový pohled do sálu

Po otevření sálu Obecního domu
v 15.30 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
připravily a prodej v bufetu zajistily
paní Monika Kurová a Zdeňka Šlégrová ze Sulkova, které jsou od 1.ledna
2018 členkami KČT, odbor Líně.
Paní Jana Kracíková u prezence napočítala 54 členů odboru a do prezenční
listiny se zapsali vzácní hosté, starosta
Obce Líně Michal Gotthart, předseda
Oblastního výboru Klubu českých turistů Plzeňského kraje Josef Sýkora
a člen Oblastního výboru Klubu
českých turistů Plzeňského kraje
Zdeněk Weigl
Krátce po půl páté zahájil schůzi
člen výboru KČT, odbor Líně Václav
Straka, který přivítal všechny účastníky schůze včetně hostů. Schůzi

vedl tak, aby probíhala plynule podle
stanoveného programu. Mezi nejdůležitější body schůze patřila zpráva o
činnosti odboru za rok 2017, kterou
přednesl předseda odboru Karel Lukáš.
V jeho zprávě se objevila mimo jiné
i krátká zmínka o tom, že 29. března
2018 KČT, odbor Líně oslaví 30. výročí
založení.
Co jsme v loňském roce dokázali?
Bylo toho opravdu hodně.
Členové a členky našeho odboru navštívili 82 akcí pěší turistiky, 4 akce cykloturistiky a 11 akcí lyžařské turistiky,
při kterých nachodili pěšky 18 705 km,
najezdili na kolech 1 166 km
a naběhali na běžkách 1 036 km.
Pro turistickou a sportovně založenou veřejnost jsme uspořádali 4 turistické pochody - Kouzlo zimního lesa,
30. ročník Líňského maratonu – memoriálu Františka Brabce, Předvánoční pochod a 30. ročník Vánočního
pochodu v Líních pod vedením Jany
Horské, Oldřicha Horského, Karla
Lukáše a Václava Straky. Tyto pochody celkem navštívilo 661 zájemců o
turistiku. Pro milovníky autobusových
výletů jsme připravili 11 jednodenních autobusových výletů na předem
vybrané a připravené turistické trasy
pod vedením Ing. Petra Vlčka, kterých
se zúčastnilo 469 zájemců, z toho
326x vyjeli členové KČT, odboru Líně.
Václav Straka potřetí v historii našeho
odboru připravil a dokázal zrealizovat
vícedenní autobusový výlet. Jednalo
se o čtyřdenní výlet Folklor a krásy
ČR-3 na Lašsko s návštěvou 23. ročníku Sochových národopisných slavností ve Lhotce pod Ondřejníkem.
Ve druhém ročníku putování cyklu
Václava Straky Čtyři roční období, který potrvá do roku 2020, měli turisté
možnost se zúčastnit 4 akcí pěší turistiky nazvaných podle ročních období
Čtyři roční období - jaro, léto, podzim
a zima. Přihlášení turisté navštívili čtyři sousední kraje Středočeský, Karlovarský, Ústecký a Jihočeský. Turistické
výlety tohoto cyklu absolvovalo 75
účastníků.
Pro milovníky cykloturistiky připravil
Václav Straka dvoudenní cykloakci na
Vysočinu nazvanou Velkomeziříčsko.
V sobotu 6.května jsme se již potřetí
sešli v počtu 39 zájemců při úklidu
nepořádku v okolí Líňské okružní trasy, v Líních a na Sulkově a nasbírali
jsme 26 pytlů odpadků. Kde se tam
odpadky zase vzaly, nám bylo velkou
záhadou, když jsme úklid před rokem
provedli pečlivě.
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V našem odboru také pracují značkaři
Jozef Babka, Jiří Horský a Karel Lukáš,
kteří obnovili 12 km modré turisticky
značené trasy z Nedražic do Hradce
u Stoda.
V průběhu schůze místopředseda
odboru Ing. Jozef Babka seznámil
zúčastněné s plánem činnosti na rok
2018. Zprávu o hospodaření odboru
přečetla hospodářka odboru Vlasta
Čáslavová.

Zakládající členové odboru Vladimír Nový a Helena
Svobodová si prohlížejí kroniku

Potom již následoval nejdůležitější
bod programu členské schůze volba
nového výboru a kontrolora odboru
na volební období 2018-2022. Nový
výbor byl zvolen v tomto složení:
Karel Lukáš – předseda,
Ing. Jozef Babka – místopředseda,
Vlasta Čáslavová – pokladní,
Jana Kracíková a Ing. Petr Vlček
členy výboru.
Kontrolorem odboru byla zvolena
Miroslava Helclová.
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 2017 oslavili
životní jubileum.
Za vzorné plnění úkolů obdrželi poděkování KČT, odboru Líně
Věra Hajžmanová z Plzně,
Miroslava Helclová z Plzně,
kronikář Jiří Horský z Tlučné,
Olga Protivínská z Líní,
Václav Straka ze Zbůchu
a Josef Vostárek ze Zbůchu.
Starosta obce Líně Bc. Michal Gotthart
převzal poděkování za vzornou spolupráci s KČT, odbor Líně pro Obecní
úřad Líně. Obecní úřad Zbůch obdržel také poděkování za všestrannou
pomoc a podporu činnosti KČT,
odbor Líně. Ladislavu Pakandlovi
a Stanislavě Egermayerové bylo předáno poděkování za materiální po-

moc a příkladnou podporu Předvánočního pochodu. V diskuzi vystoupil starosta obce Líně, který vyzdvihl
bohatou a záslužnou činnost KČT,
odbor Líně v obci Líně. Slovy chvály
nešetřil také předseda Oblastního výboru Klubu českých turistů Plzeňského kraje Josef Sýkora. Z jeho rukou
obdržel předseda odboru Diplom za
dlouholeté pořádání turistické akce
Líňský maraton. V loňském roce jsme
uspořádali už 30.ročník tohoto pochodu. Na závěr členské schůze bylo
schváleno usnesení, kterým se bude
KČT, odbor Líně řídit a bude ho naplňovat svou činností po celý rok 2018.
Po členské schůzi následovala
přednáška s promítáním člena odbo-

ru Ing. Petra Vlčka, který nám poutavě
vylíčil své zážitky z exotické cesty po
Vietnamu
V osm hodin večer jsme se rozešli
domů s nádherným pocitem, že naše
celoroční práce a pilné snažení měly
svůj smysl.

V letošním roce slavíme 30 let od
založení našeho odboru. Dovoluji si
pozvat veřejnost z Líní a Sulkova k
účasti na našich turistických akcích a
tím se společně podílet na oslavách
našeho jubilea.
Dění v KČT, odbor Líně můžete
sledovat ve vývěsní skříňce umístěné
v Líních v Plzeňské ulici u autobusové
zastávky ve směru na Plzeň
nebo na webových stránkách
http://kctline.euweb.cz
Těším se na srdečné setkání s Vámi.

Stůl pracovního předsednictva členské schůze

Karel Lukáš, předseda
Klubu českých turistů, odbor Líně

Zásahová jednotka SDHO Líně
Zpráva zásahové jednotky za rok 2017
Vážení spoluobčané,
zásahová jednotka SDH obce Líně má v současné době 13 členů, kteří se v průběhu roku 2017 účastnili těchto výcviků
spojených se zásahovou činností a nebylo jich zrovna málo.
- výcvik a obsluha požárních čerpadel, bojové rozvinutí
- rozvinutí JPO technický výcvik, postavení JPO
- výcvik s řetězovou motorovou pilou
- spojení u zásahu, RDST
- agregáty v požární ochraně, elektrocentrály a osvětlení
- výcviku zaměřeného na obnovu vodních zdrojů včetně zásad bezpečnosti při slaňování
- výcviku v IDP na CPS Plzeň- Košutka ( v tzv.polygonu)
- obsluha vozidla Mercedes Atego CAS 15
- úkoly JPO v rámci ochrany obyvatelstva a civilní ochrany, nouzové přežití + týlové zabezpečení JPO
- BOZP při organizačním řízení
- BOZP na komunikaci, zásady řízení autoprovozu, usměrňování dopravy
- údržba výzbroje a výstroje včetně bezpečnosti pohybu na požární stanici
- COP velitelů JPO II a III na PS Plzeň – Slovany
- výcvik v IDP zaměřené na vyhledávání osob v zakouřeném a stísněném prostoru
- školení vedoucích mládeže
- referenční zkoušky řidičů
- jedenkrát taktického cvičení okrsku Nýřansko zaměřené na DDV
- a samozřejmě kondičních jízd řidičů strojníků, které prakticky probíhají v průběhu celého roku.
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DN líně

Naší zásahové jednotce byl v roce
2017 vyhlášen poplach celkem na 23
událostí z toho se jednalo 16 x o požár, ( z toho 2x o prověřovací cvičení okrsku Nýřansko v obci Rochlov a
obci Přehýšov), dále 5x technická pomoc ( z toho 2x šlo o likvidaci obtížného hmyzu 2x o čerpání vody a 1x
o pomoc při snesení pacienta po
úrazu dolní končetiny na žádost
ZZSPK, 2x jednotka vyjížděla k dopravní nehodě na silnici I / 26
v obou případech k osobnímu vozu
jednou v obci a jednou mimo obec
Líně. V jednom případě bohužel jednotka nevyjela z důvodu nepřítomnosti řidiče strojníka, což by se stávat
nemělo zvláště u jednotky JPO III, nic
méně stát se to může i jiným jednotkám. Pořád jsme jen dobrovolní
hasiči a máme své zaměstnání a není
v mé moci ani v moci jiných velitelů
zařídit, aby hořelo vždy jen tehdy, kdy
jsme všichni doma. Za mé působnosti v roli velitele jednotky toto byl
první případ a věřím, že se to nebude
opakovat. Poslední dobou jednotka
vyjížděla opravdu v minimálním počtu členů, což není také moc dobrá
vizitka jednotky. Snažíme se pro zlepšení dělat maximum. Všichni víme,
že to časově není jednoduché, ale
zlepšení už bylo vidět při posledních
dvou zásazích, jak při požáru chatky
v obci Zbůch, tak i při požáru komína restaurace Sparta na Sulkově. Aby
k takovým situacím už nedocházelo,
tři naši členové byli vysláni do školícího střediska HZS ve Třemošné na
základní kurz strojníků tzv. S 40, což
je čtyřicetihodinový kurz, který samozřejmě i úspěšně ukončili. Jsou to
tito členové : Vosátka Michal, Rašplička Zbyněk a Keramidas Petr. Tento
člen byl ještě ke konci roku opět vyslán do školícího střediska tentokrát
na základní kurz pro velitele tzv. V 40,
což bylo pro něj opět dalších čtyřicet
hodin výcviku, který rovněž úspěšně
ukončil a je tak dalším právoplatným
velitelem naší jednotky. Na základě
tohoto velitelského osvědčení byl i

navržen na funkci zástupce velitele
jednotky, kterou přijal a byl již Radou
obce Líně schválen, jakož i celá zásahová jednotka pro další období ve
složení:
VJ (velitel jednotky)- Roman Vágner,
ZVJ (zástupce velitele jednotky)
- Petr Keramidas,
VD (velitel družstva) - Martin Zavřel,
STR (strojník) - Ivan Bezereti,
STR - Michal Vosátka,
STR - Zbyněk Rašplička,
STR - David Šmůla,
TCH(technik chemicko-technické služby)
- Jan Rauner,
TCH - Martin Vodák,
H(hasič)- Roman Týml,
H-Václav Švábek,
H-Karel Mikeška,

Likvidace hmyzu

Dále jsme dovybavili i členy
zásahové jednotky, co se týká výstroje, dle jejich požadavků bylo nakoupeno 14ks zásahových rukavic, 8x
tričko, 9x čepice k PSII, 9 x zimní čepice, 4x kukla, 8x pracovní komplet PSII,
5x šle, 3x uni klíč, 7x zásahové boty.
Během roku jsme samozřejmě
vykonali několik různých prací pro
obec, jak technických tak i pomoc při
různých akcích, které tady nebudu
vyjmenovávat, což ostatně děláme
všichni pro naše zřizovatele jednotek,

Knihovna líně

Chotěšov

H-Jiří Kraml.
Zásahová jednotka se samozřejmě i v roce 2017 dovybavila o některé
věcné prostředky, byl proveden nákup
nových zásahových opasků typ AP1,
jelikož stávajícím končila platnost, dále
1ks. lano statické délky 60 m průměr
10,5mm, 2x lano statické délky 30m
průměr 10,5mm také z důvodu konce
platnosti těchto lan.
Dýchací technika SATURN také
prošla kompletní pětiletou revizí u výrobce MEVA a.s. v Roudnici nad Labem,
kam byla odvezena veškerá dýchací
technika, kterou jednotka disponuje,
což je 7ks IDP(izolační dychací přístroj)
SATURN a 13ks tlakových lahví.
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dále jsme pokračovali v naší tradici
pořádání Memoriálu Davida Mikešky,
a to již šestého ročníku, který se myslím, opět vydařil. V uplynulém roce se
nám také podařilo vyměnit i poslední
garážové vrata, za což jsme také moc
rádi. Na konci roku jsme pravidelně
obnovili technické prohlídky našich
zásahových vozidel, které proběhly
úspěšně a tak je jednotka opět připravena kdykoli zasáhnout. Na závěr
bych chtěl poděkovat všem členům
zásahové jednotky, kteří se podílejí
jak při samotných zásazích tak i na
práci mimo zásah, jsem moc rád, že
se opět zapojili i členové, kteří nás
poslední dobou moc nenavštěvovali jako Václav Švábek a Zbyněk

Rašplička jeden z našich strojníků.
Toto všechno by samozřejmě nebylo možné bez financování obecního
úřadu, který v roce 2017 vynaložil
nemalé finanční prostředky nejen na
vybavení zásahové jednotky, ale také
na zvelebení požární zbrojnice, tím
mám na mysli rekonstrukci zasedací
místnosti. Myslím, že se za toto období udělalo spoustu práce a také to
stálo spoustu finančních prostředků,

za které bych chtěl moc poděkovat
místostarostovi panu Petru Benediktovi a samozřejmě i našemu starostovi Michalu Gotthartovi a věřím, že
i nadále bude naše spolupráce probíhat minimálně na takové úrovni jako
doposud.
Vypracoval Roman Vágner
velitel JPO III Líně

Požár RD Zbůch

Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ
ELSBERG, Marc - Blackout
SCOTT, Amanda - Zrušené zásnuby
FOLLETT, Ken - Pád Titánů
KOUBKOVÁ, Zuzana Zabitý před klášterem
BELL, Darcey Nebezpečná laskavost
ROLAND, Paul - Ženy ve třetí říši
CLARK, Mary Higgins - Nezavírej oči
CHRISTIE, Sally - Sestry z Versailles
MILLER, Raine Napravený prostopášník
LAPENA, Shari - Někdo cizí v domě
VONDRUŠKA, Vlastimil Dýka s hadem
MACÁK, Milan - Sto let (chatrné)
samostatnosti
BROOKHART HALDA, Martha Vůně anděla, moje cesta
na věčnost a zpět
WOODSOVÁ, Eva - Všichni naši ex
ŠTĚPÁNEK, Stanislav Mejdan na konečné
JUNEK, Václav Rekviem za tři české krále
PETERSOVÁ, Pauline Rubínový pokoj
MARSONSOVÁ, Angela Otevřený hrob
WILSON, Carter - Chlapec v lese
VALEUR, Erik - Sedmé dítě
BRYNDZA, Robert - Temné hlubiny
MACMILLANOVÁ, Gilly - Dokonalá
HARDENOVÁ, Helena -

Příliš mnoho nevěst
POSPÍŠILOVÁ, Jarmila Malovaný pýcha
OHLSSONOVÁ, Kristina Hořící stromy
HARASIMOVÁ, Markéta Poháry touhy
PERSON GIOLITO, Malin Tekutý písek
MOYESOVÁ, Jojo - Krasojezdkyně
KNEBLOVÁ, Hana - Sňatky z lásky
KNEBLOVÁ, Hana Život českých panovníků

SASKOVÁ, Lucia - Nebezpečná
ROLLINS, David - Hlídka duchů
ROBERTSOVÁ, Nora - Žhavé doteky
JANSSON, Anna Bohyně osude ze salonu d´Amour
MORO, Javier - Na vlastní kůži
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HELA, Vlastimil Tajemství bohyní na Žítkové
PATTERSON, James - Citlivé místo
QUICK, Amanda - Město iluzí
PETRLOVÁ, Monika - Nelidské zdroje
RIMMEROVÁ, Kelly Když jsem tě ztratila
FIELDINGOVÁ, Joy V pavučině vztahů
SOUKUPOVÁ, Petra Nejlepší pro všechny
KRÁTKÝ, Viktor Ali Baba a 40 politiků
GRMOLEC, Zdeněk Císařský kurýr Marie Terezie
CARTLAND, Barbara Bohatství lásky
VONDRUŠKA, Vlastimil Prokletí brněnských řeholníků
DOEHNERTOVÁ, Rodica Hotel Sacher
MACEK, Miroslav - Saturnin se vrací

ŠIMKOVÁ, Božena Vražda jako řešení
VONDRUŠKA, Vlastimil Klášterní Madrigal
DE LA MOTTE, Anders - Konec léta
FOUSEK, Josef Zkrátka bez pozlátka
HARASIMOVÁ, Markéta Pouta z pavučin
DĚTI
JINDRA, Jaromír Příhody myšáka
Mišulína z Myšova
JAMES, Greg, SMITH,
Chris - Supernuly
NICHOLASOVÁ, Soray Stáje Zlatá hvězda,
Zákeřná soupeřka

MACOUREK, Miloš - Světe, div se
PRITCHETTOVÁ, Georgia Fredy největší strašpytel
zachraňuje svět
Fredy největší strašpytel
králem džungle
Fredy největší strašpytel
bojuje s pirátem
LEBEDA, Jan Medovníček a Barvínek, Pohádkové
čarování
GREZLOVÁ, Otilie K. Anička a Jitřenka
MARTIŠKOVÁ, Petra O nezbedné čertici
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana Zimní škola v přírodě,
tajemné stopy
BREZINA, Thomas Brontík, rytíř z pravěku

KINNEY, Jeff Deník malého poseroutky,
Výprava za teplem

Jaroslava Tomášová, knihovnice

Plán akcí KČT, odbor Líně - 2. čtvrtletí

BŘEZEN
7. 3.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – ZIMA - pěší turistika

St

Místo konání: Ústecký kraj, okres Louny
Trasa: 10,5 km - mapa KČT č.8
Zajímavosti na trase: Louny – Oblastní muzeum, Červený vrch (Stříbrník) – Ejemova chata KČT + rozhledna
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 4:58 – Plzeň, CAN 5:19; vlak: Plzeň, hl.n. 6:06 - Most
8:49, 9:02 – Louny, město 9:42 hod.; zpět – vlak: Louny, město 16:13 – Most 16:54, 17:05 –
Plzeň hl. n. 19:53; bus: Plzeň, CAN 20:15 – Líně 20:28 hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 20. 1. 2018
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz ; web: http://kctline.euweb.cz

DUBEN
7. 4.

ZBRASLAVSKÝ VRCH CHLUMSKÁ HORA - pěší turistika

So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 9,10,15,22,29 km - mapy KČT: č.2 a č.30 * atlas SHOCART strana: 239,294,295
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:50* Líně 7:00 * Sulkov 7:05 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 7:15* Plzeň - Lochotín, pivnice U Komína 7:25 hod.
Starty tras: 9,10,29 km: hrad Nečtiny, BUS * 15,22 km: Nečtiny (odb. ČTZ ze silnice) *
Cíl: všech tras Manětín zámek
Zajímavosti na trasách: zřícenina hradu Nečtiny, vyhlídkové body: Kozelka, Špičák, Zbraslavský vrch,
muzeum Nečtiny, barokní zámek Manětín.
Přihlášky a platba do 30. 3. 2018 * Cena za dopravu: 160 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz
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21. 4. VÝSTUP NA PLEŠIVEC PŘES ROZHLEDNU STUDENÝ VRCH - pěší turistika
So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 11, 20, 25, 28 km - mapy KČT: 38 (34) * atlas SHOCART strana: 245, 291, 292, 293
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy 6:50 * Líně 7:00 * Sulkov 7:05 *Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 7:15 *
Plzeň – Doubravka -U Pietasu 7:25 hod.
Starty tras: 28 km Lochovice, zámek * 25 km BUS Jince, Rejkovice ŽST * 20 km Klínek (křiž. silnice a ČTZ) *
11 km Na Hradci, zastávka BUS (kříž. silnice a ČTZ)
Cíl: Dobříš (náměstí)
Zajímavosti na trase: Plešivec, rozhledna Studený vrch (nejvyšší vrcholy pohoří Hřebeny), Dobříš (zámek)
Přihlášky a platba do 13. 4. 2018 * Cena za dopravu: 220 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz

KVĚTEN
5. 5.

ÚKLID LÍŇSKÉ OKRUŽNÍ TRASY, LÍNÍ A SULKOVA

So

4. 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 v 9:15 hod. – Líně 9:27 hod.
Sulkov 14:26 hod. - Plzeň, CAN 14:45 hod.
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz

12. 5. LÍŇSKÝ MARATON – MEMORIÁL FRANTIŠKA BRABCE
So

31. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
IVV Trasy: pěší 12, 16, 23, 32, 42 km
horská kola 23, 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 ; web: http://kctline.euweb.cz

26. 5. Z Hory Sv. Šebestiána údolím Grabenu do Zőblitzu
So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 11, 14, 18, 22, 34 km - mapy (pouze částečně): KČT: 5 * atlas SHOCART strana: 50, 79
Odjezd busu: 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 - Bolevec – zastávka busu u Gery 6:25 hod.
Starty tras: 11 km Pobersbau (D) * 14 km Kűhnhaide Wanderparkplatz (D)* 18,22 km Hora sv. Šebestiána CZ/D *
34 km Hora sv. Šebestiána (odb. lesní cesty)
Cíl: vše Zőblitz (D)
Zajímavosti na trase: městečko Zőblitz, příroda německé strany Krušných hor, údolí slatinné říčky Grüner Graben
Upozornění:
			
1. Trasy vedou většinou v SRN - doporučuji uzavřít cestovní pojištění. Platné doklady s sebou.
			
2. Omezené možnosti občerstvení po celé trase (vyšší ceny, obtížně zjistitelné možnosti).
			
V cíli v městečku Zőblitz je několik restaurací.
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3. Na akci bude obtížnější orientace, tvar a barva a značek bude zjištěna až na místě, z mapy informace nejde
vyčíst, bude třeba důsledně sledovat směrovky.
Přihlášky a platba do 18. 5. 2018 * Cena za dopravu: 310 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz

ČERVEN
9.6.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – JARO - pěší turistika

So

Místo konání: Jihočeský kraj, okres Písek
Trasy: 19 km - mapy KČT: č. 71
Zajímavosti na trase: Kestřany – prohlídka tvrzí, Žižkův památník – bojiště bitvy 1419
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:01 - Plzeň, CAN 5:22; vlak: Plzeň, hl. n. 6:02 – Ražice
7:17, 7:21 – Putim 7:26 hod.; zpět – vlak: Ražice 16:40 – Plzeň, hl. n. 17:57; bus: Plzeň, CAN 18:30 – Líně 18:47 hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 7. 3. 2018
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz

16. 6. SLAPY (NPR DRBÁKOV) - pěší turistika
So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 8,11,18,25,31 km - mapy KČT: 38, 39, 40 * atlas SHOCART strana: 294, 341, 342
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:20 * Líně 6:30 * Sulkov 6:35 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:45 * Plzeň - Doubravka, U Pietasu 6:55 hod.
Starty tras: 8,18,25 km: Nalžovické Podhájí parkoviště U křížku * 11 km: Křepenice (BUS) * 31 km: Chlum (pošta)
Cíl: 8 km: Nalžovické Podhájí, parkoviště U křížku * 11 km: Chlum (pošta) * 18 km: Žrůbek, hotel *
25, 31 km: Kamýk nad Vltavou
Upozornění: trasy 8, 18, 25, 31 km vedou náročným terénem nad Vltavou a jsou jištěné řetězy *
Trasa 11 km je lehčí, bez řetězů a umožní také navštívit nejkrásnější partie.
Zajímavosti na trase: národní přírodní rezervace Drbákov, Albertovy skály, Kamýk nad Vltavou, rozhledna Vrškamýk
Přihlášky do 8. 6. 2018 * Cena za dopravu: 260 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz

30. 6. VÝSTUP NA ROKLAN - pěší turistika
So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 8, 13, 16, 25, 32 km – mapy (pouze částečně) KČT: 65 * atlas SHOCART strana: 544
Odjezdy: Zbůch, zastávka busu U školy 6:20 * Líně 6:30 * Sulkov 6:35 * Plzeň - Bory, zastávka busu
konečná tramvaje č.4 v 6:50 hod.
Starty tras: 8 km: Frauenau (T křižovatka s Badstrasse) * 13, 16, 25, 32 km: Klinbenbrunn – Flanitzebene (parkoviště)
Cíle: 8, 16, 25 km: Buchenau (pošta) * 13 km: Klinbenbrunn – Flanitzebene (parkoviště) *
32 km: Frauenau (T křižovatka s Badstrasse)
Zajímavosti na trase: Šumavská příroda, Roklan, Roklanská chata (občerstvení), přehrada Gläserner Steig,
zámek Buchenau, zříceniny Oberfrauenau a Hirtenhütte

Upozornění:
1. Trasy kompletně vedeny v SRN - doporučuji uzavřít cestovní pojištění. Platné doklady s sebou.
2. Omezené možnosti občerstvení po celé trase (vysoké ceny, obtížně zjistitelné možnosti).
3. Na akci bude obtížnější orientace, tvar a barva a značek bude zjištěna až na místě, z mapy informace nejde
vyčíst, bude třeba důsledně sledovat směrovky.
Přihlášky a platba do 22. 6. 2018 * Cena za dopravu: 270 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz
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Novoroční výstup na Čerchov
V lednu za pec si sednu
V lednu za pec si sednu je známá lednová pranostika. Já jsem toto
doporučení, které je spojeno s touto
pranostikou prakticky nevyužil, ale
naopak se 1. ledna 2018 zúčastnil
jubilejního 20. Novoročního výstupu
na Čerchov. Co tomu předcházelo?
Na Boží hod vánoční se mi telefonicky zeptal Pepík Vostárek, zda se s ním
chci zúčastnit výše uvedeného výstupu a zdali vím o dalších zájemcích
z líňského odboru turistiky, kteří by
jej chtěli absolvovat. Sdělil jsem mu,
že Karel Lukáš je v té době s partou
na lyžích v Krkonoších, ale že již několik let se výstupu zúčastňuje Láďa
Pakandl s manželkou Jiřkou.
A tak v této čtyřčlenné skupině
Láďa, Jiřka, já a Pepík, který současně
i v roli řidiče, odjíždíme v 8:30 hodin
z Líní. Je teplo 7°C a cestou nás provázejí dešťové přeháňky. Z Capartic,
původně dřevorubecké osady založené v roce 1707 nacházející se v
nadmořské výšce 753 m odcházíme
za oblačného počasí, ale již bez deště. Čeká nás 4,3 km dlouhý výstup na
nejvyšší horu Českého lesa Čerchov
1042 m n. m. Jak se přibližujeme k cíli
přecházíme postupně ze sněhu na
led, po kterém obtížně dojdeme na
vrchol, kde fouká ostrý severák a pro
mlhu není ani na krok vidět. Z těchto
důvodů vynecháme Kurzovu věž a v
chatě KČT Domažlice se raději zahřejeme polévkou, svařákem a kávou.
Zde obdržíme za tento jubilejní
20 výstup PF 2018 (viz. ukázka) a odcházíme zpět do Capartic. Sestup je
ještě náročnější než chůze vzhůru.

Proto se v Caparticích před odjezdem domů osvěžíme v restauraci.
Tentokrát již lahodným Prazdrojem
12°, kromě řidiče Pepíka, který se
osvěžil pivem nealkoholickým. Za
slunečného počasí a teploty vzduchu nad 10°C přijedeme ve 14:30 hodin do Líní.
O tomto nezvykle teplém počasí
se zmiňuji v souvislosti s tzv. NOVOROČNÍ ZIMOU. Ta je prvým pranostickým obdobím, které zasahuje do
ledna ještě z posledních prosincových dnů. Její označení je odvozeno
od skutečnosti, že se v dlouhodobém
průměru dostavuje po odeznění téměř již tradiční vánoční oblevy, přibližně ve dnech na přelomu starého
a nového roku. Někdy se novoroční
zima dostavuje doslova na Nový rok.
Z mládí si vzpomínám, že tomu tak
bylo v roce 1979. Tehdy jsem 31.
prosince 1978 s manželkou a přáteli odcházel v dešti na silvestrovskou
zábavu do Kulturního domu ve Zbůchu. To ještě panovalo velice mírné,
teplé počasí s průměrnou denní teplotou okolo 11°C. Po průniku konti-

nentálního arktického vzduchu však
během několika málo hodin poklesla
teplota téměř o 30 stupňů a počáteční večerní déšť se záhy změnil ve
sněhovou vánici. Ráno jsme se ze silvestrovské zábavy ploužili v polobotkách ve sněhu a v mrazu a průměrná
denní teplota 1. ledna 1979 byla již
jen okolo -14°C.
Rozcházíme se s přáním setkat se
ve zdraví zase za rok na některém z
Novoročních výstupů. A třeba i s dalšími zájemci!

Václav Straka,člen Klubu českých
turistů, odbor Líně

Účastníci Novoročního výstupu na Čerchov

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 1. Ročník 12. Vychází 15. 3. 2018
Noviny pro obyvatele Líní a Sulkova vydává Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně, IČO: 00258059 pod evid. č. MK ČR E 17587
Šéfredaktorka: Milena Voráčková, redakční tým: Bc. Michal Gotthart, Bohumír Landrgott
Kontakt: Obecní úřad Líně, tel. 377 911 234, 377 911 334, fax.: 377 911 234, email: zpravline@seznam.cz
Cena výtisku: ZDARMA Počet výtisků 300 ks

/ 18 /

