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Novinky letošního léta
Začalo září a léto se pomalu stává minulostí. Je proto vhodné se za tím letošním létem krátce ohlédnout. Přestože
letní měsíce bývají zpravidla spojovány
s prázdninami, dovolenými a odpočinkem, v případě naší obce to letos neplatí. Během letních měsíců sice probíhaly
spíše méně náročné stavební práce, ale
to neznamená, že nešlo o věci důležité.
Za budovou základní školy II. stupně
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. Do
konce května byl na podkladové vrstvy
položen umělý trávník, bylo provedeno
lajnování a osazeny branky na malou
kopanou či házenou. Během prázdnin přibylo čtyři metry vysoké oploce-

Zbrusu nové hřiště s umělým povrchem v areálu základní školy
ní, došlo k vydláždění ploch u vstupů
a k osazení laviček. 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). Na území obce
se jedná již o druhou sportovní plochu
s umělým povrchem.
V červenci započala výstavba dětského hřiště v severní části obce.
Na obecním pozemku v Polní ulici byly
nainstalovány certifikované herní prvky
– hnízdečko, lanová pyramida, houpadla ve tvaru koníka a motorky a zejména velká multifunkční sestava tvořená
skluzavkou, houpačkami, lezecí stěnou,

Multifunkční sestava na novém dětském hřišti
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Nová lávka přes Zálužský potok na líňské návsi
žebříkem, požární tyčí, šikmou rampou, nerezovou hrazdou, horizontální
sítí, balančním žebříkem, vodorovnými
lany, šplhacím lanem, tabulí a ručkovacími madly. S výjimkou houpadel byla
u všech herních prvků zřízena dopadová plocha z jemného kačírku. Prvky jsou
zhotoveny z akátového dřeva, které by
mělo být zárukou delší životnosti. Součástí hřiště je také pískoviště o rozměrech 4x3 m a lavičky pro doprovod dětí.
Areál je ohraničen pletivem o výšce 1,25
m. Celkové náklady na realizaci dětského hřiště činí cca 450 tis. Kč.
Již od loňského léta postupně pokračují úpravy prostoru líňské návsi. Většina
volných ploch byla zatravněna, centrální část lemují truhlíky s keříky. Došlo
k úpravě přístupové cesty k hasičské
zbrojnici. Náves přestala být odstavným
parkovištěm pro kamiony a začala vypadat mnohem kulturněji. Škoda jen, že
suché léto neumožnilo vyrůst novému
travnatému povrchu. Během srpna došlo k další důležité stavební úpravě. Byla
osazena nová lávka pro pěší přes Zálužský potok a upraven na tuto lávku
přímo navazující úsek chodníku. Jedná
se právě o úsek, který byl dosud téměř
po každém dešti pod vodou, a jen velmi
obtížně jej šlo obejít po trávě. Nová lávka
je širší než její předchůdkyně, což umožní průjezd vozidla zimní údržby.
Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky bylo přijato orgány
obce rozhodnutí o provedení opravy
souboru pomníků v parčíku před budovou základní školy I. stupně. Soubor
tvoří pomník Tomáše G.Masaryka (kamenné těleso pomníku s pískovcovou
bustou T.G.M), pamětní deska líňským
obětem nacismu z roku 1945, pamětní
deska pilota RAF, líňského rodáka Viléma
Noska a bronzová pamětní deska váleč-

Soubor pomníků po dokončení opravy
ným obětem. V rámci opravy odborná
kamenická firma provedla zlacení písma jména prezidenta Masaryka, strojní
biochemické čištění pomníku vysokotlakem a impregnaci kamenných dílců,
komplexní zlacení písma na pamětní
desce obětem nacismu, instalaci zcela
nové pamětní desky Vilému Noskovi
z černé žuly a komplexní vyčištění povrchu pamětní desky válečným obětem.
Veškeré uvedené práce byly dokončeny
do konce června s náklady ve výši 34
tis. Kč. Další úpravy, například výměnu
vlajkových stožárů nebo drobné terénní úpravy, provedli zaměstnanci obce.
Pomníky tak získaly důstojnou podobu
ještě před Oslavami 100. výročí vzniku
samostatného československého státu,
které se uskutečnily na líňské návsi 1. září
letošního roku. Obec na péči o pomníky
požádala o poskytnutí dotace v rámci
příslušného dotačního titulu z rozpočtu
Plzeňského kraje.
Důležitým krokem se bezesporu stalo pořízení zametacího vozu, který
obec nutně potřebuje k zajišťování
náležité údržby veřejných prostranství.
S každou opravenou nebo zrekonstruovanou ulicí přibývá v obci míst,
o která je nutno náležitě pečovat. Nové
povrchy vozovek i chodníků jsou krás-

né bezprostředně po svém dokončení,
ale po několika měsících se bez výjimky pokryjí prachem, naplaveninami,
zbytky posypu ze zimní údržby nebo
různým jiným smetím. Jde o velký problém, který naši obec v současné době
trápí. Nově pořízený stroj dobře poslouží k zametání nejen vozovek místních komunikací, ale také k zametání
chodníků. Péče o vzhled obce musí být
zcela určitě důležitou prioritou. Pořizovací hodnota zametacího stroje s nezbytnými doplňky je 2,9 mil. Kč.
Výše uvedený přehled zahrnoval jen
akce, které byly realizovány v průběhu
letošního letního období. Je přitom potřeba zmínit, že zároveň také probíhají
práce na přípravě dalších projektů.
Již na začátku září bude zahájena výstavba dešťové kanalizace v ulici Na Podkově. Obec má požádáno stavební povolení na rekonstrukci ulic Tichá Na Svahu.
Projektují se sulkovské ulice Polesní,
Línská a západní část ulice V Zahrádkách. Rozpracován je také projekt na vybudování nových komunikací v ulicích
Polní a Ke Křížku. Ve spolupráci s firmou
Gühring bylo požádáno o vydání stavebního povolení na chodník v ulici Na
Šachtě. Zcela připraven je projekt opravy polních cest k místnímu koupališti
a obec na tento záměr požádala o dotaci z Programu rozvoje venkova. Ve spolupráci s ŘSD probíhá příprava rekonstrukcí průtahu silnice I/26 Sulkovem i částí
Líní. Dokončena byla dokumentace pro
stavební povolení k rozšíření kapacity
čistírny odpadních vod, projektují se
nové dílny a garáže pro potřeby údržby
obce, sportovní hala s tělocvičnou pro
ZŠ a také nová budova pro zvýšení kapacity I. stupně základní školy.

Nový zametací stroj
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Michal Gotthart, starosta

Poděkování obecnímu úřadu
Rádi bychom poděkovali jménem pečovatelek a klientů všem zastupitelům
obecního úřadu Líně za velkou podporu a spolupráci, které si neskonale
vážíme. Jsme nesmírně rádi, že nejsme na všechny problémy sami, a že
se beze strachu máme vždy na koho
obrátit.
Naše organizace poskytuje terénní
pečovatelskou službu osobám, kteří
si z důvodu svého zdravotního stavu
nebo vysokého věku nezvládají udělat
potřebnou práci sami. Ačkoli máme
sídlo v DPS Sulkov, nabízíme naše služby lidem i v blízkém okolí a to přímo

u nich doma. Klientům jsme schopni
pomoci takřka se vším, např: úklid domácnosti, péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při
zajištění stravy, praní prádla, doprovody k lékařům apod.
Za poslední rok obec vyhotovila pro
DPS Sulkov novou poštovní schránku
na noviny, vyrobili lepší přístup pro
invalidní vozík u vchodových dveří
DPS, instalovali dopravní značku: Zákaz zastavení na vrata, která souží pro
vjezd pro sanitu, pomohli nám s opravou bytu pro novu klientku (zavedení
přívodu a odpadu pro pračku, oprava

radiátorů). Na naše klienty nezapomínají ani při svátcích a významných životních jubilejích.
Při odchodu do důchodu naší pečovatelky se přišli rozloučit zastupitelé
obce a poděkovat za práci, kterou velice dobře vykonávala.
Velice Vám děkujeme za vaši ochotu,
dobrosrdečnost a velmi dobrou spolupráci. Díky Vám je zde stále hezké
a bezpečné prostředí a můžeme se
všichni cítit lépe.



Pečovatelky a obyvatelé
DPS Sulkov

SPOLEK ŽENY SULKOV
POŘÁDÁ

POUŤOVOU ZÁBAVU
V PÁTEK 28.9.2018
V RESTAURACI SPARTA SULKOV
K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA
PODVRAŤÁCI
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V PÁTEK 21. 9. 2018 OD 19 HODIN NA SPARTĚ
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Střípky z TOTEMu
zvem „Když Anička stůně aneb první
pomoc pro všechny.“
A jaký bude program na podzim?

Na Novou Hospodu za cestovatelskými
zážitky, potrénovat paměť nebo se potkat v mateřském klubu…
Od března 2018 nabízí Mezigenerační
a
dobrovolnické
centrum TOTEM, z.s. programy jak
pro seniory, tak pro rodiče na mateřské
dovolené, ale i pro širokou veřejnost na
Nové Hospodě. Dokud nebudeme mít
vhodné prostory jako vlastní centrum,
velmi rádi využíváme vstřícnou nabídku TJ Sokol Nová Hospoda a programy
nabízíme tam.
Jaké bylo jaro v TOTEMu na Nové
Hospodě?
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM Nová Hospoda má za sebou spoustu zážitků a akcí. Maminky
i tatínkové si užili historicky první MamaCamp, kde si samy maminky vytvořily program plný workshopů a besed. Při
cestovatelském promítání jsme virtuálně poznali Tajuplnou Basilicatu, Perly

Od září nás čekají pravidelné i jednorázové akce, jako je například Trénování
paměti, Mateřský klub, vzdělávací besedy O krok vpřed, Cestovatelské promítání, TOTEMový biják a mnoho dalších.
Více informací o nabízených akcích se
dozvíte na našich webových stránkách
www.totemplzen.cz, www.facebook.
com/TOTEMNovaHospoda, ale především na TOTEMovém povídání s Anitou
Kfellerovou.

Baltského moře, nebo třeba Madeiru
– Ostrov květin. V Mateřském klubu
jsme si hráli, povídali, tvořili, vyráběli.
Na den bezpečnosti nás navštívili členové HZSPK a prozradili nám nejen,
co obsahuje práce hasičů a jak pečují
o naši bezpečnost, ale také jsme získali užitečné informace, jak chránit sebe
i svůj majetek. Proběhlo několik ukázkových hodin trénování paměti. Na
vzdělávací přednášce O krok vpřed
jsme se dozvěděli, že je konflikt kořením života. Do zajetí hedvábí jsme se
dostali díky kreativní dílně, kde jsme si
ozdobili hedvábné šátky a šály. Velice
zajímavá a přínosná byla beseda s ná-

Mateřská škola – úžasná proměna
Mateřská škola se pyšní nově zrekonstruovanou kůlnou, která se proměnila
mávnutím štětce na krásně vymalovaný zahradní domeček s vyobrazením
symbolů tříd mateřské školy – myška,
zajíček, ježek a veverka.
Poděkování za tuto nadmíru zdařilou
proměnu patří p. uč. M. Stiebitzové
a p. uč. M. Veselé.
Děkujeme


Kolektiv MŠ Líně
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Nová třída Myšek
V pondělí 3. září se otevřely dveře mateřské školy a za nimi velké překvapení pro naše nejmenší děti. Přes prázdniny se třída Myšek zcela proměnila,
opticky ji zvětšila a prosvítila dožluta
vyvedená malba, na podlaze je položen obrázkový koberec, nový barevný
nábytek přizpůsobený věku dětí se
spoustou přihrádek a šuplíků, které
skrývají tajemství v podobě autíček,
mašinek, stavebnic, vše pro malé kutily a stavitele. Pro děvčata kočárky,
panenky, vařit mohou v kuchyňce,
je tu i kadeřnický salón, knihovna se
spoustou pohádkových knih.
Každý človíček zde něco zajímavého
objeví a bude se mu u nás líbit.


Kolektiv MŠ Líně

Léto jak má být?
Těšíme se na něj celý rok. Máme ho spojeno s prázdninami, dovolenou, cestováním, odpočinkem, plaváním a dalšími
radostmi. Každý si přeje, aby mu při jeho
dovolené přálo počasí a užil si sluníčka.
To se letos splnilo všem v míře nejvyšší.
Nemuseli jsme volat :,,Zasviť mi, ty slunko
zlaté!“ Spíš jsme si přáli, aby občas ubralo
na síle a dopřálo nám ochlazení.
Během parních dní bylo nutno omezit aktivitu, ale pouhé lenošení by nás
nemohlo uspokojit. Část členů našeho
svazu odjela na týdenní relaxační pobyt
do Sezimova Ústí a vychutnala si jej. Po
procedurách se účastníci osvěžili v tamějším biotopu Pohoda a využili nabídek
zájezdů na Čapí hnízdo a do Českého
Šternberka. Zde se nachází původně gotický hrad, později přestavěný na zámek.
Dnes je opět v rukou potomka posledních majitelů z rodu Šternberků, pana
Zdeňka Sternberga. Majitel zámek opravil
a kromě prostor, které obývá, zpřístupnil
veřejnosti. Prohlídková trasa začala v největším sále nazvaném Rytířský, kde bylo
možno obdivovat bohatou štukovou výzdobu, pak následovaly menší salony žlutý a dámský, knihovna s mnoha vzácnými
svazky a pracovna Jiřího Sternberga, otce
nynějšího majitele. Zde je na stěně zachycen rodokmen Sternbergů. A jak vypadá erb rodu je možno odvodit i z jejich
jména. Stern znamená hvězda, tedy zlatá
hvězda na modrém poli.

Dalším lákadlem pro milovníky cestování byl výlet do Dačic a Slavonic. Obě
místa stálo zato navštívit. Dačice leží
nav údolí Moravské Dyje. Je tu zajímavé trojúhelníkové náměstí, dva zámky,
jeden z nich původně renesanční, byl
rezidencí rodu Dahlbergů. V roce 2012
byla ukončena jeho rekonstrukce a soukromé i společenské pokoje získaly původní podobu. A co proslavilo toto malé
městečko ve světě? Přece vynález kostkového cukr a město nechalo zbudovat
zajímavý pomník. Slavonice leží nedaleko na okraji přírodního parku Česká Kanada. Na náměstí je řada renesančních
domů s psaníčkovými i figurálními sgrafity, s podloubími a dvěma patry sklepení. V několika z nich se dochovaly vzácné
diamantové sklípkové klenby. Před 2 sty
lety tu řádil loupežník Grasel. Dnes je tu
poklidné městečko, které se těší velkému zájmu turistů a čeká na zápis mezi
památky UNESCO.
Divadelní skupina nezahálela a připravovala se na vystoupení k oslavám 100.
výročí vzniku republiky 1.9. na návsi.
V září začne 2.ročník Akademie 3.věku
a na členské schůzi se dozvíme, jaké
akce nás čekají v následujících měsících.
Jak se zdá, máme se na co těšit.

Milena Bulínová

Svaz seniorů ČR,
Sulkov
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Český Štenberk, hrad

Kostka cukru

9. 6. 2018 Čtyři roční období (ČRO) – jaro
Tento výlet za hranice Plzeňského kraje
je v cyklu akcí ČRO již jubilejní desátý.
Proto si před reportáží z něj dovolím
připomenout jejich věrným úcastníkum organizační poznámku uvedenou
jak v Kalendáři turistických akcí 2018
našeho odboru, tak v konkrétních informacích k cyklu ČRO v r. 2018, kterou
jsem pro ně zpracoval dne 2.12.2017.
Tato poznámka zní: "Všichni úcastníci
(včetně nečlenů KČT, odbor Líně), kteří se zúčastní minimálně na 11 akcích
cyklu ČRO, obdrží zvláštní Pamětní
list". Ten jsem jim už dnes ukázal, protože tou jedenáctou bude příští výlet
v sobotu 14.7.2018 do okresu Beroun
ve Středočeském kraji.
Na letošní druhý výlet odjíždíme rychlíkem z Plzně směr České Budějovice
v sobotu 9.června 2018 do okresu Písek
v Jihočeském kraji. Ze 17 členné skupiny se mnou přestoupí tři účastnice ve
Strakonicích na osobák, ze kterého vystoupíme na zastávce Sudoměř u Písku. Čeká na nás kratší jedenáctikilometrová trasa. Modrá značka nás brzy
přivede mezi rybníky Markovec a Škaredý, kde vybojovali husité 25. března
1420 jednu z prvních slavných bitev.
Ještě než odbočíme k z dáli viditelné,
16 m vysoké soše z lomového kamene
představující Jana Žižku z Trocnova,
pokračujeme po modré o 200 m dále
a prohlédneme si čtyři, dva a půl metru vysoké sochy husitů z dubů padlích ve větrné bouří v r. 2011. Průběh
samotné bitvy si pamatujeme z látky
probírané v hodinách dějepisu či vlastivědy, a tak u mohutné sochy Žižky
jsem seznámil přitomné s méně známými údaji o ní. Navrhl ji sochař Emanuel Kodet v r. 1920. Na stavbu, která

trvala čtyři měsíce, se spotřebovalo
300 m3 kamene, 174 fůr písku, 160 q
cementu a 15 q vápna. Žižkovu hlavu
kryje kovová přilba a kovový je i velký palcát, který drží v ruce. Vážná tvář
husitského hejtmana dívá se zamyšleně směrem k rybníku Škaredému.
Na jeho úzké hranici, lemované nyní
statnými duby a lipami, zadrželi husité
útok nepřátel. V táhlé rovině s rybníky
působí vysoká a masivní socha silným
dojmem. Pak po zelené dojdeme na
modrou značku, odkud jdeme již společně s úcastníky naší druhé skupiny
vedenou Karlem Lukášem. Ti dojeli
vlakem s přestupem v Ražicích do
Putimi, odkud po prohlídce místních
pamětihodností odešli na delší 19 km
trasu. Dojdeme na severní okraj vesnice Kestřany, kde se nachází v těsném
sousedství dvě tvrze a zámek, původně též tvrz. Kestřanský soubor tří vrchnostenských sídel je zcela ojedinělou
architektonickou památkou. V deset
hodin nás přivítá slečna Karla Kašparová a s ní absolovujeme komentovanou
prohlídku Horní tvrze a hospodářského dvora. Při ní mne telefonicky sděluje Pepík Vostárek, že je od včerejška
po operaci a abych všechny zúčastněné pozdravoval. Z výkladu průvodkyně se dozvídáme mnoho zajímavostí.
Kestřany vznikly pravděpodobně jako
manské zboží, jehož držitelé byli zavázáni vojenskou službou v královském
Písku. Poprvé v r. 1315 o tvrzi píše
Albert z Kestřan. Jindřich ze Švamberka a na Zvíkově koupil Kestřany r.
1491 a v zápětí byl statek, nacházející
se v rukou předního panského rodu,
osvobozen od manského závazku.
Pozdně gotická přestavba za pánů ze

Dolní tvrz v Kestřanech

Švamberka se uskutečnila po r. 1517.
Švamberkové drželi Kestřany až do r.
1651, poté ji získali dědictcím Paarové.
V gotickém jádru tvrze, tzv. purkrabství si v přízemí dvouprostorového paláce v jedné místnosti prohlédneme
sklenutou dvěma poli pozoruhodnou
křížovou klenbu. Jádro tvrze z konce
13. stol. bylo rozšířeno ve 14. stol. kdy
vzniklo dodnes dochované opevnění
s věžemi, zevně zajištěné vodním příkopem. Postupně projdeme v nároží
hradební zdi stojící na půdorysu tří
čtvtin kruhu štíhlou věž, vyzdviženou
nad studnou a vybavenou střílnami
a další dvě hranolové věže se čtverhrannými okny a arkýřovými záchody na krakorcích (prevety), které byly
obytné. Pak navštívíme do čelního příkopu vestavěný na konci 15. stol., kdy
již tvrz nevyhovovala soudobým nárokům na obytný komfort, velký dvoukřídlý palác na půdorysu písmene “L”. Měl
bránu s průjezdem na nádvoří a sál
osvětlený velkými trojdílnými okny,
krytý trámovým stropem, později nahrazeným renesanční hřebínkouvou
klenbou. Stěny pokrývala dosud jen
z části odkrytá nástěnná výmalba. Prohlídku Horní tvrze ukončíme v přiléhajícím bočním křídle, kde v kapli sv.
Maří Magdalény obdivujeme pěknou
sklípkovou klenbu.
Po skončení prohlídky poděkuji a předám průvodkyni Pamětní list, zvenčí
si prohlédneme v těsném sousedství
staršího navštíveného sídla Dolní tvrz
a zámek nacházející se na místě třetí
z kestřanských tvrzí. Mnou vedená
skupina se v Kestřanech v příjemném
prostředí restaurace naobědvá a skupina vedená Karlem odchází rovnou

Před Dolní tvrzí v Kestřanech
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Památník bitvy u Sudoměře
po prohlídce tvrze na námi již navštívený Žižkův památník bojiště bitvy
1420. Opět se setkáváme v Ražicích,
odkud odjedeme vlakem do Plzně.
Zapomněl jsem se zmínit o počasí.
Bylo polojasno a denní teplota dosahovala až na tropickou třicítku. V Plzni však již vystupujeme z rychlíku do
bouřky a lijáku. A též o tom, že opět
z přihlášených se dva odhlásili pozdě

U sochy Dobrého vojáka Švejka v Putimi
a další dva tak neučinili vůbec. A tak
jsem za všechny čtyři uhradil vstupné
do Horní tvrze v Kestřanech ve výši
50 Kč z jejich zálohy.
O příštím výletu, který se uskuteční
v sobotu 14.července 2018 jsem se již
zmínil v úvodu článku, a tak informaci
rozšířim o to, že kromě původně naplánované trasy v délce 23,5km je připravená i druhá, kratší v délce 15,5km.

Na kratší navštívíme rovněž Hudlickou
skálu a v Hudlicích Památník Josefa
Jungmanna a vynecháme pouze Vraní
vrch 536m.
Již dnes se těším na příští setkání
s Vámi!




Za Klub českých turistů,
odbor Líně Václav Straka,
vedoucí akce

14. 7. 2018 Čtyři roční období (ČRO) – léto
Druhou polovinu cyklu akcí Čtyři roční
období zahajujeme výletem v sobotu
14.7.2018 do okresu Beroun ve Středočeském kraji. Kromě původně naplánované trasy v délce 23,5 km je připravená
i druhá, kratší dlouhá 15,5 km. Odjíždíme
z Plzně osobákem směr Beroun. Z 20
členné skupiny vystoupí jeden úcastník
s Karlem Lukášem ve Zdicích na delší trasu. Je jím Jan Zeman, který nás požádal
v hale hlavního nádraží v Plzni, zda-li by
mohl jet s námi na výlet. Ostatní se mnou
vystoupí v Králově Dvoře na kratší trasu.
Delší trasa zavede úcastníky nejprve na
Vraní skálu (536 m), významný bod Hudlické vrchoviny. Vrchol v délce 1–1,5 km
korunují vypreparovaná buližníková skaliska ve tvaru skalního defilé, až 25 m vysoká. Vraní skála se nachází v chráněném
území stejnojmenného názvu a je z ní
pěkný výhled.
Já s úcastníky kratší trasy ji nenavštívíme,
a tak zazvzpomínám na návštěvu Vraního
vrchu při pěší zápočtové cestě I. stupně
obtížnosti "Západočeši přes vrcholy ČR",
kterou jsem organizoval ve dnech 2.–13.
7. 1990. Tehdy to byl hned první z padesáti vrcholů navštívených v České repub-

Pohled z Hudlické skály na Hudlice
lice za dvanáct dnů. Při výstupech na ně
jsme ušli 351 km s převýšením 11 732 m,
s autobusem ujeli 3 200 km. A když uvedu ještě údaje o tom, že v autobusu jsme
ztrávili 62 hodin a při pěším putování dalších 111, tj. celkem 173 hodin, zbylo nám
denně pouze 9½ hodiny na snídani, ve/7/

čeři, osobní hygienu, praní prádla, rozbalování a sbalení spacích potřeb, protože
jsem spali vždy pod stanem, nebo někde
na podlaze a na samotný spánek. Byla to
náročná a zároveň krásná akce. Byli jsme
ale mladí! A pro zajímavost ještě uvedu,
že cena dvanáctidenního autobusového

Před rodným domem Josefa Jungmanna v Hudlicích
zájezdu byla 710 Kčs pro organizované
turisty a 855 Kčs pro ostatní úcastníky. Až
bude o ní v Novinách pro obyvatele Líní
a Sulkova číst Láďa Pakandl, určitě mi dá
za pravdu, protože byl jejím úcastníkem.
Obě skupiny, avšak samostatně, vylezou ještě na Hudlickou skálu (487 m),
významný bod Hudlické vrchoviny, na
jihozápadním okraji obce Hudlice. Mohutná buližníková skála vyčnívající nad
okolní plošinu je na jihozápadním okraji
až 35 m vysoká. Obě skupiny se sejdou
poblíž návsi v centru Hudlic, rodišti jedné
z největších osobností českého obrození, básníka, překladatele a vědce Josefa
Jungmanna. Po Hudlicích pozorujeme
čilý ruch při přípravě dnešních "Hudlických slavností", které se každoročně konají k výročí narození J. Jungmanna (16.
7. 1773). Zde se náhodně potkávám se
zbůšákem a mým spolužákem Emilem
Turkem a s jeho manželkou, místní rodačkou. Před chalupou si prohlédneme od r.
1873 stojící pomník s Jungmannovou

bustou z novojáchymovské litiny. Jeho
rodným domem a památníkem, typickou staročeskou roubenou chalupou z r.
1718, nás provede paní Marie Kolaříková.
Uvnitř si prohlédneme dobové zařízení
a také expozici, která nám představuje život a dílo Josefa Jungmanna. Po ukončení
prohlídky průvodkyni poděkuji a předám
ji Pamětní listy pro ní a starostu Hudlic
Pavla Hubeného. Abychom správně porozumněli a vytvořili si představu o chudobě z doby před dvěma sty lety a životě
J. Jungmanna sáhl jsem po znamenité
knize Vladimíra Kováříka Literální toulky
po Čechách, kde je vše stručně a srozumiteleně vysvětleno. Cituji: "Narodil se
jako šestý z deseti dětí chudého ševce...
. Řemeslo na malé vsi nestačilo tatínkovi
na živobytí, a tak hlavním zdrojem obživy bylo pár měřic chudého políčka, ze
kterého se sklidilo trochu brambor a trochu obilí. A přece dal Tomáš Jungmann
na radu místního učitele svého synka na
studia, nejprve do Berouna a potom do

Rodný dům Josefa Jungmanna a památník s Jungmannovou
bustou z novojáchymovské litiny v Hudlicích

Vraní skála
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Prahy. Byla to tvrdá léta pro vesnického
chlapce, který mluvil jen česky, když se na
školách učilo německy a latinsky; byla tvrdá i proto, že nemohl počítat s podporou
z domova a brzy se musel živit sám. Na
venkovský domov vzpomíná Jungmann
ve svých Zápiscích: "Pamatuji ještě ty
sladké chvíle, v kterých jsem ze studií co
mladý hoch domů se těšíval, domů pospíchával, doma se radoval. Každý koutek
ve světnici vítal jsem co starý známý, jedině se divě, kterak se vždy menší všecko
mi zdálo, než za dětinství mého bývalo:
světnice užší, stůl nižší, vše menší, že já
větší vyrostl...". Zpět jdou obě skupiny
opět po různých trasách. Karlova zajde
navíc na rozhlednu Máminku na Krušné
hoře (606 m) postavenou v r. 2015. Mnou
vedená přímo přes Černín do Zdic. Protože ve Zdicích je Muzeum výtopna
veřejnosti otevřena vždy první víkend
v měsíci, což dnes není, a k individuální
návštěvě je nutné zakoupit minimálně
5 vstupenek za plnou cenu (dospělého),
objednávku jsem, vzhledem k předchozím skušenostem neriskoval. Časovou
rezervu jsme po putování ve 28°C vedru
rádi využily posezením v zahrádce restaurace U Zimů ve Zdicích, odkud jsme
odjeli rychlíkem do Plzně.
Na závěr již jen připomínám poslední letošní podzimní výlet v cyklu akcí
Čtyři roční období, který se uskuteční
v sobotu 6. října 2018. Opět budou dvě
trasy, původně plánovaná v délce 22
km a nově připravená dlouhá 15 km.
Úcastníci na obou trasách mají možnost
navštívit všechny původně doporučené
zajímavosti.
Tak na viděnou příště!




Za Klub českých turistů,
odbor Líně Václav Straka,
vedoucí akce

Činnost značkařů Klubu českých turistů, odbor Líně v roce 2018
V letošním roce se podíleli na obnově turisticky značených pěších tras
členové Klubu českých turistů, odbor Líně Ing. Jozef Babka a Karel Lukáš, kteří společně obnovili celkem
15,2 km tras a odpracovali celkem
ve třech pracovních dnech každý 26
hodin.
Co jsou turisticky značené pěší trasy? Pěší trasy jsou značeny pásovými
značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený,
modrý, zelený nebo žlutý. Oba krajní
pásy jsou bílé a mají za úkol značku
ještě více zviditelnit. Pásovou značka
tedy tvoří čtverec o rozměrech 10x10
cm. V ostrých lomech cesty nebo při
jejím odbočení na jinou komunikaci je
pásová značka doplněna o šipku. Na
společném úseku několika značených
tras se používá vícebarevná značka, pro místní trasy je někdy použito
místní značky. Na koncích značených
tras najdete koncovou značku a různé
krátké významové odbočky jsou značeny speciálními značkami odbočka
k vrcholu nebo vyhlídce, ke zřícenině
hradu, ke studánce a k jinému zajímavému objektu. Tzv. naučné stezky se
značí pásovými i místními značkami
nebo speciálními značkami naučné
stezky. Ve městech, vesnicích, na křižovatkách s jinou značenou trasou
a na dalších turisticky významných
místech je malované značení doplněno tabulkami a směrovkami. Z tabulky se dozvíte název místa, popř. jeho
nadmořskou výšku, směrovky informují o kilometrových vzdálenostech
k dalším cílům na trase.

Co se vlastně skrývá pod pojmem
obnova turisticky značených tras?
Každý rok musí značkaři Klubu českých turistů obnovit 1/3 délky turistických tras pro pěší turisty, kterých
dnes v České republice máme vyznačeno okolo 40 000km. Při obnově se
všechny značky na obnovovaném
úseku přetřou novou vrstvou olejových barev a tam kde značky chybí se
namalují nové. Dále odstraní všechny
náletové dřeviny, které zakrývají turistické značky. Kontrolují a hodnotí stav
tabulek a směrovek umístěných na
významných místech a křižovatkách.
Všichni značkaři procházejí školením,
při kterém jsou seznámeni s metodikou značení. Veškerý materiál a nářadí potřebně ke značení jim zajišťuje
Klub českých turistů. Svoji činnost
vykonávají dobrovolně ve svém volném čase za symbolickou odměnu
stanovenou směrnicí Klubu českých
turistů..
sobota 2.6.2018 Obnova žluté
turisticky značené trasy Přeštice
(ŽST) – Lužany (ŽST)
S Pepou Babkou jsme se dohodli, že
v sobotu 2.června provedeme obnovu žluté turisticky značené trasy
Přeštice (ŽST) – Lužany (ŽST) v délce
5,2 km. K této obnově obdrželi Značkařský příkaz č.26/2018 pro 2 člennou
skupinu na 1 den.
Na obnovu značení jsme se vydali, jak
je naším zvykem, na kolech. S Pepou
jsem se setkal v Dobřanech na mostu
přes řeku Radbuzu. Odtud jsme pokračovali okolo keramičky v Chlumčanech do Dnešic a přes Žerovice do

Fotografie značení zarostlého náletovými dřevinami

Přeštic k vlakovému nádraží. Po vybalení značkařských potřeb jsme začali v 7:55 hodin obnovovat značení.
Zpočátku bylo značení v pořádku, ale
poté co jsme přešli Husovu ulici a zamířili k Masarykovu náměstí, museli
jsme doplnit nové značky. Na zmíněném náměstí se po rekonstrukci nalézali jen zbytky původního značení,
které jsme museli zpřesnit a doplnit.
Další značky jsme museli doplnit v lukách za řekou Úhlavou na cestě do

Jozef Babka instaluje novou plechovou
značku u Příchovic

Shodné místo po odstranění náletových dřevin
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Přehlené foto značkařských potřeb
Příchovic. Ani okolo návsi v Příchovicích, kde proběhla nedávno výměna
betonových sloupů za nové kovové
s lampami veřejného osvětlení, nebyla situace o nic lepší. Čekala nás
spousta práce, ale to nás neodradilo
a dali jsme trasu do pořádku, jak to
vyžadují pravidla pro vedení turisticky značených tras. Za Příchovicemi
u řeky Úhlavy jsme objevili mnoho
nedostatků. Museli jsme vyřezat velké množství náletových dřevin a samozřejmě doplnit chybějící značky.
V Lužanech jsme shledali značení
v relativním pořádku, a tak jsme mohli značky přetřít jen novou vrstvou barev. V 16:05 hodin jsme dorazili k vlakovému nádraží a v 16:45 hodin, když
jsme zabalili a uložili značkařský materiál, jsme odjeli na kolech ke svým
domovům.
Počasí nám toho dne přálo. Po celý
den bylo oblačno a teplota přes den
vystoupila na snesitelných 25°C. Obnovili jsme turisticky značenou trasu
o délce 5,2 km a odpracovali jsme
v terénu každý po 8 hodinách.
neděle 10. 6. 2018 Obnova žluté
turisticky značené trasy Starý
Plzenec (náměstí) – za rozcestí
Městský les
Dalším dnem, který jsme s Pepou
Babkou věnovali obnově turistického
značení, byla neděle 10.června, kdy
jsme se vydali obnovit žlutou turisticky značenou trasu z náměstí ve Starém Plzenci – za rozcestí Městský les.
K této obnově jsme obdrželi Značkařský příkaz č.28/2018 pro 2 člennou
skupinu na 1 den.

Vybalování značkařských potřeb ve
Starém Plzenci na náměstí
Tentokrát jsme se s Pepou potkali
v 7 hodin v Černicích u Obchodního
centra Olympia. Potom jsme společně dojeli na Masarykovo náměstí do
Starého Plzence. Hodinky v té chvíli ukazovali 7:10 hodin. Po vybalení
značkařského nádobíčka (skleniček
s potřebnými barvami, štětců, škrabek, kartáčů, pilek, nůžek, hadrů, kladívka, plechových značek, hřebíků,
kleští, samolepících značek, ředidla
a basiček na nošení skleniček s barvami a štětců) jsme začali obnovu
žluté značky. Na Masarykově náměstí
a v přilehlé Radyňské ulici jsme nalepili na sloupy veřejného osvětlení
několik chybějících samolepících
značek. Další nedostatky ve značení
/ 10 /

jsme museli řešit na křižovatce u rozcestníku Za Výrovnou, kde se na žlutou značku napojuje značení naučné stezky a odbočuje do Modřínové
ulice. Doplnili jsme chybějící značky
a odstranili jsme náletové dřeviny
zakrývající značky. Potom jsme začali
stoupat na Radyni. Zde bylo značení
celkem v pořádku až na několik chybějících značek. Oteplilo se a při tlačení kol do kopce jsme se řádně zapotili. Na rozcestí Březová Myť se ke
žluté značce a značce naučné stezky
připojila červená značka. Na Radyni
jsme dorazili přesně v poledne. Protože jsme měli hlad, rozhodli jsme se
na Radyni posvačit. Zároveň jsme si
o přestávce na jídlo trochu odpočinuli. Sestupovali jsme z Radyně a občas jsme doplňovali chybějící žluté
značení. Na největší nedostatky jsme
narazili na křižovatce u rozcestníku
Městský les. Zde jsme museli vytipovat nová místa pro umístění nových
značek. Vytipovaná místa byla zarostlá, a proto jsme museli vyřezat mnoho
náletových dřevin. Okolo 16 hodiny
se obloha zatáhla a blížila se bouřka.
Přibližně 1km za rozcestníkem Městský les jsme obnovu přerušili a začalo pršet. Proto jsem se schoval pod
deštník a Pepa si natáhl pláštěnku.
Bouřka naštěstí trvala jen 30 minut,
ale spadlo hodně vody. V 17:15 hodin
jsme zabalili náčiní a nasedli na kola
a odjeli domů.
Počasí nám toho dne zase přálo. Po
celý den bylo oblačno a teplota přes
den vystoupila na snesitelných 25°C.
Obnovili jsme turisticky značenou
trasu o délce 6,5km a odpracovali
jsme v terénu každý po 10 hodinách.
neděle 24.6.2018 Obnova žluté
turisticky značené trasy za
rozcestím Městský les – Úhlava
(lávka)
Posledním dnem, který jsme letos
s Pepou Babkou věnovali obnově
značení, byla neděle 24.června. Tento
den jsme obnovili úsek za rozcestím
Městský les – Úhlava (lávka). K obnově tohoto úseku jsme obdrželi Značkařský příkaz č.27/2018 pro 2 člennou
skupina na 1 den.
Tentokrát jsme se s Pepou sešli
v 7 hodin v Černicích u rozcestníku
U křížku. Na kolech jsme dojeli okolo Obchodního centra Olympia do
Městského lesa na místo, kde jsme
v neděli 10. června přerušili práci
kvůli bouřce. V 7:10 hodin jsme vyba-

lili značkařské potřeby a pustili se do
obnovy značeni. Na křižovatce u dálnice jsme odstranili první nedostatky ve značení. Ani úsek žluté značky
vedoucí kolem Obchodního centra Olympia nebyl úplně v pořádku.
Chybělo tam dost značek a původní
samolepící značky byly vyšísované
od sluníčka. Proto jsme domalovali
chybějící značky. Původní vyšísované
samolepící značky jsme seškrábali kapesním nožem a na jejich místo jsme
nalepili nové. Další chybějící značky

jsme museli nakreslit v Černicích ve
Štefánikově ulici, kudy jezdí trolejbusy. Také v navazující plzeňské čtvrti
Čechurov jsme museli doplnit chybějící značky. Ani v následujícím úseku
v okolí lávky přes řeku Úhlavy nebylo
značení v pořádku. Všechny nalezené
nedostatky jsme pečlivě odstranili.
K rozcestníku Úhlava (lávka) nacházejícím se ve stoupání nad řekou jsme
dorazili ve 14:45 hodin. Zabalili jsme
barvy štětce, barvy a ostatní značkařský materiál a nářadí a v 15:10 hodin

nasedli na kola a odjeli domů.
Tento den jsme s Pepou Babkou obnovili úsek o délce 3,5 km a odpracovali každý po 8 hodinách. Jednalo se
o úsek, který vedl městskou zástavbou, a proto jsme museli obnovit velký počet původních značek a doplnit
mnoho nových značek.

lamentu ČR a zastupitelstev obcí.
V obci Líně jsou volební místnosti pro
volební okrsky Líně – jih a Líně – sever
v Obecním domě v Hornické ulici

čp. 848 v Líních (bývalé kino) a pro
volební okrsek Líně – Sulkov, Dům
s pečovatelskou službou v ulici V Zahrádkách čp. 71 na Sulkově.

	
	
	

Sepsal Karel Lukáš,
vedoucí značkař
Klubu českých turistů.

Volby 2018
Vážení spoluobčané,
nezapomeňte, že letošní podzim je
ve znamení voleb, a to do Senátu Par-

Okrsek č. 1
Líně – sever

Okrsek č. 2
Líně – jih

Okrsek č. 3
Líně–Sulkov

Seznam ulic:

Seznam ulic:

Seznam ulic:

Družstevní
Dukelská
Hornická
Chodská
K Okružince
Ke Křížku
Luční
Na Dlouhých
Na Vypichu
Plzeňská
Polní
Pod Vrškem
Rybářská
Slunečná
Tichá
Tlučenská
Úherecká
U Stadionu
V Alejíčku

Dlouhá
Brigádnická
Dobřanská
Havířská		
Krátká
Línská
Lidická
Lípová
Na Klínech
Na Perkách
Na Podkově
Na Pomezí
Na Svahu
Na Souvrati
Nám. 1. máje
Na Šachtě
Plovární
Na Výsluní
sady Pionýrů
Nová
SNP
Pionýrská
Školní
Polesní
U Kotelny
U Lesa
U Rybníka
U Vodárny
U Mateřské školy
V Zahrádkách
Vodárenská
Vojenská		
9. května
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Plán turistických akcí O KČT Líně 2017

ŘÍJEN

6.10.
So

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – PODZIM – pěší turistika
Místo konání: Karlovarský kraj, okres Cheb
Trasa: 22 km – mapa KČT: č.2
Zajímavosti na trase: ¨Teplá, klášter, Podhorní vrch – vyhlídka, Mariánské Lázně – Boheminium +
rozhledna Hamelika
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:01 – Plzeň, CAN 5:22; vlak: Plzeň hl.n. 7:05 – Mariánské Lázně 8:13,
8:30 – Teplá 8:55 hod.; zpět – vlak: Mariánské Lázně 16:54 – Plzeň hl. n. 17:54;
bus: Plzeň, CAN 18:30 – Líně 18:45 hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 2.9.2018
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz;
web: http://kctline.euweb.cz

13. 10. Z Mirošova přes Padrťské rybníky Do rožmitálu – pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 8,11,19, 26,27,30 km – mapy KČT: 34,35 * atlas SHOCART strana: 237,238
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 – Doubravka, U Pietasu 7:25 hod.
Starty tras: 8,11 km: Brdy (BUS) * 19 km: Míšov * 26, 27, 30 km: Mirošov, zámek
Cíl: Rožmitál pod Třemšínem
Zajímavosti na trase: Příroda uzavřených Brd, Rožmitál pod Třemšínem (muzeum, město)
Přihlášky a platba do 5. 10. 2018 * Cena za dopravu: 150 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

LISTOPAD

3. 11. Přes Lubenec do Chyše – pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 8,14,21, 31 km – mapy KČT: 7,30* atlas SHOCART strana: 195,154,155
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 6:30 hod.
Starty tras: 8 km: Lubenec * 14 km: Ležky, odb. ze silnice * 21, 31 km: Vroutek
Cíl všech tras: Chyše, minipivovar
Zajímavosti na trase: rozhledna Vochlice, Chyše (zámek, minipivovar)
Přihlášky a platba do 26. 10. 2018 * Cena za dopravu: 200 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

PROSINEC

15. 12. PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
So
37. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasy: 9, 12, 13, 23 km – mapy KČT: č.31
Starty: trasa 9 a 13 km: Líně, Obecní dům 9:30 – 10:30 hod.
trasa 12 km: Zbůch, restaurace V Cihelně 8:30 – 11:00 hod.
trasa 23 km: Zbůch, restaurace V Cihelně 8:30 – 10:00 hod.
Cíl: Zbůch, restaurace V Cihelně od 11:30 do 16:00 hod.
Informace: Jana Kracíková, Tichá 527, 330 21 Líně; 737 214 475; e-mail: kctline@seznam.cz;
web: http://kctline.euweb.cz
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25. 12. VÁNOČNÍ POCHOD V LÍNÍCH
Út
31. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasa: 6 km – mapa KČT: č.31
Start: Líně, u hasičárny od 13 do 13:30 hod.
Cíl: průchozí Líně, u mateřské školy – nebude obsazen
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz;
web: http://kctline.euweb.cz
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Nové knihy v místní knihovně
DOSPĚLÍ

DAMIJO, Alena –
Mé anglické sezony

LHOŤANOVÁ, Marta –
Zrůda mezi námi, Síla jedné lásky

WILDEROVÁ, Jasinda –
Omega

WALTEROVÁ, Barbora –
Došel nám čas

INDRIDASON, Arnaldur –
Vina

ROBERTS, Nora –
Blízko plamene

FOJTOVÁ, Věra –
Pachatelé dobra

JANÁČKOVÁ, Laura –
Od bezvědomí k sebevědomí

LANDSMAN, Dominik –
Dovolená s moderním fotrem

WARD, Penelope –
Řekni něco legračního

COLE, Daniel –
Loutkář

FRASIEROVÁ, Anne –
Nejsem mrtvá

OLDMANOVÁ, Tami –
Než přišla bouře

ROBERTSOVÁ, Nora –
Nezvaný host

MOYESOVÁ, Jojo –
Zakázané ovoce

VARÁČKOVÁ, Miroslava –
Drž mě, když padám

THEILSOVÁ, Lone –
Žena, po které se slehla zem

KAVUROVÁ, Hana –
Toxický squat

WATT, Erin –
Něco skutečného

SENNEN, Mark –
Dotyk

KAY, Adam –
Bude to bolet, doktore?

GOFFA, Martin –
Vykoupení

KEELANDOVÁ, Vi –
Šéf

CORRYOVÁ, Jane –
Pokrevní sestra

JACKSON, Lisa –
to mi zaplatíš

NEUHAUSOVÁ, Nele –
Zlý vlk

SCHERHAUFEROVÁ, Ružena –
Gamblerova žena

ROBB, J. D. –
Schůzka s ďáblem

KOVÁŘOVÁ, Daniela –
Smrt v justičním paláci

REJFOVÁ, Marie –
Komu straší ve věži

PALÁN, Aleš, ŠIBÍK, Jan –
Raději zešílet v divočině

LAURENOVÁ, Christina –
Miluji tě, nenávidím tě

COLE, Martina –
Zrada

PATTERSON, James –
Pastýř

HANIŠOVÁ, Viktorie –
Houbařka

PETRÁŠEK WERICH, Jiří–
Kapka do žil

ESTER, JOSEFÍNA –
Terapie sdílením

VONDRUŠKA, Vlastimil –
Letopisy královské komory –
Ulička hanby

HANIŠOVÁ, Viktorie –
Anežka

URBAN, Miloš –
Hastrman
DAILY, Lisa –
Ve třiceti (poprvé) single

VONDRUŠKA, Vlastimil –
Letopisy královské komory –
Jičínské pole mrtvých

BROWN, Sandra –
Odhodlaný Chase
BROWN, Sandra –
Odvážná sage

VONDRUŠKA, Vlastimil –
Letopisy královské komory II.

FIELDINGOVÁ, Joy –
Ta druhá

NIEDL, František –
Hráč

HALL KELLY, Martha –
Dívky beze jména

LONSDALEOVÁ, Kerry –
Všechno, co jsme opustili

STRANDBERG, Mats –
Trajekt

LEE, Sungdžu –
S každou padající hvězdou

SICHINGER, Martin –
Kocovina šumavského léta

LANG, Hans –
Joachim – Ženy z bloku 10
PATTERSON, James –
Šestnáctá lež

Knihy pro děti a mládež

DVOŘÁK, Otomar –
Srdce v kleci

MARTIŠKOVÁ, Petra –
Léto na vodě
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SEMPÉ, GOSCINNY –
Malý Mikuláš – původní komiks

ROBOŠOVÁ, Barbora –
Holka na útěku
VAJSEJTLOVÁ, Barbora –
Velký závod
CSURMA, Ladislav –
Tajemství starého domu
ŠIBOROVÁ, Zdeňka –
Včelka Meduška –
pohádky z včelího úlu

Za Místní knihovnu Líně

Jaroslava Tomášová
knihovnice

Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum)
Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) je dvouletá léčivá bylina, která
dorůstá až 2,5 m. V prvním roce vyhání
pouze přízemní listy, kvete až v druhém
roce. Po vysemenění odumírá.
Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) je ochlupená bylina známá již
ve starém Řecku pro své léčebné účinky.
Bylinu najdeme volně v přírodě na kamenitých stráních směrem k jihu, lze ji
také pěstovat na zahrádkách.
Divizna je hustě plstnatá. V prvním roce
života vytváří pouze přízemní růžici. Ve
druhém roce vyrůstá s růžicí listů také
vysoká lodyha. Listy divizny jsou střídavé, vejčitého tvaru. Květy žluté barvy
jsou uspořádány po svazečcích. Divizna
kvete od července do září.
Pro léčebné účely se využívá hlavně květ
divizny, případně listy. Divizna se podává
ve většině případech vnitřně v podobě
čaje, neboli odvarem z květů či listů.

Sbírají se květy průběžně od července
do září. Květy se rozvíjejí přes noc, za
svítání jsou plně rozvinuté a v poledne
opadávají. Je tedy nutné je sbírat vždy
za suchého počasí a každý den nové
květy. Sbírají se jen žluté koruny s tyčinkami bez kalichů. Květy jsou velice
citlivé na vlhko, proto se sbírají opravdu při pěkném slunečném počasí. Suší
se nejrychleji během dne. Nesmí navlhnout, jinak se znehodnotí.
Díky protizánětlivým účinkům lze diviznu používat i zevně a to jako obklady na oděrky, při revmatických bolestech, bércových vředech či hemeroidech.
Divizna se také používá k aromatizaci
likérů či čajových směsí. Květ divizny
se používá k barvení látek.
/ 15 /

Domácí recepty
Čaj ze sušených květů: Květy se nejlépe
sbírají kolem 11 hodiny, musí být suché
a poté je necháme jeden den sušit na
slunci. Do nádoby z varného skla nebo
jiného materiálu, který odolává teplu,
nasypeme sušené květy divizny. Zalijeme je vařící vodou a necháme 15 – 20
minut louhovat. Přecedíme tekutinu
přes sítko a po vychladnutí podáváme.
Nadměrné a dlouhodobé užívání čaje
není vhodné, jelikož obsahuje velké
množství saponinů.
Projímadlo: Z divizny lze lehce vyrobit
mírné domácí projímadlo. Stačí, když
smícháme květ s listem v poměru 1:2
a poté z této směsi uvaříme čaj.
	

Milena Voráčková

Jak jsme prožili měsíc červen v mateřské škole
MDD – Indiánský den v MŠ
a besídky v Obecním domě
Kdo šel 1. června okolo mateřské školy,
nestačil se divit. Do školy přišli malí indiáni a malé indiánky. Pestrobarevné šaty
s třásněmi, čelenky ozdobené peřím,
pomalované tvářičky. Ale ano, je přece
MDD a v MŠ je „ Indiánský den“! Prostory školy se proměnily v indiánský tábor
a zahrada v nekonečnou prérii. Právě
zde se odehrávalo to pravé dobrodružství. Indiáni předváděli svou obratnost,
sílu, rychlost. Cválalo se na plyšových
koních, pádlovalo přes písečnou lagunu, střílelo šiškami na terč. Každý chtěl
být nejlepší a tak se snažil. Báječný den
plný zábavy. Nejlepší však nakonec byli
všichni. Společně jsme si v kruhu kolem
totemu pochutnali na mírovém poháru
sladké zmrzliny.
A hezké dny pokračovaly besídkami MŠ
na zakončení školního roku 2017/2018.
Jako první se předvedla tanečkem třída
Myšek. Vystoupení s deštníčky, podpoře-

né rytmickými písničkami bylo úchvatné. Třída zajíčků nás pozvala do cirkusového šapitó. Klauni, provazochodkyně,
tygři, koníci, pak velký potlesk…závidět
by mohl i cirkus Humberto! Kouzelnou
pohádkou o Sněhurce se předvedla třída Ježků. Výkony dětských herců byly
opravdu vydařené. Pohádka i besídka
měla šťastný konec.
Třída Veverek nás provedla písničkami
a básničkami celým školním rokem od
podzimu do léta. Pochlubila se lidovými
i moderními tanečky. Nechybělo i slavnostní rozloučení s předškoláky ze tříd
Ježků a Veverek, kteří od září zasednou
do lavic 1.třídy. Přejeme jim hodně úspěchů ve škole i v životě. Držíme palce!
Poděkování za spolupráci s MŠ:
rodičům dětí MŠ
ředitelství ZŠ a MŠ Líně
OÚ Líně
Paní Zdeňce Šlégrové
 Kolektiv učitelek MŠ

Besídka veverky

MDD indiánský den

Akce Spolku pro všechny, z. s. na 3. a 4. čtvrtl. 2018

15. 09. 2018

Šmoulí pohádkový les pro rodiče s dětmi
dětské hřiště na Sulkově od 13:30

21. 10. 2016
04. 11. 2018

01. 12. 2018

Dýňování akce pro rodiče s dětmi
v restauraci Sparta na Sulkově od 14:00

Mikulášská nadílka a zábava pro děti
Obecní dům Líně od 14:00 hodin
ve spolupráci se Seniory ČR Sulkov

08. 12. 2018

Kroukusiáda pro děti a veřejnost
na Sulkově od 10:00 v Líních od 14:00

Vánoční trhy pro veřejnost
prostory okolo ZŠ I. Stupně

14. 12. 2018

Vánoční zpívaná s Michalem
a kapelou Majkl Band – posezení
s cukrovím od 19:00 – restaurace Sparta

10. 11. 2018

Wellnes pro všechny ženy a muže
v Obecním domě Líně od 07:00 do 20:00

24. 11. 2018

Vánoční kreativní dílnička pro rodiče s dětmi
Obecní dům Líně od 14:00

Veškeré fotografie z akcí našeho spolku můžete vidět
na www.pro-vsechny.rajce.idnes.cz
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Zprávy ze Šachového klubu Líně
KP v rapid šachu jednotlivců –
stříbro pro P. Šotta
Červen je obdobím, kdy jsou již dohrány dlouhodobé soutěže družstev, a je
tedy prostor pro klání jednotlivců. Krajský přebor v rapid šachu jednotlivců
2018 se uskutečnil 09. 06. v Heřmanově
Huti. Mezi 27 účastníky se neztratili ani
hráči ŠK Líně, Pavel Šott obsadil celkové třetí místo, v pořadí KP pak skončil
na stříbrné příčce, mezi juniory se na 4.
místě umístil Vítek Vilímek.
Hrajeme spolu
Druhý ročník mezinárodního turnaje
mládeže se uskutečnil 10. června opět
v radobyčické sokolovně za účasti více
než 40 mladých šachistů z Plzeňského
kraje a bavorského Regensburgu. Soutěžilo se v kategoriích dívek a chlapců od 8 do 16 let ve dvou turnajích
(mladší – do 10 let, starší – do 16 let)
a mezi vítěze se prosadila i řada hráčů
ŠK Líně. Kategorii D8 ovládla Eliška Janoušková, Simonka Šilhánková skončila třetí, stejně jako Barbora Strnadová
v kategorii D10. Další zlato vybojovala
v kategorii D12 Adélka Janoušková,
úspěch líňských barev korunovala 3.
místem Maruška Do Quang. Mezi stejně starými hochy se prosadil Vítek Vilímek, který obsadil 2. místo. Z cenných
kovů se radovali i hoši v kategorii H14,
Jakub Valdman skončil druhý a Huy
Do Quang třetí. Akce se uskutečnila za
podpory Městkého obvodu Plzeň 3.

Vítězové KP v bleskovém šachu družstev, zleva D. Kracík, P. Janočko, F. Kupka a P. Šott.
Foto: V. Václavík
KP v bleskovém šachu družstev –
zlato pro ŠK Líně
V sobotu 16. června se v Plzni na Košutce uskutečnil Krajský přebor v bleskovém šachu družstev. Z těsného
vítězství se po napínavém průběhu
radoval tým ŠK Líně ve složení: 1. Šott,
2. Kupka, 3. Janočko, 4. Kracík. Na druhém místě skončilo družstvo ŠK Dvorec a třetí Sokol Domažlice.
Mistrovství ČR 4 členných
družstev
Stejně jako vloni jsme se i letos zúčastnili MČR 4 členných družstev,

Hrajeme spolu 2018 – vítězové jednotlivých kategorií. Foto: Milan Jenč
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kterým již tradičně začíná Mezinárodní festival šachu a her, pardubický
Czechopen, největší šachová událost
v českých luzích a hájích. Nikde se nesejde najednou tolik šachistů z tolika
zemí, jako právě v polovině července
v Pardubicích. Letošní účast patřila
k těm rekordním, ve startovním poli
bylo více než 120 družstev. Mezi nimi
také dva týmy ŠK Líně, které měly
možnost poměřit své síly se soupeři
z různých koutů naší vlasti i zahraničí, potkat se s celou řadou předních
českých hráčů i kamarádů a známých,
s nimiž se potkávají právě jen na Czechopenu. Přestože jsme žádnou díru
do světa neudělali, 26. místo družstva
A (1. Blecha, 2. Novák, M., 3. Janočko,
4. Kupka) ani 41. místo družstva B (1.
Šott, 2. Turner, R., 3. Jenč, 4. Orlíček)
rozhodně nejsou propadákem a dobrá pověst Líní nikterak neutrpěla.
Šachový tábor v Lubenci
Již tradičně je ŠK Líně pořadatelem
šachového tábora, který se konal i za
finanční podpory Plzeňského kraje.
Stejně jako vloni jsme i letos vyrazili
do Lubence, kde se nám moc líbilo.
Je tu hezká příroda, slušné ubytování, chutné jídlo a velmi ochotný
personál, který se snaží splnit každé přání. Partu trenérů a vedoucích
doplnili vloni ještě účastníci Blanka
s Korsičem a Kamilka, která měla na
starosti šachový potěr. Ukázalo se to
jako správný krok, protože se tábora
zúčastnilo 70 dětí z Plzeňského, Stře-

Adélka Janoušková na MEu.
Foto: Šachový klub Světlá nad Sázavou
dočeského a Ústeckého kraje. Kromě
nabitého šachového programu (každé dopoledne trénink v 7 skupinách)
si děti užily spoustu zábavy i při mimošachových aktivitách. Nechyběl
netradiční sportovní víceboj, další
hry, šachové i mimošachové soutěže,
koupání v rybníce, diskotéka s volbou
miss, táborák s opékáním buřtíků,
noční hra či stezka odvahy, které se
dokonce zúčastnili i ti nejmenší caparti, kteří oslaví třetí narozeniny až
počátkem příštího roku! Už se těšíme,
kam vyrazíme příští rok!
Mistroství Evropské unie
Krátce po návratu z tábora se vydal
Vítek Vilímek a sestry Janouškovy do
Koutů nad Desnou, kde se ve dnech
7.–8. srpna odehrávalo Mistrovství Evropské unie za účasti více než stovky
hráček a hráčů z 11 členských zemí.
Pro Elišku to byla první mezinárodní
zkušenost, za níž zaplatila nováčkovskou daň, dokázala porazit jen
jediného hráče a skončila předposlední. Také u Vítka se jednalo o mezinárodní premiéru a bylo to na jeho
výkonu znát. První partii sice vyhrál,
jenže pak přišla černá série čtyř po-

MČR 4 čl. družstev Pardubice, ŠK Líně B – zprava K. Orlíček,
R. Turner, P. Šott. Foto: M. Jenč
rážek. Naštěstí se Vítek v druhé polovině turnaje vzpamatoval, třikrát
vyhrál a o lepší výsledek jej připravila
až porážka v posledním kole. Nejlépe se turnaj vydařil Adélce, která do
poslední chvíle bojovala o medaili.
V posledním kole potřebovala zvítězit, aby cenný kov zacinkal. Bohužel
si soupeřka z Německa remízu, která
jí zjišťovala bronz, zkušeně pohlídala.
Přesto je konečné 5. místo skvělým
výsledkem a nadějným příslibem
před listopadovým Mistrovství světa.

Prázdniny končí, škola začíná
S koncem prázdnin a začátkem školy
začíná také uvažování nad zájmovými
kroužky. Rádi přivítáme mezi sebou
nové členy z řad žáků MŠ a ZŠ Líně, ale
i okolních škol. A budeme rádi, pokud
si cestu mezi šachisty najdou i dospělí. Pokud rádi hrajete šachy a nemáte
s kým hrát, nebo se chcete této prastaré hře naučit, přijďte mezi nás.
Scházíme se každý čtvrtek od 16:00 do
17:30 v líňském Obecním domě, první
schůzka se uskuteční 04. 10. 2018.

Tábor Lubenec – simultánka Martina Kopřivy. Foto: Milan Jenč
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