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Zahradní ulice má nový zpevněný povrch
Jak bylo podrobněji popsáno v minulém čísle Novin, byly již během letošního
teplého ledna zahájeny úpravy místních
komunikací Na Perkách a Na Pomezí na
Sulkově. Po březnovém zpomalení prací,
způsobeném naopak velmi chladným
počasím, se podařilo úpravy v květnu
úspěšně dokončit. Zmizely louže, poklesla prašnost, snížil se hluk od projíždějících vozidel, zlepšily se podmínky
pro parkování osobních vozů. Cíl akce
byl tedy bezesporu naplněn. Zatím se
však příliš nehovořilo o tom, že také
v Líních probíhala přibližně ve stejném
období komplexní oprava jiné místní
komunikace – ulice Zahradní.
Práce se v severní části Zahradní ulice
naplno rozeběhly 21. března a o dvacet
dní později byly provizorně zakončeny
pokládkou betonové stabilizační vrstvy.
Poté se stavební ruch přesunul do jižní
části ulice. 4. května již byla celá ulice vyasfaltována a zbývalo jen dokončit vjez-

Dokončená ulice Na Perkách

Komunikace propojující ulice Na Perkách a Na Pomezí

Nová obytná zóna v ulici Na Pomezí
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Původní stav Zahradní ulice v lednu 2018

Vpusť na dešťovou vodu u zahrádek na severním
konci Zahradní ulice

Severní část Zahradní ulice po dokončení

dové prahy z dlažby, osadit dopravní značení a provést finální
úpravu travnatých ploch. Od poloviny května mohou majitelé
přilehlých rodinných domů i zahrádek užívat novou místní komunikaci bez jakéhokoliv omezení.
Zahradní ulice se z dopravního hlediska stala obytnou zónou,
přičemž do obou jejích úseků motorista vjíždí přes vydlážděné
zpomalovací prahy. V souladu s pravidly silničního provozu je
v obytné zóně omezena rychlost vozidel na 20 km/h a vozovka
slouží zároveň i k pohybu chodců. Počtu přilehlých nemovitostí
odpovídá počet zřízených parkovacích stání, zbývající prostor
je vyhrazen zeleni. Ke každé nemovitosti byl vybudován vjezd
ze zámkové dlažby. Severní úsek ulice, u zahrádkářské osady
„Severní“, je ukončen příčnou silniční vpustí na dešťovou vodu.
Celkové náklady na úpravy Zahradní ulice dosáhly výše 2,6
mil. Kč a byly uhrazeny z rozpočtu obce. Ubyla přitom opět jedna komunikace s prašným povrchem, a co je zvláště potěšitelné, v celé čtvrti mezi ulicemi Hornická, Plzeňská a U Stadionu
jsou již všechny ulice opraveny nebo zrekonstruovány. Nyní
jsou vyprojektovány nebo se projektují ulice Tichá, Na Svahu,
Polesní a chodník v ulici Na Šachtě, podklady se připravují pro
rekonstrukce ulic Polní, Na Podkově, Línská a západní část ulice
V Zahrádkách. Je tedy patrné, že místní komunikace zůstávají
významnou prioritou obce.

Michal Gotthart, starosta

Křižovatka ulic Zahradní a Dukelská

Jižní část Zahradní ulice po dokončení
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Kaleidoskop informací

Úpravy návsi pokračují. Na přelomu zimy a jara byl upraven
úsek mezi návsí a hasičskou zbrojnicí (na snímku). Následně
se pozornost soustředila na plochy u elektrického transformátoru, které byly zavezeny ornicí a zatravněny. Problém s parkováním kamionů v prostoru návsi se tak podařilo vyřešit. Další
úpravy budou následovat.

Na Sulkově se opravovaly výtluky. V nejvíce poškozených
ulicích byly provedeny alespoň základní opravy. Snímek zachycuje vyfrézované prohlubně připravené k asfaltování v ulici Línská. Dalšími opravenými komunikacemi se staly Polesní,
Lípová a západní část ulice V Zahrádkách. Jedná se sice jen
o záplatování, pořád je ovšem lepší řešení chodit a jezdit po
záplatách než ve výmolech.

Na sídlišti byla realizována poslední etapa obnovy veřejné zeleně. Nové dřeviny a rododendrony byly vysazeny zejména v prostoru mezi ulicemi Vojenská a U Kotelny. Celkem
bylo od roku 2016 na sídlišti a v přilehlém okolí vysazeno 136
stromů a 31 rododendronů nebo keřů. Počet nově vysazených dřevin tak výrazně převýšil počet dřevin, které musely
být v souladu s dendrologickým průzkumem pokáceny. Snímek zachycuje právě dovezené stromky, určené k výsadbě.
Koupaliště má nové dno. Nově vybetonována byla poslední
část dna hlavního bazénu. Tímto krokem se podařilo završit
tříleté úsilí o provedení potřebné opravy celého dna. Několik
dní po dokončení prací bylo započato s napouštěním vody,
aby bylo koupaliště připraveno na novou letní sezónu. Letošní práce vyšly přibližně na 490 tis. Kč.
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Kaleidoskop informací

Za školou vyrostlo zbrusu nové hřiště s umělým povrchem. Hřiště o rozměrech 36 x 18 m bude využívané především základní a mateřskou školou, ale také veřejností a místními sportovci – například členy nohejbalového oddílu TJ Baník
Líně. Na podkladové vrstvy byl položen umělý trávník, bylo
provedeno lajnování a osazeny branky na malou kopanou
či házenou. Vlastní stavba hřiště byla již ukončena, obec po
dohodě s vedením základní školy z praktických důvodů ještě
zajistí vybudování čtyři metry vysokého oplocení. Ukončení
veškerých prací je naplánováno do konce června 2018. Celkové náklady spojené s vybudováním hřiště i oplocení dosahují výše 1,4 mil. Kč. Projekt „Víceúčelové sportoviště
Líně“ je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje
(celková výše poskytnutých dotací v letech 2017 a 2018 činí
450 000,- Kč).

V kolonii se opravují hned dvě střechy najednou. V hornické kolonii byly během jara zahájeny opravy střech na dvou
bytových domech. Jedná se o další významnou investici do
obecního bytového fondu během posledních let. Cena prací
by měla dle uzavřené smlouvy o dílo činit 828 tis. Kč bez DPH.
Všech sedm bytových domů v hornické kolonii tak již bude
mít opravenou střechu, čímž bude dosaženo jednoho z dlouhodobých cílů na úseku bytového hospodářství.

Do hřbitovní zvonice se vrátil zvon. Přesněji řečeno, jedná se o polystyrenovou imitaci zvonu, která zaplnila prázdné
místo. Velmi zdařilou původní kopii z pryskyřice odcizili před
více než deseti lety zloději kovů, kteří se na hřbitov vydali krást
měděné plechy ze střechy zvonice. Kromě osazení imitace
zvonu byla letos na jaře zvonice i se symbolickou kaplí vyčištěna, vyměněny byly ozdobně prvky ze dřeva.

Hasiči uspořádali předváděcí akci pro mateřskou školku.
Děti nejprve na líňské návsi zhlédly ukázku uhašení požáru
starého nábytku, poté se vypravily do hasičské zbrojnice. Členové hasičské jednotky SDH Líně jim ukázali nejen krásně
upravenou zasedací místnost, ale také šatny a garáže s veškerým vybavením. Děti ukázněně vyslechly výklad, po kterém
se mohly zeptat na všechno, co je zajímá. Podle očekávání byl
největší zájem o hasičské zásahové vozidlo a o vysílačky.
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Naše obec si připomene významné výročí
V letošním roce uplyne již 100 let od
vzniku samostatného československého státu. Toto významné výročí si připomene také naše obec.
Do konce června bude provedena
oprava souboru pomníků v sousedství líňské návsi. Soubor tvoří pomník
T.G.M. (kamenné těleso pomníku s pískovcovou bustou T.G.M., umístěné na
základech původního podstavce pomníku z r. 1920), pamětní deska obětem nacismu z řad občanů Líní, pamětní deska pilota RAF Viléma Noska
(líňského rodáka) a bronzová pamětní
deska válečných obětí.
V sobotu 1. září 2018 se na líňské návsi uskuteční Oslavy 100. výročí
vzniku samostatného československého státu. S nápadem uspořádat při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého
státu oslavy v obci Líně jako první
přišli zástupci dvou místních spolků
– Spolku PRO VŠECHNY a Sboru dobrovolných hasičů. Obecní radní a zastupitelé se k této myšlence postavili
kladně, rozhodli realizaci projektu
podpořit, ujmout se role hlavního
pořadatele a zajistit financování. Obci
se na uspořádání oslav podařilo získat
dotaci ve výši 50 000,- Kč z rozpočtu
Plzeňského kraje.
Hudebníci zahrají některé skladby
připomínající dobu první republiky,

členové místních spolků předvedou
ukázkový příjezd císaře Františka Josefa I., objeví se dobrý voják Švejk a také
náš první prezident T.G.Masaryk. Do
časů První republiky nás vrátí také
tematická výstava připravená Vojensko-historickým sdružením Kladruby.
Na své si přijdou všechny věkové kategorie, vystoupí především umělci
z Plzeňského kraje. Seniory potěší Junior orchestr Plzeň (dechový) nebo
Hašlerovy písničky v podání skupiny
Švejk Band M. B. Karpíška, děti zaujme
představení Divadla z Bedny, střední
generace jistě ocení vystoupení skupiny Kroky Michala Davida, nakonec
si všichni užijí tancovačku se všestrannou plzeňskou skupinou EPIGON.
Pořadatelem oslav je obec Líně ve
spolupráci s místními spolky. Nejvíce
se do organizace akce zapojí Spolek
PRO VŠECHNY, z.s. a Sbor dobrovolných hasičů Líně. V rámci programu
vystoupí se svým představením „Další, prosím“ divadelní soubor organizace Svazu důchodců ČR ze Sulkova.
Členové Šachového klubu Líně přislíbili zorganizovat zábavnou hru pro
děti, spolek Ženy Sulkov se pochlubí
vlastnoručně vyrobenými dekoračními předměty. Stranou nezůstanou
ani místní občané, např. místní řezbář
Bedřich Váchal, autor krásného vánočního betlému, představí své nejnovější

sochy ze dřeva. Moderování celé akce
zajistí další místní občané – Michal
Podzimek a Martin Zavřel.
Oslavy 100. výročí vzniku samostatného
československého státu budou druhou
nejvýznamnější akcí svého typu za posledních 30 let v Líních. Věřme, že se
akce vydaří a naváže tak na velmi úspěšné oslavy 900 let od první písemné
zmínky o obci Líně, pořádané v r. 2015.
28. října 2018, v den vlastního výročí
vzniku Československa, se uskuteční
lampionový průvod s ohňostrojem. Hlavními pořadateli této již tradiční akce jsou kromě obce místní
spolky Sbor dobrovolných hasičů
a Ženy Sulkov. Lampionové průvody
vyjdou z Líní i ze Sulkova, slavnostní
ohňostroj bude po setmění odpálen
na místním koupališti.
Naše obec se také zapojí do projektu
Plzeňského kraje „Lípy republiky
2018“. Plzeňský kraj zajistí vzrostlou
sazenici lípy srdčité včetně výsadbového materiálu. Lípa pak bude v rámci
podzimní výsadby zasazena na vybrané místo v centru obce.
Cílem všech uvedených akcí je připomenout široké veřejnosti jeden z nejvýznamnějších milníků v našich dějinách, a to, pokud možno, důstojnou,
ale zároveň také zábavnou formou.


Michal Gotthart, starosta

Poděkování

Obec Líně touto cestou děkuje místním spolkům Klub českých turistů – odbor
Líně a SPOLEK PRO VŠECHNY za dokonale zorganizovaný úklid okolí Líní a Sulkova,
který se uskutečnil v sobotu 5. května 2018. Zásluhou členů obou spolků i dalších
zúčastněných osob se podařilo uklidit velké množství menších černých skládek
v okolí Líňské okružní trasy i v lesích kolem Sulkova. Je potěšitelné, že se mezi obyvateli naší obce najde řada těch, kterým není stav okolní přírody a krajiny lhostejný.
 Michal Gotthart, starosta
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Návštěva mateřské školy v knihovně
Měsíc březen byl vždy považován za
měsíc knihy. Tuto tradici dodržuje
naše mateřská škola, která i v tomto
roce zařídila dětem návštěvu Místní
knihovny Líně. Děti knihovnu navštívily podle tříd – od nejmenších dětí,
které se jen zběžně seznámily, kde
knihovna sídlí, jaké knihy a časopisy si

zde mohou půjčit a jak se v knihovně
a ke knihám chovat, až po předškoláky, kteří si zde navíc mohli udělat test
znalostí pohádek, poslechli si čtenou
pohádku, kterou pak společně převyprávěli a seznámili se s chodem
knihovny podrobněji.
Dětem se podle jejich reakcí v knihov-

Děti v knihovně

ně líbilo a několik se již přišlo, v doprovodu rodičů, přihlásit jako noví čtenáři.
Jiné děti plánují přijít po nástupu do
první třídy, aby si mohly zapůjčovat
povinnou četbu.

Jaroslava Tomášová
knihovnice

Děti v knihovně

Dopoledne s hasiči
Hurá, místní hasiči nás, děti z mateřské
školy, pozvali do hasičské zbrojnice na
návštěvu. Vše ale začalo velkým překvapením. Hasiči na návsi postavili velkou
pyramidu ze dřeva a předvedli skutečný
zásah při hašení požáru. Nechyběla komunikace přes vysílačky, požární auta,
siréna hoří, hoří! Děti přihlížely s užaslýma očima a zrychleným dechem. Oheň
byl za všeobecného nadšení uhašen

a my pokračovali v návštěvě prohlídkou požární zbrojnice. Na své základně
nám hasiči ukázali svou výzbroj a výstroj – přilby, svítilny, vysílačky a mnoho
dalšího. Samozřejmě si děti mohly vše
osahat a vyzkoušet. Hasiči byli vzorní
průvodci a dovolili nám nakouknout
do své nové zrekonstruované klubovny, kde se za prosklenými vitrínami pyšní poháry a trofeje z vyhraných soutěží.
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Dominantou byla požární standarda se
znakem obce Líně. Závěrem děti prošmejdily hasičská auta a samozřejmě se
s hasiči vyfotily.
Děkujeme, bylo to opravdu zdařilé dopoledne.
A děti mají jasno: „Až vyrostu, budu hasičem“.
					

Učitelky MŠ Líně

Zájezd do Želíz a Mělníka
Rok se s rokem sešel a je tu opět květen a nás čeká již tradiční akce Spolku Ženy Sulkov a to zájezd pro rodiče
s dětmi. Naším letošním cílem jsou
Čertovy hlavy v Želízech a Mělník.
Scházíme se 26. 5.2018 v sedm hodin
na našem seřadišti na „Špičine“. Děti
i rodiče jsou na místech, tak zavíráme
dveře a hurá za krásami naší země.
Správně by se měl jmenovat spíše
výlet za sochami Václava Levého, než
jménem jednoho jeho díla, ale vzhledem k faktu, že jsou Čertovy hlavy
nejsnáze dostupné a pro mnohé z nás
také nejznámější, tuto nepřesnost
snad prominete..
Existuje několik možností jak výlet
pojmout, lépe řečeno, kde začít. Volitelně můžete na okružní trasu navázat
v obci Želízy, Tupadly případně Liběchově. Pěšky projdete všemi zmíněnými místy a příliš nezáleží na pořadí. My
jsme vyšli z obce Stračí po žluté turistické značce. Cesta vede nádhernými
lesy, které jsou plné různých skalních
útvarů, skoro na všechny jsme vylezli.
Ale největším lákadlem trasy jsou sochy Václava Levého. Reliéfy vysochal
v letech 1841–46.
Mordloch a Sedm chlebů
Ve srovnání s ostatními sochami mohou tyto přírodní objekty zdát méněcenné, přesto si myslím, že jsou
zajímavé. V Mordlochu, neboli loupežnické jeskyni, je v současnosti zbudováno spaní trampů. O pár kroků dál
pak stojí skalní blok Sedm chlebů, kde
s trochou představivosti pečivo z jeho
názvu bez problémů najdete.
Harfenice a Had
Širokou cestou, v současnosti notně
zničenou těžkou technikou lesáků,
dorazíte k dílu Harfenice. Václav Levý
zde vytesal reliéfy čtyř lidských hlav,
zdobenou jeskyni a ženu s harfou. Bohužel posledně jmenovaná, po níž se
sousoší jmenuje, doznala rukou vandalů největší újmy. V samotné jeskyni
toho k vidění moc není, to až o pár
kilometrů později.
Nedaleko Harfenic se na skále vyhřívá
devítimetrový had. Podnětem k jeho
vytesání mohly být zmije, které se ve
zdejším borovém lese rády vyhřívaly.
Opět zde najdete prvky vandalismu,
a tak tělo plaza pokrývá spousta ne-

smyslných nápisů. Nad hadem, s trochou pozornosti, najdete sekeru, která
ho měla v části před větší smyčkou
přeseknout. Dnes to však není zvlášť
výrazné.
Čertovy hlavy
Půlkilometr poměrně prudkého stoupání a otevře se před vámi pohled na
přibližně deset metrů vysoké hlavy
vytesané ve zdejším pískovci. Někdo
v nich vidí vodníka s čarodějnicí, jiný
si představuje ony zmiňované čerty.
S trochou představivosti si můžete připadat jako v Americe, kde na Mount
Rushmore stojí hlavy čtyř amerických
prezidentů. Zdejší sochy mají však ke
státníkům přeci jenom trochu daleko.

Blaník a jeskyně Klácelka
Přestože se běžně hovoří o dvou názvech, ve své podstatě jde o jedno
místo. Nejprve dorazíte na Blaník,
což je prostor před jeskyní vyzdobený reliéfy Jana Žižky, Prokopa Holého a postavy trpaslíků vytvářejících
zbraně pro blanické rytíře. Mnozí tato
díla považují za vrcholné dílo Václava
Levého. Vstoupíte-li pak do jeskyně
zvané Klácelka, prohlédnete si výjevy
z básně Ferina Lišák od Františka Matouše Klácela. Odtud také vznikl název
jeskyně.
Obec Želízy leží ve Středočeském kraji
v severozápadní části bývalého okresu Mělník a dostanete se tam, když
z Prahy pojedete za Mělníkem po
silnici směrem na Českou Lípu. Obcí
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procházejí jednak hranice dvou chráněných území, a to Chráněné krajinné
oblasti Kokořínsko a přírodního parku
Rymáň. Želízy rovněž protéká říčka
Liběchovka, na jejíchž březích se na
sever od obce rozkládá přírodní rezervace „Mokřady Dolní Liběchovky“.
Z význačných osobností v minulosti přímo v obci žili německy píšící
spisovatel Franz Kafka, který bydlel
ve Stüdlově penzionu v letech 1919
a 1923 a až teprve v roce 1999 mu
zde byla odhalena pamětní deska.
V Želízích žil ještě profesor a hudební
skladatel Josef Křička, který byl prvním českým kronikářem obce. Jako
skladatel svá hudební díla věnoval
převážně mládeži.
V Želízích na nás čekal autobus a pokračovali jsme do Mělníka. Tady už si
šel každý za svým cílem, všichni jsme
navštívili vyhlídku nad řekou a dívali
se na soutok Labe s Vltavou, v dálce
jsme viděli horu Říp a v duchu si říkali, že Praotec Čech si opravdu dobře
vybral.
Máme nádhernou zem.
Děti si ještě vyplnily na mapce Mělníka tajenku a odevzdaly ji v informačním centru, kde dostaly za odměnu
magnety. Také od nás dostaly odměnu za to, že byly hodné a všechny ušly
úctyhodných 12-15 km.
Počasí nám přálo, celý den bylo nádherně. Výlet se nám opravdu vydařil
a už se těšíme na další.



Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

Jarní akce za Spolek Ženy Sulkov
Velikonoční výstava s kreativním
tvořením
V neděli 25. 3. 2018 jsme uspořádali již
naší tradiční velikonoční výstavu s kreativním tvořením pro děti i dospělé.
Nezapomněli jsme pozvat naše hosty
řezbáře pana Dvořáka, nemohl se dostavit sám, ale abychom nepřišli o jeho
nádherné výtvory , poslal je po Lenceobdivovali jsme beránky, ptáčky, cvrčky, sovičky, nevěděli jsme co si máme
dřív koupit.
Jana Forejtová si pro nás připravila
svoje nádherné zápichy a závěsy a ani
my s Lenkou jsme nezahálely a přinesly jsme naše madeirová a drátovaná
vajíčka, šperky a látkové slepičky.
Ale naším hlavním cílem bylo, aby si
děti i jejich maminky vyrobily dekorace na Velikonoce.
Naše nová kamarádka, šikovná holka,
Eva Černá přivezla spoustu svých krásných výrobků, ale hlavně měla pro děti
připravené papírové ptáčky, ze kterých
si udělaly nádherné velikonoční závěsy třeba na okno.
Připravili jsme opět vrbové větvičky,
na které si mohli návštěvníci nalepit pestrobarevné kytičky a motýlky,
u dalšího stolečku se vytvářely sáčky
na velikonoční nadílku, vybarvovaly
omalovánky
Samozřejmě nechybělo ani oblíbené
zažehlování korálků.
Nedělní odpoledne jsme strávili v krás-

né předvelikonoční atmosféře beze
spěchu a všichni odcházeli spokojeni.
Už se těšíme na další tvoření a ať si to
zase užijeme.
Mandaly
Neděle 22. dubna se nesla opět v tvořivém duchu, oslovili jsme paní Lenku Rejdovou, která pracuje s barvami
a látkou a tvoří nádherné mandaly třeba na polštáře a trička.
Vybrali jsme si polštář nebo tričko
a s její pomocí se nám podařilo si vyrobit opravdu nádherné výrobky. Ani
naše dětičky se nedaly zahanbit a svoje ozdobená trička určitě rády nosí.

Lenka u nás nebyla určitě naposledy,
bylo to krásné odpoledne.
Májka
Na 30. dubna a pálení čarodějnic nesmíme zapomenout. Kluci v neděli 29.
4. jeli do lesa pro májku a na dřevo na
hranici pro tu naší čarodejnici.
V pondělí 30. jsme májku ozdobili, připoutali k hranici čarodu a v šest jsme
zapálili oheň. Ve stánku bylo připravené občerstvení, pro děti buřtíky.
Májku se nám podařilo uhlídat.



Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

Vzpomínka na našeho dlouholetého člena Sboru dobrovolných hasičů v Líních
Koncem března 2018 naše řady opustil a do hasičského nebe odešel náš
dlouholetý člen pan Miroslav Košťál po dlouhé zákeřné chorobě, se
kterou bojoval několik posledních let.
Členem SDH Líně se stal 20. října 1970
a dlouhá léta pracoval jako materiálně-technický referent. Svoji práci vykonával velice poctivě a svědomitě,
byl velmi pracovitým člověkem, nikdy
nechyběl na žádné brigádě a když
nám složily Uhelné sklady před hasičskou zbrojnici uhlí, vždy nám přišel
pomoci toto uhlí složit. Byl členem
závodních družstev po celou dobu

své působnosti a prakticky ve všech
věkových kategoriích tak, jak dospíval
a stárnul. Nikdy nevynechal ani žádnou řádnou výroční schůzi a dokonce i na tu letošní v lednu dorazil, sice
nemohl už dobře dýchat, ale byl tu,
byl tu s námi a poseděl a popovídal
a zavzpomínal
na staré dobré časy a různé veselé
legrácky s hasiči, které jsme za celá
ta léta společně zažili, to jsme ovšem
netušili, že tu s námi poseděl naposledy, tudíž mu patří naše vzpomínka
a velké poděkování za jeho dlouholetou činnost, neboť za dva roky už by
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obdržel Medaili za věrnost za 50 let
členství. Čest jeho památce!

Nové knihy v místní knihovně
PATRÁKOVÁ, Martina - Psí bouda

a tajemná místa Čech a Moravy

KOUKALOVÁ, Gabriela, MORAVEC,
Martin - Jiná Gabriela Koukalová

ATTENBERG, Jami - Všichni dospěli

VONDRUŠKA, Vlastimil Román o růži

EKBERGOVÁ, Anna Šťastně až do smrti

SLATER, K., L. - Se mnou jsi v bezpečí

VONDRUŠKA, Vlastimil Sběratelé ostatků

JACKSON, Corrie - Tváře noci

SMITH, Wilbur - Nad propastí

WEAVER, Tim - Hon na mrtvého

MACKAY, Neil - Vlčí proces

HAMEROVÁ, Zdenka Vím, co jsi udělal

DOSPĚLÍ
ROBERTSOVÁ, Nora Hrdina ze sousedství
KRAUS, Jan - Jan Kraus, můj
soukromý buzynes

HARASIMOVÁ, Markéta Mrazivé hry
WATKINS, Tom - Zvířecí detektiv
FOJTOVÁ, Věra Zrádná frankovka, vinařská krimi
EKBERGOVÁ, Anna Šťastně až do smrti
BRUŽKOVÁ, Jana - Důchodce,
blondýna, nebo dinosaurus
MÍKA, Jan - Slunce nad půllitrem
JEFFRIES, Sabrina - V bouři
BRYNDZA Robert Do posledního dechu
NEPIL, František Dobrý a ještě lepší život
HAMEROVÁ, Zdenka - Klejinčino
tajemství

STEEL, Danielle - Rozbouřené vody
VANDENBERG, Philipp Král z Luxoru
VIEWEGH, Michal - Muž a žena

HAVLÍČKOVÁ, Táňa Móda a duše aneb klíč k sobě

PEŠOUT, Jiří - Rybářské detektivky

JACOBSOVÁ, Anne - Panský dům
a jeho dcery - druhý díl rodinné ságy

LÄCKBERG, Camilla - Čarodějnice

NESBO, Jo - Macbeth

WOODOVÁ, Barbara - Vzdálená řeka

RUŽIČKA, Jiří - Šťastnej jako blecha
DEARMANOVÁ, Lara - Ďáblův spár
DE LAUBIER, Matthieu - Gaston,
chlapeček, který se pořád ptal
Knihy pro děti:
POTTEROVÁ, Beatrix Příběhy králíčka Petra
KLITZINGOVÁ, Maren von - Pohádky
před spaním na 3-5-8 minut
BUREŠOVÁ, Jana - Zajíček a tchoř
NIKODEMOVÁ, Monika Skřítek Permoníček
KOPCOVÁ, Gabriela Pohádky od vody
DUBUCOVÁ, Marianne Pošťák Myšák doručuje
HARSÁNYI, Ladislav - Fotbalová esa
- světový a český výběr
DE LAUBIER, Matthieu - Gaston,
chlapeček, který se pořád ptal
KUBAŠÁKOVÁ, Zuzana Skřítek v pyžamku

HARASIMOVÁ, Markéta - Vůně noci
ŠŤASTNÁ, Kristýna Za zavřenými dveřmi
CÍLEK, Roman - Panny a netvor
KUBÁT, Luděk - Poslední zastávka
peklo
KUKAFKA, Danya - Dívka na sněhu
NOVÁK, Jan A. - Za tajemstvím
pokladů Čech, Moravy a Slezka
PROKŠOVÁ, Jitka - Slupky minulosti
MINIER, Bernard - Noc
VONDRUŠKA, Vlastimil Krev na kapradí

SAUDKOVÁ, Sára - Déšť
QUINN, Suzy K. Deník uštvané matky

VONDRUŠKA, Vlastimil - Dračí
náhrdelník
STRUČOVSKÝ, Martin - Bez duše
RUBÍNKOVÁ, Veronika - Prokletá
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Za Místní knihovnu Líně


Jaroslava Tomášová
knihovnice

Jaký je náš svět?
Ani šedý, ani nudný, občas plný bolesti, taky radosti a štěstí. Rádi přijímáme možnost vybočit ze zažitých
stereotypů. Proto jsme uvítali nabídku Společnosti Lva z Rožmitálu a dopřáli si ,,výlet“na Madeiru. Přednáška
Ing. Jana Šmrhy a Ing. Petra Štolcparta se konala 9. 4. v 15.00 v restauraci
Sparta. Vždy je o jejich akce zájem
a přístup má i veřejnost. Díky promítanému filmu, fotografiím a komentáři jsme si udělali představu o tomto
portugalském ostrově. Je velmi oblíbeným cílem turistů a láká na velkolepou novoroční oslavu s ohňostrojem, madeirské víno a nádhernou
flóru. Ostrov je sopečného původu,
celoročně je tu příjemné klima, ani
v zimě neklesá teplota pod 18 stupňů. Bývá nazýván ostrovem věčného
jara. Jistě uspokojí turisty, kteří chtějí prozkoumat krásy ostrova a projít
trasy podél vodních kanálů. Rozhodně tu nenaleznete písečné pláže jako
v Řecku či Španělsku.
Z trochu jiného soudku byla akce
v Plutu. Britský autor komedie Šílený
prachy Ray Cooney nám spolu s herci P. Kikinčukem a L. Langmajerem
připravili příjemný večer. Hra s úžasnými zápletkami, vtipem a humorem
nás pobavila a domů jsme se vraceli
v pohodě a s dobrou náladou.
Ve středu 26. dubna odpoledne se
v Plzni v sále Totemu konala prezentace naší obce. Starosta Bc. Michal
Gotthart seznámil přítomné s historií i současností Líní, promítal záběry

zachycující obec z výšky. Vděčíme
za to Martinu Zavřelovi, který pořídil
snímky z dronu a doprovodil vhodnou hudbou. Byla to velmi působivá
podívaná a možná by bylo dobré
představit tento projekt i líňské veřejnosti. Nejmladší účastnicí naší výpravy do Totemu byla Eliška Šlégrová, která oživila program svou hrou
na dudy a zpěvem. O Spolku pro
všechny pohovořila paní Z. Šlégrová
a fotografiemi z akcí dokumentovala
činnost spolku. Je třeba říct, že díky
činnosti všech spolků přibývá řada
akcí, které obohacují život v obci
a lákají k účasti.
Paní Marie Brandnerová představila
organizaci Senioři ČR, z.s. a režisérka divadelní skupiny DPH + H paní
H. Svobodová pohovořila o zapojení
členů do tříletého studia Akademie
umění a kultury. Pod vedením lektora Zdislava Prince nastudovali naši
divadelníci představení odehrávající se v čekárně u doktora s názvem
,,Další prosím!“ Vystoupení bylo vyvrcholením akce v Totemu. Na závěr
zazněla hymna souboru, kterou složila paní Dana Váchová a doprovázela nás hrou na kytaru. Organizováním
této akce byly pověřeny M.Bulínová
a A.Jindřichová. Zapojila se řada dalších pomocníků, bez nichž by se akci
nepodařilo zajistit. Proto chceme
poděkovat panu starostovi za úvodní prezentaci, Martinu Zavřelovi za
video o Líních a ozvučení akce. On
i Petr Keramides zajistili odvoz členů
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i panelů s fotografiemi do Plzně. Díky
patří i panu Stanislavu Körnerovi za
pravidelnou fotodokumentaci našich akcí. Oceňujeme i členky souboru, které napekly na vlastní náklady
pohoštění pro diváky - paní Jindřichová, Vlasatá, Bulínová, Klementová, Kadaníková, Bezeretiová. Děkujeme i našemu lektorovi za trpělivost
při nastudování scénky. - DÍKY VŠEM !
Velkým rozptýlením pro nás byl 4. 5.
zájezd do Prahy do Divadla Na Fidlovačce. Dopolední představení komedie britské autorky Pam Valentine
,,Mezi nebem a zemí“ se v první části
vleklo. Po přestávce ale vzalo spád
a spousta komických situací, konverzační humor i výkony S.Pogodové
a D.Rouse nás pobavily. Na odpoledne byla naplánována návštěva zámku v Roztokách u Prahy a ateliéru
Z.Braunerové. Dobrou náladu a pohodu pokazila zpáteční cesta domů
– z Roztok do Líní téměř 3 hodiny
,,krokem“. Ale to už je zapomenuto.
Neoficiálním zakončením 1.ročníku
Akademie umění a kultury bylo 26. 5.
odpolední vystoupení ,,Další prosím
!“ve Skvrňanech. Skutečný závěr roku
je koncem května. A pak se můžeme
těšit na dovolenou, pobyt v lázních
a rekreaci. Počasí nám všem zatím
přeje až moc.




Milena Bulínová
Senioři ČR, z.s.org.Sulkov

Plán turistických akcí O KČT Líně 2017

ČERVEN
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

ČERVENEC
14.7.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – LÉTO – pěší turistika

So

Místo konání: Středočeský kraj, okres Beroun
Trasy: 23, 5 km – mapy KČT: č. 33
Zajímavosti na trase: Vraní skála, 536m, Hudlice – památník Josefa Jungmanna, Zdice – Muzeum Výtopna
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:01 – Plzeň, CAN 5:22; vlak: Plzeň, hl. n. 6:13 – Zdice 7:05 hod; zpět – vlak:
Zdice 16:52 – Plzeň, hl. n. 17:45; bus: Plzeň, CAN 18:30 – Líně 18:47 hod.
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e–mail: kctline@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz

ZÁŘÍ
15.9.

BAVORSKÝ LES: HŘEBENOVKA Z VELKÉHO JAVORU – pěší turistika

So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 11, 18, 22, 32 km – mapy– pouze částečně: KČT: Č.63,64 * atlas SHOCART strana: 506, 466
(orientační mapu obdržíte v autobuse)
Odjezdy: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:05 * Líně 6:15 * Sulkov 6:20 * Plzeň – Bory,
zastávka busu u konečná tramvaje č.4 v 6:35 hod.
Starty tras: 18, 22, 32 km: Grosser Arbersee * 11 km: sedlo Eck
Cíle tras: 18, 22 km: sedlo Eck * 11, 32 km: Grafenwiesen (penzion Osserblick)
Zajímavosti na trase: Velký Javor, Velké Javorské jezero, příroda Bavorského lesa
Upozornění:
1. Trasy kompletně vedeny v SRN – doporučuji uzavřít cestovní pojištění. Platné doklady s sebou.
2. Po trase možnost občerstvení (vysoké německé ceny ceny).
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 7. 9. 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
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Čtyři roční období - zima
Třetí ročník pěších jednodenních vycházek za hranice Plzeňského kraje
jsme v závěru zimního období zahájili
v Ústeckém kraji. Ve středu 7. března
2018 jsme v počtu 22 úcastníků zavítali již potřetí do okresu Louny. Poprvé
na podzim 2016 jsme z obce Brdy po
14 km dlouhé trase prošli jižní částí
zámeckého parku Krásný Dvůr, absolovovali prohlídku zámku, zúčastnili
se v jeho areálu Jablečného dne a severní částí zámeckého parku došli do
Podbořan. Podruhé v letním období
2017 jsme v Kryrech navštívili Schillerovu rozhlednu, prošli malou křížovou
cestu tvořící sedm zastavení bolestí
Panny Marie, vypovídající o utrpení
Matky Ježíše Nazaretského a kolem
nepřístupného zámku v Petrohradě
a anglickým parkem a Hájem Petra
Bezruče vystoupali ke kapli Všech svatých a k bývalému hradu. Vycházku
po 16 km trase jsme zakončili v Blatnu u Jesenice. Tam skončila též druhá
trasa dlouhá 26 km, po které úcastníci navštívili navíc rozhlednu Tobiášův
vrch.
A nyní již k té třetí, letošní zmní vycházce. Zato, že ji mohu opět vést
a být s vámi po bezmála třičtvtě roce
musím poděkovat mé dceři Marcele
a dodatečně i Karlu Lukášovi, který se
za mě zhostil vedení té loňské poslední. Z domova na autobus vycházím
ráno ve třičtvrtě na pět. Je 1°C a ze
stromů již taje sněhový poprašek napadaný v noci. Přes den vystoupí tep-

Louny - Žatecká brána
lota až k 8°C. Je to podstatný rozdíl.
V předchozím týdnu teploty klesaly
až k -18°C. Z Plzně jedeme rychlíkem
do Mostu, odkud pokračujeme osobákem do Loun. Na prohlídku "Jižní brány
Českého středohoří" či "Perly na řece
Ohři", jak město Louny nazývají místní obyvatelé, odcházíme ze železniční
zastávky Louny - město. První zmínka
o něm pochází z roku 1115, kdy při
brodu přes řeku v místech dnešního
kostelíka sv. Petra vznikla malá osada
Luna. Královské město Louny vyrostlo
asi jeden kilometr východně od původního sídliště ve 13. století za vlády
Přemysla Otakara II.. Louny mají zajímavé historické centrum, ze dvou třetin

Louny - chrám sv. Mikuláše
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obehnané hradbami. My do něj vstoupíme Mírovým náměstím, kde stojí
Mariánský sloup a obklopují jej empírová budova dnešního soudu, Daliborka, současná radnice a Hilbertův
dům. Za ním odbočíme do Pivovarské
ulice a okolo Galerie Benedikta Rejta
dojdeme k domu z konce 15. století
- Sokolů z Mor s krásným pozdně gotickým arkýřem. Zde navštívíme stálou
výstavu Oblastního muzea zaměřenou
na dějiny husitství v severozápadních
Čechách a zajímavou tematickou výstavu zaměřenou k Velikonocům. Po
odchodu z muzea projdeme Žateckou bránou, jež je součástí městského
opevnění a okolo "Barokního špitálu"
z konce 17. století. Za mostem Veslařů vstoupíme do Masarykových sadů.
Zprava míjíme Jiráskovy mlýny, inundační most se 40 oblouky postavený
za napoleonských válek, který sloužil
pro udržení průjezdnosti komunikace
ve směru Louny - Lipsko v době častých záplav, zleva Kamenný les. Projdeme Dobroměřice a vystoupáme na
Červený vrch (Stříbrník), 275 m n. m.
V domluvených 12:30 hod. nám otevře provozovatel Jan Žalud Ejemovu
chatu postavenou v roce 1911, jíž majitelem je Klub českých turistů Louny
a umožní nám výstup na Frotzelovu
rozhlednu, která nabízí překrásný výhled na Louny a kopce Českého středohoří: Ranou, Oblík, Srdov a Brník.
Provozovateli předáme dobrovolné
vstupné, které přispěje na postupnou

obnovu zchátralých součástí rozhledny a Pamětní list, stejně jako předtím
paní Veronice Škuthanové v Oblastním muzeu v Lounech. Při cestě zpět
nás většina, až na několik úprkářů, zašla v lounské části Benátky do restaurace Stromovka, kde jsme po obědě
měli čas si i popovídat. Z toho mám
ohromnou radost. Naopak mě mrzí, že
se opět z přihlášených, v posledních
třech dnech před konáním akce, šest
odhlásilo a jeden dokonce zapomněl
omluvit. Pak se vrátíme zpět do historického centra Loun a navštívíme dominantu a chloubu města - chrám sv.
Miluláše, jedno z vrcholných děl české
pozdní gotiky. Chrám byl postaven
po požáru 25. března 1517 na místě

původního kostela stavební hutí královského architektka Benedikta Rejta.
Dílo s 60 m vysoukou věží bylo dokončeno roku 1538. Chrám má síňové
trojlodí s krásnou krouženou klenbou,
monumentální oltář z let 1701 - 1706
a skvostné kamenické dílo - kazatelnu
z roku 1540. Jehlancová střecha tvoří protějšek blízkých kopců Českého
středohoří. Po výstupu na ochoz věže
se nám otevřel výhled na celé město
Louny a okolí. Domů se vracíme s nezapomenutelnými zážitky.
V příštím roce 2019 počtvrté a naposledy navštívíme okres Louny, protože
je jediným okresem v Ústeckém kraji
majícím hranice s krajem Plzeňským.
Výlet se uskuteční na jaře, v sobotu

Ejemova chata s Frotzelovo rozhlednou na Červenám vrchu
(Stříbrníku)

Naše výprava před Ejemovou chatou

Wellnes pro ženy a muže
Dne 7. 4. 2018 jsme se sešli na wellnesu v obecním domě v Líních,abychom
udělali něco dobrého pro duši a tělo
žen a mužů všech věkových kategorií. K tomu nám pomohli 4 maséři, 2
pedikérky, kosmetička a manikérka.
Nechyběla ani ochutnávka zdravé výživy, relaxační atmosféra a meditační
hudba. Lidé po procedurách seděli ,
užívali si klidu a při tom mohli poslouchat přednášku o dentální hygieně.
Je hezké vidět na každém jak odchází
plný energie a odpočinku, vždyť kniha spokojenosti, kterou vlastní spolek
o tom mluví za své
Tak na podzim nashledanou.



27. dubna. Celá jednodenní vycházka
bude věnována památkové rezervaci
a zóně technických památek Žatce.
A kam nás zavede letošní druhá vycházka - jarní z cyklu Čtyři roční období? Do Jihočeského kraje, okresu Písek
a to v sobotu 9. června 2018. Na obou
trasách dlouhých 11 a 19 km nás čeká
návštěva areálu Horní tvrze a hospodářského dvora v Kestřanech a prohlídka Žižkova památníku na místě
bojiště bitvy z roku 1419.
Ve Zbůchu dne 12. 3. 2018 zapsal vedoucí akce

Václav Straka

z Klubu českých turistů,

odbor Líně

Zdeňka Šlégrová
Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
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AKCE MŠ

15.února 2018 se konal v Obecním domě oblíbený a již
tradiční maškarní rej mateřské školy. Děti to na parketě
pořádně roztočily a všem maskám to moc slušelo. První
jarní den se děti rozloučily se zimou. Ve školce si vyrobily
Morenu, paní učitelka ji zapálila a Morenu společně poslaly po vodě. V měsíci knihy také všechny děti z mateřské
školy navštívily již opět tradičně knihovnu.


Kolektiv učitelek MŠ

Poděkování líňským hasičům
Ve čtvrtek 25. května 2018 zasáhly
Plzeňsko a část středních Čech silné
bouřky, které rozvodnily zejména menší vodní toky. Nejpostiženější obcí v našem regionu byly pravděpodobně Kotovice, kde došlo k zaplavení celé návsi
i přilehlých obytných domů rozsáhlým
bahnotokem z okolních polí. Záchranných prací v Kotovicích se zúčastnila také zásahová jednotka SDH Líně.
Po tříhodinnovém náročném zásahu,
prakticky bez chvíle odpočinku, musela
tatáž jednotka zahájit protipovodňová
opatření také v Líních. Důvodem byla
rychle stoupající hladina Zálužského
potoka v důsledku vlny, která se přivalila z již zmíněných Kotovic a jejich okolí.
Ráno si líňští hasiči vše zopakovali – nejprve vyrazili pomoci s odstraňováním
škod do Kotovic, pak se věnovali stejné
činnosti v Líních. Naštěstí zde nebyly
škody velké – vodou ze Zálužského potoka byly zasaženy zahrádky v osadách
Plovární a Ídl, ležící v záplavovém úze-

mí, a také několik zahrad a studen rodinných domů v Plovární ulici.
Přesně za týden, ve dnech 30. a 31.
května 2018, došlo k další nepříjemné
události, a to k havárii na vodovodním
přivaděči pro Nýřany, Zbůch, Tlučnou, Úherce, Blatnice, Kamenný Újezd
a Líně. Po počátečním poklesu tlaku
v potrubí během středečního večera
došlo následně k úplnému přerušení dodávky vody do celé naší obce.
S ohledem na zajištění materiálu potřebného k provedení opravy mohl
provozovatel vodovodu, Vodárna Plzeň
a.s., zahájit opravu až následujícího dne
v dopoledních hodinách. Opravu se
podařilo dokončit ve čtvrtek odpoledne a dodávky vody byly obnoveny po
18. hodině. S ohledem na rozsah postiženého území bylo pro vodárenskou
společnost velmi obtížné zajistit zásobování pitnou vodou, přesto se to ale
vcelku dobře podařilo. Většina domácností naštěstí využila možnosti zakou/ 14 /

pit si pro nejnutnější potřebu balenou
vodu v obchodní síti. Pokud jde o vodu
užitkovou, s jejím rozvozem opět pomohli místní hasiči, konkrétně členové
SDH Líně Petr Keramidas, Martin Zavřel
a Tomáš Týml. Hasiči s automobilovou
cisternou během čtvrtečního dopoledne a zčásti i odpoledne postupně
projížděli celé Líně i Sulkov. Možnosti
natočit si alespoň nejnutnější množství
užitkové vody tak mohli využít především ti, kdo nemají vlastní studnu.
V každém případě bych rád touto cestou jménem obce poděkoval všem
členům líňského hasičského sboru za
jejich obětavost a ochotu. Každá obec
je ráda, když se může na své hasiče
spolehnout. Také veřejnost jistě oceňuje, že má v hasičích oporu, když nastane nějaká mimořádná událost nebo
živelní pohroma. Je dobře, že je tomu
tak i u nás.


Michal Gotthart, starosta

Před Líňským maratonem turisté uklízeli
Už se pomalu stává tradicí, že první
květnovou sobotu se členové Klubu
českých turistů, odbor Líně a jejich
přátelé schází při úklidu okolí Líňské okružní trasy (dále jen LOT ), aby
o týden později byly trasy Líňského
maratonu vedoucí Líněmi, Sulkovem
a přilehlým okolím, zbaveny odpadků a zárodků černých skládek.
V letošním roce termín úklidu připadl
na sobotu 5. května. Na místo srazu
v Líních u Obecního úřadu se krátce
před půl desátou začali scházet členové odboru z Líni a Sulkova a také
z Plzně přijela autobusem početná
skupina členů odboru, kteří bydlí
v Plzni. Kromě členů z Klubu českých
turistů se dostavili ještě navíc paní
Ludmila Dudíková z Líní, paní Hamatová, Kheilová a pan Hamata z Vejprnic, kteří s námi jezdí na naše autobusové výlety a jsou ochotni s námi
přiložit ruku k dílu. Přestože jsme naši
akci propagovali v ostatních spolcích
a vyvěsili pozvánky na plakátovacích plochách, nesetkal se úklid ani
po čtvrté s ohlasem na veřejnosti
a nikdo s oslovených se k nám nakonec nepřidal. Podle skupinové fotky,
kterou každým rokem zhotovujeme
u budovy obecního úřadu jsem zjistil,
že na úklid se dostavilo 35 účastníků.
Z tohoto počtu bylo 31 členů Klubu
českých turistů, odbor Líně.
V půl desáté jsem přivítal všechny
účastníky a seznámil je s plánem
úklidu. Rozdělili jsme se na dvě stejně početné skupiny na severní a jižní.
Severní skupina pod vedením Jany
Vizváriové, která přišla na úklid s kárkou, se vydala severním směrem po
značkách LOT Hornickou ulicí a po-

Foto všech účastníků v Líních u obecního úřadu
kračovala okolo rybníka Okružinka
k Novému rybníku a ke kravínu. Odpadků nasbírali víc než dost. Pět pytlů
s nasbíranými odpadky uložili u bývalých silážních jam nedaleko kravína
společnosti Milknatur a pokračovali
přes bývalý lom až k bývalé hájovně
U Fulínů. Jižní skupina pod vedením
Karla Lukáše za podpory dvou kárek
zamířila po značení LOT přes náves
a pokračovala ulicí Ve svahu a Lidickou ulicí k mateřské školce a letadlu
okolo řadových garáží k sběrnému
dvoru, kde odložili první 110 litrový
pytel do otevřeného sběrného dvora.
Za sběrným dvorem se jižní skupina
rozdělila na dvě podskupiny. První
podskupina pod vedením paní Kehlové, která také přišla s kárkou, sbírala
odpadky stále v okolí LOT až ke koupališti a na Sulkov. Druhá podskupina
pod mým vedeným, také s kárkou, se
vydala po silničce k Nové Vsi, kde odbočila vlevo po lesní asfaltové cestě
a pře dálnici dorazila k bývalé sulkov-

Setkání obou skupin u bývalé hájovny U Fulínů

ské skládce. Obě podskupiny se opět
spojily za podjezdem pod dálnicí
nedaleko Sulkova u bývalé skládky
Škodovky. Zde jsme složili s kárek naplněné pytle. Nejcennějším úlovkem
se stal kufr s elektronickými varhany.
Odtud jsme pokračovali ve sběru
směrem k bývalé hájovně U Fulínů.
Zde se spojili severní a jižní skupina.
U Fulínů jsme zachytili tento okamžik
na společnou fotku. Potom jsme
společně zamířili okolo nového křížku, kde jsme u závory složili tři další
naplněné pytle, a pokračovali kolem
autobusové zastávky na Sulkově ke
hřišti Sparty Sulkov. Poslední nasbíraný pytel jsme složili u kontejnerů nedaleko restaurace Sparta. Úklid jsme
zakončili posezením a zhodnocením
v restauraci Sparta. Krátce po jedné
hodině se přespolní odebrali na autobus směřující do Plzně a občané
Líní, Sulkova a Vejprnic se rozešli pěšky do svých domovů.
Úklidovou akci jsme uspořádali již

Úklid jsme si zpříjemnili hudbou
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počtvrté. Letos jsme naplnili odpadky11 pytlů o objemu 110 litrů a nasbírali jsme také objemnější odpad,
který jsme uložili vedle pytlů. Byli
jsme příjemně překvapeni, že odpadků bylo méně. Ale v lesích jsme našli
tři zárodky černých skládek (hromada větví a biomasy ze zahrady v igelitových pytlích, hromada starého
pletiva a pytle s maltovými směsmi
a lepidly). Místa, kde jsme zanechali pytle a objemnější odpad a místa,
kde jsme nalezli černé skládky jsem

Sbíráme na cestě z Líní do Nové Vsi

zakreslil do mapky a odeslal jsem
je elektronicky starostovi obce Líně
panu Gotthartovi. Úklidová četa zajistila v pondělí 7. Května odvoz a likvidaci nasbíraného odpadu.
Chtěl bych se zmínit také o tom, že
členové Spolku pro všechny ve stejný
den a ve stejnou dobu uklízeli nepořádek v lesích přiléhajících k Sulkovu.
Dověděl jsem se, že si někteří lidé
pletou slovo les se slovním spojením
sběrný dvůr a vyvážejí do lesa vše, co
jim doma překáží. Smutné je, že ani

tato akce nenašla odezvu u občanů
Líní a Sulkova.
Členové Klubu českých turistů ve
svém snažení nepoleví a první květnovou sobotu v roce 2019 se popáté
setkají při úklidu okolí Líňské okružní
trasy, Líní a Sulkova. Kdo bude mít
zájem, může se k nám přidat. Budete
srdečně vítání.



Za Klub českých turistů,
odbor Líně Karel Lukáš.

Shromažďování pytlů na prvním svozovém místě

Úklid lesa v Líních a na Sulkově
Dne 5. 5. 2018 jsme ve spolupráci
s KČT Líně podnikli úklid lesa. Turisti šli po Líňské trase a Spolek PRO
VŠEHCHNY, z.s. včetně dobrovolníků
ze Sulkova uklízeli a vytahovali „hrůzný“ nepořádek z lesa v ulici Polesní ,
ulici U lesa a z lesa naproti hřbitovu,

kde byla nalezena cca 80 m dlouhá
skládka. Tuto se obec Líně zavázala ještě letos odstranit. Předem obci
děkujeme za pomoc. Doufáme,že
obyvatelům Sulkova a Líní není lhostejné životní prostředí okolo nás a že
odpadky budou rok od roku menší
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menší.Velice děkujeme všem,kteří se
zúčastnili .Odměnou bylo pro všechny malé občerstvení v restauraci
SPARTA n Sulkově.




Zdeňka Šlégrová
Spolek PRO VŠECHNY, z.s.

Rekordní účast na Líňském maratonu
V sobotu 12. května uspořádali členové Klubu českých turistů, odbor Líně
již 31. ročník turistického pochodu
Líňský maraton, který od roku 2015
nese přívlastek memoriál Františka
Brabce. Již po třetí jsme za start a cíl
pochodu zvolili sál Obecního domu
v Líních, který poskytuje účastníkům
a organizátorům příjemné a kulturní
zázemí.
Přípravu pochodu jsem zahájil začátkem dubna, kdy jsem si rozložil podrobné mapy a vybral trasy pochodu.
Potom jsem se obrátil elektronickou
poštou na ostatní členy našeho odboru s dotazem, kdo bude ochotný
zvolené trasy v terénu vyznačit žlutými kolečky, které nazýváme vlastní
značení. Pomoc mi nabídli Petr Brabec, Martina Lopatová, Hana Míková
a Václav Míka. Delší trasy 32 a 42 km
vyznačili Hana Míková, Petr Brabec
a Václav Míka. Na mě s Martinou
Lopatovou zbyly kratší trasy 12, 16
a 23 km. Protože trasa 12 km byla vedena celá po Líňské okružní trase, vydali jsme se s Petrem Brabcem zkontrolovat a opravit její značení a vyřezat
náletové dřeviny, které toto značení
zakrývaly. V úterý 1.května jsme měli
trasy vyznačené. Současně jsem mezi
členy odboru hledal vhodné dobrovolníky do pokladny a na starty
jednotlivých tras. Protože náš odbor
v současné době sdružuje 79 turistů, zájemců se mi přihlásilo dostatek,
a tak jsem si z nich mohl vybrat vhodné kandidáty. Do pokladny usedly
Miloslava Hájková a Marie Kehlová.
Trasu 12 km odstartovala Anna Po-

Hemžení u pokladny

Bikerky se chystají na trasu pro horská kola
láková, trasu 16km dostala na starost
Ivanka Brandejsová, trasu 23 km pro
pěší a horská kola obsloužila Votoupalová a trasy 32 a 42 km pro pěší
a horská kola a trasy 42 a 84 km pro
silniční kola si vzal za své Jozef Babka.
Provoz bufetu zajistily Monika Kurová a Zdeňka Šlégrová, které jsou od
letošního roku také členkami našeho
odboru. K tomu, aby se pochod mohl
uskutečnit v Obecním domě, bylo
třeba připravit stoly a židle na sále. To
jsme zvládli společně s Markem Šlégrem za hodinu.
V sobotu 12. května se organizátoři pochodu sešli v šest hodin ráno
v sále Obecního domu, aby si připravili věci potřebné pro start a cíl po-

chodu. Také jsme vyvěsili transparent
pochodu a doznačili napojení tras na
Líňskou okružní trasu. V předsálí u bufetu jsme umístili nástěnku s mapkami a informacemi o trasách Líňského
maratonu s dalšími pokyny. Na dalších dvou nástěnkách byly umístěny
informace o odjezdech autobusů
z Líní, statistika účasti na jednotlivých ročnících pochodu a pozvánky
na další turistické akce odboru. Obsluha bufetu si připravila k prodeji
gulášovou polévku, zákusky a nápoje
všeho druhu k prodeji. Ve tři čtvrtě na
sedm jsme přivítali první účastníky
pochodu, kteří se vydali na putování
po trase 42 km. V osm hodin přijel
smluvní autobus z Plzně, který přive-

Přišel i pan starosta Gotthart
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Turisté vyplňují startovky

Start pochodu je připraven

zl další účastníky. Potom už plynule
pokračovala shodně s trasou 23 km.
přicházeli další zájemci o turistický
Trasa 42 km zamířila přes les Turovpochod až do půl jedenácté, kdy byl
ka do Nýřan a dále pokračovala přes
start ukončen. V tuto chvíli nám bylo
Kamenný Újezd do osady Mariánka
jasné podle vydaných startovek, že
na Pankrác a zpět do Tlučné, kde se
účast na pochodu se přehoupla přes
napojila na modrou značku a zamířila
300 účastníků. Když jsme v poledne
také do Vejprnic, odkud turisté pokrasečetli všechny startovky, zjistili jsme,
čovali opět shodně s trasou 23 km až
že na pochod dorazilo 317 zájemců
do cíle v Líních. Pro milovníky jízdy na
a pochod organizačně zajistilo 9 pořadatelů. Více účastníků přišlo jen v roce 1989.
Tehdy se dostavilo na start
Líňského maratonu 377
účastníků. Ale to byla jiná
doba a vládly jiné poměry.
Kam v letošním roce trase
trasy Líňského maratonu turisty zavedly? Všechny trasy
byly nasměrovány na sever
a východ od Líní. Nejkratší
trasa 12 km vedla po Líňské
okružní trase. Trasa 16 km
byla nastavena 4 km úsekem v lesích v okolí Sulkova. Trasa 23 km se U Fulínů
odpojila od Líňské okružní
trasy a zamířila do Vejprnic,
kde se napojila na modrou
turistickou značku a pokračovala na Novou Hospodu.
Odtud se vydala po zelené
turistické značce až za dálnici u Nové Vsi a odtud na
Sulkov a po Líňské okružní
trase až do cíle v Líních. Trasy 32 a 42 km pokračovaly
přes Suchý důl na haldu
bývalého dolu Krimich a do
Tlučné. Zde se trasa 32 km
odklonila po modré turistické značce do Vejprnic a dále Spokojené turistky Eva a Jana
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silničních kolech jsme připravili trasy
42 a 84 km, které zamířily na sever
a severozápad od Líní. Trasa 42 km
se otáčela v Městě Touškově a trasa
84 km v Křelovicích nad přehradou
Hracholusky.
A na závěr trochu statistiky. Nejvíce
účastníků 111 si zvolilo trasu 12 km.
Občanů z Líní a Sulkova přišlo na pochod 83. Trasy Líňského maratonu si prošlo také 44 členů Klubu českých turistů, odbor Líně. Na trasy pro pěší se
vydalo 209 účastníků, trasy
pro horská kola si projelo 102
účastníků a trasy pro silniční
kola zdolalo 6 účastníků.
Co dodat na závěr? Chtěl
bych
poděkovat
všem
účastníkům, kteří podpořili svou účastí náš pochod
a pozvat je i další zájemce
o pohyb v přírodě na 32.
ročník Líňského maratonu,
který se uskuteční 11. května 2019. Dále bych chtěl
poděkovat všem členům
odboru, kteří se podíleli na
přípravách a hladkém průběhu Líňského maratonu.
Dalším turistickým pochodem, který letos připravíme
pro turistickou veřejnost,
bude Předvánoční pochod
15. prosince 2018 s cílem ve
Zbůchu, na který vás také srdečně zvu.




Za Klub českých turistů,
odbor Líně
Karel Lukáš

Zprávy ze Šachového klubu Líně
Spanilá jízda za titulem
Přebornice MČR
Již tradičně se v polovině března hraje v Koutech nad Desnou Mistrovství
ČR mládeže do 16 let v šachu. ŠK Líně
měl i letos na turnaji své zastoupení,
s napětím jsme očekávali, zda Adélka Janoušková potvrdí roli nasazené
jedničky a získá některou z medailí.
Adélka však od začátku turnaje nenechávala nikoho na pochybách, že by
měla jiný cíl, než zlatou medaili. Prvních pět partií vyhrála, poté z pozice
síly remizovala s druhou nasazenou
Janou Sikorovou, tradiční rivalkou
a dlouholetou kamarádkou. To však
byla poslední ztráta, ve zbývajících
třech kolech již nepovolila soupeřkám ani půlbodík a s luxusním náskokem 1,5 bodu pro sebe suverénně
vybojovala premiérový titul Mistryně
ČR v šachu dívek do 10 let. ŠK Líně
si nemůže přát lepší reklamu, než takovýto skvělý úspěch. Věřme, že se
Adélce bude dařit též na Mistrovství
světa, které se uskuteční v listopadu
ve španělském Santiagu de Compostela.

ztratil pouhý půlbodík za remízu
s pátým Jiřím Petrtýlem. Druhý zástupce ŠK Líně, Otto Burda, se umístil
na šestém místě.

Jan Ježek vítězem KP seniorů
V době, kdy Adélka bojovala na MČR
mládeže o zlato, se utkali o titul krajského přeborníka senioři. Finálový
turnaj, do něhož postoupilo 8 nejlepších z kvalifikace, suverénně ovládl
Jan Ježek, který v průběhu turnaje

Bronzová medaile družstev
mladších žáků
Poslední sobotu před Velikonocemi
proběhl v Domažlicích Krajský přebor družstev mladších žáků. Sešla se
rekordní účast, sjelo se 17 šestičlenných družstev! Roli největšího favori-

TJ Sokol Plzeň-Letná vs. ŠK Líně A (Foto: M. Jenč)
ta nakonec potvrdil tým ŠK 64 Plzeň
a bez ztráty bodu suverénně zvítězil.
Přesto mu zejména družstva Klatov,
Líní a vlastního béčka byla zdatnými soupeři. Druhé místo vybojovalo
družstvo Klatov A, které ve vzájemném zápase i s trochou štěstí udolalo
tým ŠK Líně. Ten pak v posledním kole
překvapivě remizoval s klatovským
béčkem, a nakonec se musel o bronzové medaile ještě obávat, rozhodlo
až druhé pomocné hodnocení.
ŠK Líně opět druholigový
Co se vloni nezdařilo, povedlo se
letos! Družstvo ŠK Líně A zvítězilo
v Krajském přeboru družstev dospělých a vrací se na scénu 2. ligy. V soutěži prohrálo jen jediný zápas, s nevyzpytatelnou Lokomotivou Plzeň,
v ostatních utkáních však vždy odcházelo jako vítěz a se čtyřbodovým
náskokem si zajistilo kýžený postup.
Ten je o to radostnější, že se béčku
podařilo stejnou soutěž udržet, přestože patřilo k největším adeptům na
sestup. V nadcházející sezóně budeme tedy moci béčko posílit hráči
z áčka, tudíž by mělo hrát v KPI důstojnější roli, než letos. Dařilo se však
i ostatním dvěma týmům v nejnižší
soutěži. Družstvo C zvládlo roli favorita a vybojovalo postup do Krajského přeboru III, také díky vysokému

Uprostřed Adélka Janoušková – mistryně ČR do 10 let
(Foto: Šachová škola Světlá nad Sázavou)
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Klatovská věž, celkové pořadí – 3. místo Aničky Jenčové
(uprostřed) a Lukáše Štípka (vpravo) v kategorii MŠ
(Foto: K. Nováček)
vítězství s největším konkurentem, ŠK
Holoubkov. Déčko ve stejné soutěži
vybojovalo skvělé třetí místo. A tak
jedinou kaňkou na úspěšné sezóně je
odchod Pepíka Kovaříka z Lisova, který tragicky zahynul při autonehodě.
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 29. 04. 2018
se v Obecním domě v Líních uskutečnil Krajský přebor v rapid šachu
družstev. Pořadatelé děkují všem
partnerům turnaje: GÜHRING, s. r. o.,
obec Líně, Plzeňský Prazdroj, a. s. Bez
jejich podpory bychom turnaj uspořádat nemohli. Turnaje se zúčastnilo
12 čtyřčlenných družstev z 9 oddílů
Plzeňského kraje. Zvítězilo družstvo

Krajský přebor v bleskovém šachu – 3. místo Pavel Šott (vpravo,
Foto: V. Václavík)

TJ Sokol Plzeň-Letná (21 bodů) před
pořádajícím ŠK Líně A (19,5 bodu)
a ŠK Dvorec (17 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. – Jakl, A. (ŠK Tachov A) a Česal, J. (ŠK Dvorec, oba 5
bodů/7 partií), 2. š. – Novák, M. (ŠK
Líně A, 6,5/7), 3. š. – Štaif, M. (6,5/7),
4. Klíma, M. (6/7, oba TJ Sokol Plzeň-Letná).
Krajský přebor mládeže
a mateřských škol
Stejně jako v loňském roce jsme
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,

Výsledky podzimní krokusiáda

Akce krokusiáda,která se již podruhé
na podzim minulého roku konala,
přinesla letos na jaře krásné výsledky jak na návsi u ZŠ 1. Stupně tak na
Sulkově u přechodu na hlavní silnici. Můžete to zhodnotit dle obrázků
a přidat se letos k nám a pomoci nám
zkrášlovat i nadále naši obec.



Zdeňka Šlégrová
Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
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v turnaji hrála rovná stovka hráček
a hráčů od školky až po devítku, mezi
nimi i 22 zástupců pořádajícího oddílu. Těm se podařilo vybojovat osm
cenných kovů, 2 zlaté, 2 stříbrné a 1
bronzovou medaili: v kategorii D12
zvítězila Adéla Janoušková, její sestra Eliška obsadila 3. místo v kategorii
D8. Krajský přebor mateřských škol
doslova ovládli hráči ŠK Líně, kteří
měli v turnaji nejpočetnější zastoupení! Kompletní sadu medailí si rozdělily 1. Eliška Janoušková, 2. Simonka Šilhánková a 3. Anička Jenčová.
Úspěch líňských barev pak dovršili
hoši, za vítězným Vojtěchem Jančíkem (TJ Sokol Plzeň-Letná), skončil
druhý Lukáš Štípek a třetí Míša Šott.
Přejeme všem příznivcům královské
hry hezké prázdniny plné dobrodružství a skvělých zážitků.


Milan Jenč

Májový koncert
Dne 20. 05. 2018 v 17 hodin uspořádal
spolek PRO VŠECHNY, z.s. v obecním
domě v Líních „Májový koncert“ čtyř
dětských souborů.
Svou návštěvou nás poctil dětský
soubor z Kralovic, folklorní soubor
Vozembach z Dobřan, Máječek z Nýřan

a dětský folklorní soubor Stodský
Dudáček.
Pódiu v obecním domě se dostala
zatěžkávací zkouška, vždyť na něm
najednou zpívalo a hrálo přes 60 dětí.
Musím opravdu konstatovat, že to bylo
velké a krásné hudební těleso, hudba

a zpěv se linuly v celém okolí obecního
domu.
Diváků byl také plný obecní dům
a s velkým potleskem dali najevo krásný
kulturní zážitek.
		
Zdeňka Šlégrová

Spolek PRO VŠECHNY, z.s.

Červený jetel květ (Flos trifolii rubri)
Jetel je ozdobou každé rozkvetlé louky,
jeho kulovité, sytě až světle růžové květy
po celé léto krásně kontrastují se zelení
a ostatním porostem. Je také významnou medonosnou rostlinou, možná jste
jako děti vyzkoušeli sát sladký nektar
z jednotlivých trubiček jeho květenství.
Protože je ale tento nektar uložen poměrně hluboko v květech, nejlépe se
k němu dostává hmyz s delším sosákem, tedy například čmeláci a motýli.
Pro nás je jetel významný především
jako pícnina (a to hlavně pěstovaný, bílé
kvetoucí jetel polní) a jako léčivá bylina,
jejíž účinky jsou generacemi prověřené.
Výhodou jetele je, že nemá žádné nepříjemné vedlejší účinky a čaj z něj je dokonce poměrně chutný.
Jetel léčí průjmy a katary
zažívacího traktu
Pro naše zdraví nejpřínosnějším je jistě
dezinfekční účinek látek obsažených
v této bylině. Toho můžeme využívat
hlavně při léčbě katarů a nepříjemných
infekcí trávicího traktu. Jetel nám tak
pomůže například v případě průjmu,
střevní koliky, zvracení a otravy jídlem. Léčbu takových zažívacích potíží

by samozřejmě měla provázet i odpovídající dieta a zvýšený příjem tekutin, přičemž právě bylinné čaje s dezinfekčním
účinkem jsou vhodnou volbou.
Jetel pro detoxikaci organismu
Dezinfekční účinek jetele se pro nás
výhodně kombinuje s účinkem detoxikačním, lidově bychom řekli, že jetel
čistí krev. Proto tuto bylinku můžeme
přidávat do čistících čajových směsí. Bla/ 21 /

hodárně působí na náš lymfatický systém a pomáhá s odstraňováním usazených toxinů. Pomoci nám tak může i při
revmatismu a dně, doporučuje se také
diabetikům.
Jetel pro léčbu kašle, rýmy
a bronchitidy
Dezinfekční a detoxikační účinky jetele
nám mohou být prospěšné i při léčbě
respiračních onemocnění, jako nachla-

zení, bronchitida, angína a chřipka apod. Působení jetele pomáhá
tělu s ničením a vypuzováním původců infekce a zatěžujících toxinů, zkracuje a ulehčuje tak léčbu těchto nemocí. Jak jsme se již zmínili výše, jetel
má navíc příjemnou chuť a zjemní tak
i méně lahodné bylinné směsi.

akné, vyrážky apod. Hlavní slovo zde
má opět dezinfekční působení, které
celkově urychluje hojení kožních neduhů a působí preventivně proti jejich
dalšímu šíření. Z nálevu sušeného, ale
i čerstvého jetele si můžeme připravovat buď pleťové vody na lokální ošetření, nebo koupele celého těla.

Jetel zmírňuje potíže spojené
s menopauzou
Jetel luční můžeme najít i jako součást bylinných čajů pro zmírňování
potíží spojených s klimaktériem.
Mnohé ženy uvádějí, že po dlouhodobějším a pravidelném užívání jetelového čaje, nebo směsí s jeho příměsí, se jim znatelně ulevilo a cítí se
vyrovnanější. Nejčastěji jetel pomáhá
s velice nepříjemnými průvodními
problémy menopauzy, jmenovitě
např. s nespavostí, návaly horka,
náhlými pocity nevolnosti apod.

Sběr a sušení jetele
Vzhledem k poměrně hojnému výskytu této bylinky a době jejího květu
(po téměř celé léto) si každý může
udělat zásobu na pozdější použití.
Léčivá je celá nadzemní část rostliny, nejvíce však květy, které sbíráme v čase vrcholu kvetení. Pokud
začnou květenství jetele na rostlině zasychat a hnědnout, už nejsou
vhodné ke sklizni. Volíme jen plně
rozkvetlé a očividně zdravé květy,
které uštipujeme z rostliny (můžeme
i s několika přilehlými listy) a v tenké
vrstvě je pak sušíme ve stínu nebo
v dobře větrané místnosti. Při uskladnění dbáme na to, abychom sušenou
drogu uchránili před vlhkostí a škůdci, volíme proto dobře uzavíratelnou
nádobu a suchou místnost.

Blahodárně účinky jetele na naší
kůži
Jetel luční lze také používat pro léčbu
kožních potíží, jako jsou některé typy
ekzému, drobná poranění kůže,

Recept na čaj / nálev z květů jetele
lučního:
2 lžíce sušeného květu přelijeme 0,5l
vroucí vody a necháme cca 5 minut
odstát, přecedíme a teplý popíjíme. Čaj
z jetele lučního můžeme bez obav užívat i po delší období, nebo ho přidávat do čajových směsí.
Droga se uplatňuje hlavně při průjmech, při bronchitidě, revmatismu, při
oteklých lymfatických žlázách i při cukrovce. Zevně se užívá jako kožní desinfekce a ke koupelím. Zajímavostí je, že
ve Spojených státech se z jetele vyrábí řada potravinových výrobků, nejen
pro uvedené vlastnosti, ale i pro značnou výživnou hodnotu byliny.
Při revmatismu provádíme koupele
v odvaru z jetele. Jeden večer koupeme
ruce, druhý večer nohy, vždy přibližně
10 až 15 minut. Lázeň volíme co nejteplejší a koupel rukou a nohou provádíme celkem 15krát, dohromady tedy
30 dní. Po koupelích je vhodné udělat
asi desetidenní přestávku, po které můžeme aplikovat ještě 6 až 7 koupelí stejným způsobem.


Voráčková Milena

Čarodějnické odpoledne pro děti

Na dětském hřišti na Sulkově se 29. 4. 2018 sletělo tolik čarodějnic a to jak dětských tak dospělých,že bylo na co koukat.
Všechny společnými silami soutěžily, tančily a také upálily jednu papírovou kolegyni čarodějnici.Doufáme,že jste si schovaly dobře košťata na příští rok.

Zdeňka Šlégrová

Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
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