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Letošní zima byla jiná
Dlouho se zdálo, že letošní zima bude
stejná nebo podobná jako dvě předcházející zimy. Alespoň pokud jde o počasí.
První polovina února však rozhodla, že
tomu tak nebude. Napadl sníh, několik dní bylo hodně mrazivých a teplota
se během nich nevyšplhala nad nulu.
Děti si mohly užívat při bobování a sáňkování, na rybnících se objevili bruslaři.
Zimní údržba komunikací byla náročnější a také dražší – zaměstnanci obce
spotřebovali k zajištění sjízdnosti ulic
a schůdnosti hlavních chodníků značné
množství soli i inertního posypového
materiálu.
Zimní počasí ale k zimě patří, jen my
jsme trochu odvykli. Závažnějším problémem je bezesporu nekončící koronavirová pandemie. Také ta velmi výrazně
ovlivnila letošní zimní období, a to velmi
negativně. Obchody v naší obci (s ohledem na nabízený sortiment) v podstatě
fungovaly bez většího omezení, stejně
jako zdravotní středisko, pošta nebo
obecní úřad. Pracovala také většina místních živnostníků nebo firem, výjimkou
byly samozřejmě hospody a restaurace.
Bez větších komplikací fungovala mateřská škola, což umožnilo rodičům malých
dětí chodit do práce. Výraznější problémy vyvolalo uzavření základní školy. Je
dobře, že do školy i družiny směli nakonec alespoň prvňáčci a druháci, ale
rodičům větších školou povinných dětí
nastaly dosti krušné časy. Je také dobře,
že vedení školy zajistilo i pro děti, které
do školy nemohly, vyvařování obědů
ve školní kuchyni (obědy si bylo možné
vyzvednout a odnést domů). Nekonaly
se žádné společenské a kulturní akce –
bály, akce pro děti, sportovní turnaje ani
výroční schůze místních spolků. Obecní

Zima letos přinesla také sníh
dům zůstal uzavřen a veřejnost musela oželet i již tradiční tříkrálový koncert,
přednášku cestovatele Jiřího Kolbaby,
ale také plánovanou výstavu líňského
betléma, který pan Bedřich Váchal obohatil o nové vyřezané figurky.
Navzdory zimnímu počasí i řádící koronavirové pandemii se ale činnost v obci
úplně nezastavila. Pokračovaly například
stavební práce v rámci několika projektů, i když i ty byly ovlivněny zavedenými
protiepidemickými opatřeními.
Na přelomu listopadu a prosince byla
dokončena rozsáhlá oprava Polesní ulice. Během ledna byly na polovině komunikace přiléhající k okraji lesa doplněny
značky zakazující stání motorových vozidel. Důvodem tohoto opatření je snaha
o zajištění lepší průjezdnosti komunikace, vytvoření podmínek k provádění zimní údržby, ochrana betonového žlabu
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na odvádění dešťové vody před poškozením a také vytvoření odpovídajících
podmínek pro údržbu tohoto žlabu před
jeho zanášením.
V průběhu prosince byla úspěšně završena výstavba dílen pro potřeby údržby
obce. Nový objekt, který vyrostl na místě
bývalých polorozpadlých kůlen za budovou obecního úřadu, se skládá z garáží,
skladu a zázemí pro zaměstnance údržby. Po zprovoznění elektrické přípojky
bylo celé dílo koncem leta zkolaudováno. Na letošní rok je naplánováno ještě
zpevnění povrchu dvora obecního úřadu a úprava přilehlých prostor, včetně
doplnění zeleně. Původní dílny v bývalé
kotelně základní školy 1. stupně již byly
během loňského léta vyklizeny a následně zbourány, aby uvolnily místo nové
školní budově.
Již zmíněná nová školní budova viditelně

Nově dokončené dílny údržby obce
roste. Stavební práce v posledních týdnech nabraly na obrátkách, přestože jsou
v mírném skluzu oproti schválenému
časovému harmonogramu. Komplikace
způsobil nejen mrazivý týden, který se
v únoru dal očekávat, ale i koronavirová
epidemie, která se zcela logicky nevyhýbá ani zaměstnancům stavebních firem.
Doufejme, že se podaří stavbu do června
dokončit, aby mohla být připravena na
zahájení výuky v novém školním roce.
Kdo z nás ale ví, jak to bude v následujících měsících s výukou…
Probíhají také intenzivní práce na přípravě novostavby dalšího objektu mateřské
školy. Přízemní budova pro jednu třídu
s patřičným zázemím a zahradou bude
umístěna na obecním pozemku v Dobřanské ulici a bude možné ji v budoucnu
dále rozšířit. Projektová dokumentace
byla již dokončena, v současné době
probíhá stavební řízení. Termín realizace
zatím nebyl přesně stanoven, s ohledem
na aktuální nárůst počtu dětí je ale nutné
hledat rychlé řešení. V každém případě
však musí být nejprve vydáno pravomocné stavební povolení.
Další důležitou prioritou je rozšíření čistírny odpadních vod o další biologickou
linku. Kapacita čistírny je již vyčerpána,
k čemuž zásadním způsobem přispěla
výstavba nových objektů pro bydlení
v obcích Líně a Zbůch. Obec Líně, která
je vlastníkem čistírny, má již k dispozici
pravomocné stavební povolení, nyní
je dokončována realizační dokumentace. V září 2020 zastupitelstva obcí
Líně i Zbůch schválila uzavření smlouvy o společném financování projektu
v předpokládané hodnotě 26 mil. Kč
(každá obec uhradí 50 % nákladů). Nyní
probíhá průzkum dotačních možností,
případná dotace by mohla přinést významné snížení dosti vysokých nákladů.
Průběžně se samozřejmě připravují také

Rozestavěná budova základní školy
projekty dalších oprav a rekonstrukcí
místních komunikací nebo jejich částí. Aktuálně se projekční práce týkají
ulic Pod Vrškem, Na Podkově, Polní, Ke
Křížku, U Rybníka, Línská, západní části
ulice V Zahrádkách, ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se projektuje
úprava západní části průtahu Líněmi.
V letošním roce se taktéž očekává uzavření smlouvy mezi obcí a společností
Gühring o výstavbě chodníku v ulici Na
Šachtě. Uskutečnění projektovaných
staveb samozřejmě není závislé jen na
vyhotovení projektové dokumentace,
ale i na získání potřebných povolení
a kladných stanovisek dotčených orgánů
a oprávněných osob, a v neposlední řadě
také na zajištění odpovídajících finančních prostředků. Je zřejmé, že se jedná
o dlouhodobější záležitost. Pokud bude
zdravotní i ekonomická situace příznivá,
připravené projekty se postupně během
nejbližších let dočkají své realizace.
Je vidět, že plánů je dost, práce také. Nyní
je však důležité překonat velmi nepříznivou epidemiologickou situaci. Podle in-

Opravená Polesní ulice
/2/

formací hygieniků, poskytovaných každé
pondělí, se počty nakažených v obci Líně
drží v průměru na 28 osobách, výjimkou
byly údaje ze 4. ledna, 8.února a 15.února, kdy tento počet stoupl na 38, resp. 40
osob. Při srovnání s dalšími podobně velkými obcemi se jedná o vcelku přijatelné
hodnoty. S ohledem na horšící se situaci
v Plzeňském kraji a nástup tzv. britské
mutace je ale možné v průběhu března
očekávat zhoršení i v Líních. Jisté je, že od
března dojde k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření ze strany vlády.
Záleží na každém z nás, jak odpovědně přistoupíme k dodržování přijatých
opatření, bez ohledu na to, co si o nich
myslíme, a zda si uvědomíme, že jde
hlavně o nás a naše životy. Neodpovědným chováním můžeme ohrozit nejen
sebe, ale i své blízké. Doufejme, že s přibývajícími slunečními paprsky epidemie
zeslábne a začne se zase blýskat na lepší
časy. Snad už příští zimu prožijeme bez
roušek a respirátorů.

Michal Gotthart
starosta

Kaleidoskop informací

Část úprav v ulici U Rybníka byla před Vánocemi dokončena. K domům č.p. 527 a 528 vedou od opravené vozovky nové
přístupové chodníky ze zámkové dlažby. Schody ke vchodům
jsou také nové, jejich instalaci si zajistila společenství vlastníků
bytových jednotek na vlastní náklady.

V prosinci proběhly drobnější opravy místních komunikací. Opraveny byly nejhorší výtluky na území obce. Na snímku je zachycena rozsáhlejší asfaltová záplata v Brigádnické
ulici na Sulkově.

V Plovární ulici se také opravovalo. Vozovka v úseku mezi
odbočkami do ulic Krátká a Na Klínech byla opravena důkladněji než v předchozích letech, nejhorší místa pokryla asfaltová
vrstva. Šířka vyasfaltované vozovky je ovlivněna vlastnickými
vztahy – obec zajistila opravu pouze na pozemku, který je
v jejím vlastnictví. Plovární ulice dlouhodobě není v dobrém
stavu, během loňského roku byla ještě navíc výrazně poškozena během rekonstrukce části průtahu silnice I/26 Líněmi,
kdy sloužila zejména místním řidičům jako objízdná trasa. Provedená oprava je ovšem v každém případě opět jen dočasná,
bez vybudování náležitého podloží a odvodnění komunikace
ani asfalt příliš dlouho v dobrém stavu nevydrží.

Úprav vozovky se dočkali i obyvatelé ulice Na Dlouhých.
Komunikace byla řadu let ve vlastnictví developerských firem,
které odmítaly řešit její havarijní stav. Posun k lepšímu nastal
teprve v loňském roce. Drtivá většina vlastníků přilehlých nemovitostí založila spolek, který pak od developerů odkoupil
pozemky pod komunikací do svého vlastnictví. Zastupitelstvo
obce na svém červnovém zasedání přislíbilo pomoc s řešením havarijní situace. Po dohodě s nově utvořeným spolkem
obec v prosinci zajistila úpravu komunikace, spočívající ve
stržení původního povrchu a jeho nahrazení uválcovanou
vrstvou asfaltového obrusu. Přestože se jedná jen o provizorní
úpravu, jde o dobrý základ pro další vzájemnou spolupráci,
jejímž výsledkem by mělo být zlepšení podmínek pro bydlení
v dané lokalitě.

Cesty za koupalištěm jsou v dezolátním stavu. Nezpevněnou cestu podél plotu koupaliště i její pokračování k Sulkovu
rozjezdily stroje během těžby dřeva. Stav způsobil soukromý
vlastník, který prováděl během zimy těžbu na svých pozemcích. Situace si je vědom a přislíbil provést nápravu. Je samozřejmě otázkou, zda náprava bude dostatečná…
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Zpráva zásahové jednotky za rok 2020
Dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s děním v naší zásahové
jednotce v uplynulém roce.
Uplynulý rok byl pro všechny z nás
něčím jiný. Slova jako nouzový stav,
lockdown, distanční výuka, omezení,
nařízení a spoustu dalších, slyšel každý z nás nesčetněkrát. Tato slova zapříčiněná pandemií koronaviru, který
postihl celý svět, ovlivnila nějakým
způsobem životy nás všech. Ať už
osobní, společenský nebo pracovní.
Tato omezení a nařízení se stejně tak
dotýkala i naší výjezdové jednotky.
Pro všechny z nás je to něco nového
a není zrovna jednoduché se s něčím
takovým bez přípravy vypořádat. Ale
i přes to vše se naše jednotka snažila
plnit své povinnosti a být připravená
pomáhat.
Mezi povinnosti se samozřejmě počítá výcvik jednotky, který se snažíme
každoročně řádně plnit.
Tyto zkušenosti pak zúročujeme
v praxi při zásazích, kterých jsme měli
v loňském roce devět.
- 1× únik nebezpečných látek
- 4× požár - lesní, polní porost
- 4× technická pomoc
Kromě toho byla naše jednotka samozřejmě celý rok nápomocná naší obci.

Dopravní nehoda - únik plynu
Mimo klasických věcí, jako je například zalévání nové výsadby v období
sucha nebo doprava vody na místní
hřbitov, stojí za zmínku také pomoc
při zajištění Senátních voleb a také
hlavně pomoc s distribucí ochranných prostředků nejrizikovějším sku-

pinám obyvatel naší obce při první
vlně koronaviru, do které se zapojili
i další členové našeho sboru.
Loni byla naše jednotka dovybavena čtyřmi novými dýchacími přístroji
Dräger PSS4000, které postupně nahradí dosluhující dýchací přístroje Saturn S7. Na polovinu nákladů na toto
vybavení poskytl dotaci Plzeňský kraj.
Na všech výše zmiňovaných akcích
členové jednotky odpracovali spoustu hodin, které si museli ukrojit ze
svého volného času. Sami víte, že
v dnešní době je velmi těžké najít
chvíli volna. O to vzácnější je najít
někoho, kdo tu chvíli volna věnuje
tomu, aby nezištně dělal něco pro
ostatní. Bohužel ani nám se zatím nedaří někoho dalšího takového najít,
což je velká škoda, protože jedině tím,
že nás bude víc, můžeme efektivněji
pomáhat tam, kde je to potřeba.
Na závěr mé zprávy my dovolte,
abych poděkoval obecnímu úřadu
za vstřícnost a ochotu a v neposlední řadě našim rodinám za jejich podporu a pochopení, bez které by naše
práce šla dělat jen velmi těžko.




Požár - lesní porost
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Velitel JSDHO Líně
Petr Keramidas

Požár - lesní porost

Technická pomoc

Zimní království ve třídě Ježečků
Letošní zima, kdy vše je přikryté sněhovou peřinou, přináší radost všem,
ale hlavně dětem. Takové počasí nás
inspiruje k nejrůznějším aktivitám.
V naší třídě Ježečků si děti vyrobily barevné ledové ozdoby, kterými
ozdobily plot školky. V rámci „Bílého
dne“ jsme se přesunuli až na dalekou Arktidu a vyrobili si iglú. Postarali
jsme se také o ptáčky, vyrobili jim závěsná krmítka a rozvěsili je po obci.
Společné strávené chvíle jsme si také
užili při bobování a radovánkách na
sněhu.



Kolektiv
učitelek MŠ

/5/

www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.
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Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Plzeňský kraj
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

Plzeň 1

Solní 260/20, Vnitřní Město, 30100, Plzeň

954230100

Plzeň 4

Škroupova 1900/5, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň

954230400

Plzeň 5

Doudlevecká 277/13, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň

954230500

Plzeň 7

Francouzská třída 2251/63, Východní Předměstí, 32600, Plzeň

954230700

Plzeň 8

Habrmannova 2260/33, Východní Předměstí, 32600, Plzeň

954230800

Plzeň 9

Písecká 972/1, Černice, 32600, Plzeň

954230900

Plzeň 10

Brněnská 967/24, Severní Předměstí, 32300, Plzeň

954231000

Plzeň 12

Masarykova 912/93, Lobzy, 31200, Plzeň

954231200

Plzeň 13

V Bezovce 1979/2, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň

954231300

Plzeň 17

Nepomucká 190/37, Hradiště, 32600, Plzeň

954231700

Plzeň 18

Macháčkova 926/22, Skvrňany, 31800, Plzeň

954231800

Plzeň 20

Klatovská třída 2524/127, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň

954232000

Plzeň 23

alej Svobody 1274/21, Severní Předměstí, 32300, Plzeň

954232300

Plzeň 24

č.p. 385, 33017, Chotíkov

954232400

Plzeň 26

Skladová 2483/4a, Východní Předměstí, 32600, Plzeň

954232600

Plzeň 27

Železniční 116/1, Východní Předměstí, 32600, Plzeň

954232700

Plzeň 28

Rokycanská 1385/130, Doubravka, 31200, Plzeň

954232800

Zruč-Senec

Plzeňská 100, Senec, 33008, Zruč-Senec

954233008

Třemošná

Plzeňská 1045, 33011, Třemošná

954233011

Horní Bříza

Třída 1. máje 708, 33012, Horní Bříza

954233012

Nýřany

Antonína Uxy 520, 33023, Nýřany

954233023

Město Touškov

Čemínská 26, 33033, Město Touškov

954233033

Úněšov

č.p. 76, 33038, Úněšov

954233038

Plasy

Plzeňská 516, 33101, Plasy

954233101

Kralovice

Masarykovo nám. 93, 33141, Kralovice

954233141

Kaznějov

Poštovní 424, 33151, Kaznějov

954233151

Starý Plzenec

Baslova 1081, 33202, Starý Plzenec

954233202

Stod

Stříbrská 80, 33301, Stod

954233301

Přeštice

Masarykovo nám. 321, 33401, Přeštice

954233401

Dobřany

Náměstí T. G. M. 2, 33441, Dobřany

954233441

Nepomuk 1

Plzeňská 162, 33501, Nepomuk

954233501

Blovice

Husova 536, 33601, Blovice

954233601

Rokycany 1

Jiráskova 247, Nové Město, 33701, Rokycany

954233701

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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1

Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

Zbiroh

Československé armády 535, 33808, Zbiroh

954233808

Mirošov 1

Skořická 83, 33843, Mirošov

954233843

Klatovy 1

Nádražní 89, Klatovy III, 33901, Klatovy

954233901

Klatovy 2

Maxima Gorkého 655, Klatovy II, 33901, Klatovy

954233902

Železná Ruda

1. máje 124, 34004, Železná Ruda

954234004

Janovice nad Úhlavou

Sídliště 297, 34021, Janovice nad Úhlavou

954234021

Nýrsko

Rybářská 129, 34022, Nýrsko

954234022

Horažďovice

Mírové náměstí 3, 34101, Horažďovice

954234101

Sušice 1

Havlíčkova 16, Sušice I, 34201, Sušice

954234201

Domažlice 1

Msgre. B. Staška 71, Hořejší Předměstí, 34401, Domažlice

954234401

Kdyně

Náměstí 139, 34506, Kdyně

954234506

Poběžovice

náměstí Míru 67, 34522, Poběžovice

954234522

Staňkov

Plzeňská 377, Staňkov I, 34561, Staňkov

954234561

Holýšov

třída 1. máje 265, 34562, Holýšov

954234562

Horšovský Týn

Pivovarská 219, Velké Předměstí, 34601, Horšovský Týn

954234601

Tachov 1

Hornická 1596, 34701, Tachov

954234701

Bor u Tachova

náměstí Republiky 110, 34802, Bor

954234802

Planá u Mariánských
Lázní

náměstí Svobody 58, 34815, Planá

954234815

Stříbro

28. října 217, 34901, Stříbro

954234901

Břasy 1

Stupno 18, 33824, Břasy

954233824

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pracoviště
ČSÚ Plzeň

Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 64, Plzeň

Telefon
377612108

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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INSTALATÉRSKÉ
a TOPENÁŘSKÉ
PRÁCE
724 910 878

Bílý den v naší školce
Letošní zima nám po dlouhé době
ukázala, že umí opravdu kralovat.
Zasypala nás bílým sněhem, zamrzly rybníky, stromy dostaly bílý kabát.
Tak proč si neudělat bílý den v teple
naší školky! Do bílé přišly oblečeny
všechny děti. Děvčata vypadala jako
sněhové vločky a chlapcům chyběl
jen klobouk a mrkev místo nosu, aby
vypadali jako páni sněhuláci. Zahráli
jsme si s bílými plyšáky a uspořádali
pořádnou koulovačku s papírovými
koulemi.


Učitelky a děti z MŠ
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Zima v naší školce
Zima bez sněhu – nevadí, však jsme si
poradili. Z velkých kartonových krabic
jsme postavili sněhuláka, který nám
určitě neroztaje a ještě nás krásně uvítá v mezipatře naší školky. Hned vedle stál stromeček, symbol vánočních
svátků. V oknech se objevily sněhové
koule a z nástěnek na všechny dýchla
zima z výrobků dětí. Zasněžené stromy,
postavičky na saních a lyžích, sněhuláci, takovou zimu by si děti přály. Stále
jsme doufali, že nám nějaký ten sníh
ještě napadne. A najednou se stal skoro
zázrak, na svátek Tří králů začal opravdu
padat sníh! Děti si vyrobily papírové koruny s písmeny K, M, B a zpívaly koledu,
tentokrát jen ve třídách. A pak hurá na
zasněženou zahradu postavit sněhuláky a zahrát si pořádnou koulovačku.
Opravdová kouzelná zima je tady!


Učitelky MŠ
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Jako na houpačce
Jako na houpačce stoupá a klesá naše
naděje na návrat k normálnímu životu. Někdy ztrácíme trpělivost, neboť
stále nevidíme světlo na konci tunelu,
jak s oblibou používají toto klišé naši
politici. Ale snad příchod jara, teplé
sluneční dny a veselý zpěv ptáků povznese naši mysl a potěší naše srdce.
V naší organizaci plánujeme rádi akce
pro naše členy, avšak tomu je už pár
měsíců konec. Zdálo by se, že naše
činnost zamrzla jako zdejší rybníky,
ale na vině nejsme my. Z hlediska
organizačního čekají naši organizaci
jisté změny. Končí volební období,
což znamená volbu nového výboru, přípravu výroční členské schůze,
schválení plánu práce a naše aktivity se rozjedou na plné obrátky, až…
Ano, až se výrazně změní situace.
Všichni jsme natěšeni a nemůžeme
se dočkat. Díky dotaci Obecního úřadu v Líních budeme mít prostředky
na zajištění obvyklých akcí. Jsme za
to velmi rádi a oceňujeme to, že obec
podporuje naši činnost. Zatím ale jen
čekáme na lepší časy.

Cesta do Sezimova Ústí
Zahrajme si hru, co by bylo, kdyby…
nebylo pandemie. Jistě by byl zvolen nový výbor a po schválení plánu
činnosti členskou schůzí bychom se

Sportovní hry v Sušici
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byli účastnili masopustu. Zájemci by
mohli jezdit do plaveckého bazénu
a solné jeskyně. Pochopitelně bychom navštívili představení v plzeň-

ském divadle. Možná by nám nabídli
členové Spolku Lva z Rožmitálu přednášku o nějaké zajímavé destinaci
a inspirovali nás k vlastním toulkám
za poznáním. Pokračoval by závěrečný ročník Akademie 3. věku a po
nastudování posledního představení bychom ukončili tříleté studium.
Jenže hra je hra a skutečnost je zcela jiná. Co kdybychom si tedy aspoň
zavzpomínali a připomněli si, co nás
v měsících před pandemií potěšilo,
co pěkného jsme spolu prožili.
Co říct na konec? Zbývá všem popřát
pohár plný naděje, optimismu a víry
v lepší časy.



Milena Bulínová
Senioři ČR
Výroční členská schůze

Trénink na hry

Nácvik divadelní hry

Oslava MDŽ
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Místní knihovna Líně – nejnovější tituly
DOSPĚLÍ

KOHOUT, Pavel
Vražedkyně

HARASIMOVÁ, Markéta
Klinická smrt

MAŠATA, Jan
Ženy z La Texu

BABINSKÁ KRAJČO, Karin
Hvězdy na cestě

BAUER, Jan
Zamilované královny

BERAN, Ladislav
Dobrý důvod k vraždě
KELLEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Rodinné klubko

DĚTI A MLÁDEŽ

SVOBODOVÁ, Iveta
MISIONÁŘ
COOK, Robin
Geneze
NIEDL, František
Cesty rytířů
VONDRUŠKA, Vlastimil
Manželské zrcadlo
NESBO, Jo
Království
ROSSI, Alice
Děti z naší vily

MOYESOVÁ, Jojo
Jako hvězdy v temné noci
BAUER, Jan
Levoboček Rožmberků
BERAN, Ladislav
Četnická pátračka versus galerka
COATES, Darcy
Kořist
JIRGLOVÁ, Petra
Všechno nejlepší, Anno
DÁN, Dominik
Klubko zmijí

KLEVISOVÁ, Michaela
Drak spí

JAKOUBKOVÁ, Alena
Zdání a manžel vždycky klamou

BROWN, Sandra
Střemhlavý pád

PALÁN, Aleš
Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět

SOLAŘOVÁ, Blanka
Miss Blanka 3. A

LONSDALEOVÁ, Kerry
Všechny vlny oceánu

BERNÁŠKOVÁ, Jana
Jak přežít svého muže

ZYWULSKA, Krystyna
Přežila jsem Osvětim

BERAN, Ladislav
Dobrý důvod k vraždě

PANTERMÜLLEROVÁ, Alice
Lenčiny katastrofy, Plísně
sýroplísně

SLAUGHTER, Karin
Mlčící žena

KARASOVÁ, POSPÍŠILOVÁ, Madla
Kronika rodu příšeráků

MALINSKÝ, Zbyněk
Vánoční pohádky

DE LA MOTTE
Jarní oběť

DEAVER, Jeffery
Komunita truchlících

BRYNDZA, Robert
Mlha nad ShadowSands

HARASIMOVÁ, Markéta
Vánoční návraty

KINNEY, Jeff
Deník malého poseroutky Samá voda

TUDOR, C. J.
Ti druzí

JACOBSOVÁ, Anne
Kavárna u Anděla, Osudová léta

Za místní knihovnu Líně:

LÄCKBERG, Camilla
Stříbrná křídla

FLINT, Sarah
Rozbité panenky


Jaroslava Tomášová
knihovnice

/ 14 /

NOVÁKOVÁ, Jana
Zvířecí škola
MALINSKÝ, Zdeněk
Vánoční pohádky

Netradiční členská schůze Klubu českých turistů, odbor Líně
Od pátku 12. února do neděle 21. února
2021 proběhla korespodenční členská
schůze Klubu českých turistů, odbor Líně
(dále jen KČT, odbor Líně), kterou jsme
zhodnotili velmi omezenou turistickou
činnost, kterou způsobily zákazy Vlády
České republiky kvůli pandemii koronaviru.
Jak členská schůze probíhala?
V pátek 12. února jsem oslovil emailem
s přílohami členky a členy našeho odboru.
Přílohy obsahovaly tyto dokumenty Zprávu o činnosti KČT, odbor Líně za rok 2020,
Plán činnosti na rok 2021, Zprávu o hospodaření odboru za rok 2020, Finanční
rozpočet odboru na rok 2021, Zpráva
kontrolorky odboru za rok 2020, Vyhlášení
nejlepších turistů za rok 2020 a poblahopřání jubilantům a Usnesení členské schůze na rok 2021. Vyzval jsem členky a členy
odboru, aby se se zaslanými dokumenty
seznámili. Šesti členům, kteří nekomunikují prostřednictvím emailu, byly dokumenty zaslány dopisem prostřednictvím
České pošty. V průvodním dopise jsem
upozornil členstvo, aby zvláště pozorně
prostudovalo usnesení členské schůze na
rok 2021 a aby o něm do 21. února 2021
hlasovali elektronicky prostřednictvím
emailové odpovědi nebo SMS zprávou
na mé číslo mobilu. Do neděle 21. února
došlo na email odboru a na mé číslo mobilu 54 souhlasných vyjádření k Usnesení
členské schůze 2021 od členek a členů
ve věku 15 a více let, kteří jsou oprávněni hlasovat. Zbylých 13 členek a členů
s právem hlasovacím se nevyjádřilo, tudíž
se tím pádem zdrželo hlasování. Zaslané
hlasy sečetla mandátová komise ve složení Karel Lukáš – předseda komise a Ing.
Jozef Babka – člen komise a Ing. Petr Vlček
– člen komise.
Co nám v loňském roce Vláda České
republiky dovolila uskutečnit?
V roce 2020 zaevidovala Jana Kracíková
členům našeho odboru účast na 90 akcích pěší turistiky a 4 akcích cykloturistiky,
při kterých nachodily pěšky 8 948 km a na
kolech ujeli 246 km.
Pro turistickou a sportovně založenou
veřejnost jsme uspořádali 1 turistický pochod Kouzlo zimního lesa pod vedením
Miroslavy Helclové. Pro milovníky zájezdů
jsme připravili 3 jednodenní autobusové
výlety na předem připravené turistické
akce pod vedením Ing. Petra Vlčka.

Ilustrační foto, 2019
Václav Straka v roce 2020 připravill 5. a zároveň poslední ročník cyklu turistických
výletů Čtyři roční období. Tento cyklus
byl v roce 2020 zakončen 4 návštěvami
hlavního města Prahy a přilehlého okolí
během všech čtyř ročních období.
Václav Straka také připravil a pošesté dokázal ve spolupráci s Karlem Lukášem zrealizovat vícedenní výlet. Jednalo se o pětidenní výlet Folklor a krásy ČR - 6 (Opavské
Slezsko) s využitím veřejné dopravy.
V našem odboru stále pracují značkaři Jozef Babka a Karel Lukáš. V průběhu měsíce
května obnovili 23,2 km turisticky značených tras z Měčína do Roupova v okrese
Plzeň – jih.
Co nám v loňském roce Vláda České
republiky zakázala uskutečnit?
V důsledku omezení činnosti spolků
v době koronavirové pandemie jsme nemohli v květnu uspořádat turistický pochod Líňský maraton a v prosinci Předvánoční pochod a Vánoční pochod v Líních.
Také jsme nemohli vyjet v dubnu, květnu
červnu a v říjnu na 6 autobusových výletů.
Samozřejmě jsme nemohli navštěvovat
turistické akce a pochody ostatních odborů v Plzeňském kraji a nekonalo se ani
Jarní a Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje. V květnu se také nemohl uskutečnit již 6. ročník Úklidu Líňské okružní
trasy, Líní a Sulkova.
Kdo byl oceněn?
Součástí členské schůze je také vyhodnocení nejaktivnějších turistů a poděkování
úřadům a institucím. Ocenění obdrželi
tito členové odboru: Jana Vlčková - poděkování za splnění podmínek zlatého
výkonnostního odznaku pěší turistiky
(nachodila celkem 10 000 km) a vzornou
reprezentaci odboru, Jaroslav Fiala –
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poděkování za vzornou účast na akcích
odboru v roce 2020, Jarmila Weisbauerová – poděkování za vzornou účast na
akcích odboru v roce 2020, Karel Lukáš – poděkování za dlouholetou údržbu značení Líňské okružní trasy v letech
2012-2020 a vyznačení tras Předvánočního pochodu trvalým vlastním značením
v letech 2019 – 2020, Václav Straka –
poděkování za vzornou přípravu a vedení
turistických akcí cyklu Čtyři roční období
v letech 2016 – 2020 – připravil celkem 20
akcí.
Za mimořádné turistické výkony v pěší
turistice obdrželi poděkování také Věra
Kamienová, Věra Hajžmanová a Jana
Vlčková.
Starosta obce Líně Bc. Michal Gotthart
obdrží pro Obecní úřad Líně poděkování
za vzornou spolupráci
a finanční podporu činnosti KČT, odbor
Líně v roce 2020.
Pokud v následujících měsících letošního roku neomezí činnost Klubu českých
turistů, odbor Líně další zákazy činnosti
Vlády České republiky máme pro vás připraveny tradiční turistické pochody a autobusové výlety. Více informací se dovíte na webových stránkách http://
kctline.euweb.cz nebo ve vývěsní
skřínce umístěné v Líních v Plzeňské
ulici nedaleko autobusové zastávky
ve směru na Plzeň.
Rádi bychom rozšířili naše řady
o nové členy. Pokud se někdo rozhodne pro členství v Klubu českých
turistů, odbor Líně, bude srdečně vítán. Přihlášky zasílejte na email: kctline@seznam.cz
Článek byl připraven z materiálů členské
schůze.
			Karel Lukáš

předseda KČT, odbor Líně.

Plánované turistické akce KČT, odbor líně na 4. čtvrtletí 2020

DUBEN
24. 4. ŽIDOVA STROUHA – pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10, 20, 24, 28 km – mapy KČT: č. 71 * atlas SHOCART strana: 476, 477
Odjezd busu: Nýřany (MěÚ) 5:25 * Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:35 * Líně 5:45
* Sulkov 5:50 * Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:00
* Plzeň – Slovany (kon. tram. č.1, zastávka MHD 6:10 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 19:00 hod.
Starty tras: 24, 28 km Týn n. V. U Masláka * 20 km Týn n. V. (náměstí) * 10 km Židova strouha
(mlýn Na strouze)
Cíl: vše Bechyně (nádraží ČD)
Zajímavosti na trase: údolí potoka Židova strouha, rozhledna V Semenci, město Týn n. V.,
soutok Lužnice a Vltavy, Bechyně (město, zámek, lázně)
Přihlášky (zaplatit) do ČT 15. 4. 2021 * Cena za dopravu: 320 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 25 let 50% sleva: 160 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e–mail: fpevlk@seznam.cz

KVĚTEN
1. 5. ÚKLID LÍŇSKÉ OKRUŽNÍ TRASY, LÍNÍ A SULKOVA
So
7. ročník
sraz: v Líních u Obecního úřadu v 9:45 hodin
Jednorázové gumové rukavice a igelitové pytle na odpadky budou zajištěny.
předpokládané místo a čas ukončení: Sulkov, restaurace Sparta do 14:00 hodin
dopravní spojení: Plzeň, Terminál Hlavní nádraží 9:10 – Líně 9:35;
zpět Sulkov 12:28, 14:28 – Plzeň, Terminál Hlavní nádraží 12:49, 14:49
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e–mail: kctline@seznam.cz;
web: http://kctline.euweb.cz
15. 5. LÍŇSKÝ MARATON – MEMORIÁL FRANTIŠKA BRABCE
So
34. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
IVV Trasy: pěší 12, 16, 22, 32, 42 km
horská kola 22, 32, 42km
silniční kola 42, 84 km – mapy KČT: č. 31
Start: Líně, Obecní dům, Hornická ulice – pěší trasy 32 a 42 km 6:45 – 8:00 hod.
– ostatní trasy 8:00 – 10:30 hod.
Cíl: Líně, Obecní dům, Hornická ulice od 10:30 do 17 hodin
Upozornění: na start pochodu bude vypraven z Plzně, parkoviště u CAN smluvní autobus –
odjezd v 7:45 hod.
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e–mail: kctline@seznam.cz ; web: http://kctline.euweb.cz
22. 5. BRDY I: Z ŽELEZNÉHO ÚJEZDU PŘES TŘEMŠÍN DO MÍŠOVA NA GRIL–pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 13, 20, 24, 27, 34 km – mapy KČT: č. 34, 35 * atlas SHOCART strana: 337, 338, 384, 385
Odjezd busu: Nýřany (MěÚ) 6:40 * Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:50 * Líně 7:00
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* Sulkov 7:05 * Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 7:15
* Plzeň – Slovany (kon. tram. č.1, zastávka MHD) 7:25 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 18:15 hod.
Starty tras: Železný Újezd (rozhledna a zpět – všechny trasy),
druhé starty po rozvozu autobusem: 27, 34 km: Železný Újezd * 24 km: Čižkov * 20 km: Chynín
* 13 km: Mýta
Cíl: vše Míšov gril (rezervace občerstvení)
Zajímavosti na trase: Železný Újezd (rozhledna), Třemšín a okolí, příroda brdských lesů, Míšov (gril)
Přihlášky (zaplatit) do ČT 13.5. 2021 * Cena za dopravu: 160 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 25 let 50% sleva: 80 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e–mail: fpevlk@seznam.cz

ČERVEN
12. 6. Z JEZEŘÍ NA ČERVENÝ HRÁDEK (KRUŠNÉ HORY) – pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10, 15, 21, 26, 33 – mapy KČT: 5, 6 * atlas SHOCART strana: 51, 52, 80, 81
Odjezd busu: Nýřany (MěÚ) 5:25 * Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:35 * Líně 5:45
* Sulkov 5:50 * Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:00 * Plzeň – Košutka U Gery (zastáka vMHD) 6:10 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 19:00 hod.
Starty tras: 10, 21 km Jezeří (parkoviště u zámku) * 15, 26, 33 km Horní Jiřetín (MTZ)
Cíl: Všechny trasy Červený Hrádek (náměstí)
Zajímavosti na trase: zámky Jezeří, Červený Hrádek, město Jirkov (městská věž)
Přihlášky (zaplatit) do ČT 3. 6. 2021 * Cena za dopravu: 330 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 25 let 50% sleva: 165 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e–mail: fpevlk@seznam.cz
26. 6. ČESKÝM KRASEM DO SV. JANA POD SKALOU – pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10, 16, 18, 23, 25, 30 km – mapy KČT: č. 36 * atlas SHOCART strana: 246
Odjezd busu: Nýřany (MěÚ) 6:40 * 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 (zastávka MHD) 7:25 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 18:40 hod.
Starty tras: vše Tetín – Fresh restaurant
Cíl: 16,18 km: Svatý Jan pod Skalou, klášter * 23,25,30 km: Beroun, Berounský medvěd
Trasa s podporou autobusu: 10 km: Okruh po Tetínských skalách, převoz autobusem do Sv. Jana,
druhý okruh v okolí po zajímavostech.
Pivovar Berounský medvěd: Pro kratší trasy (10,16,18 km) zajištěn převoz do pivovaru Berounský
medvěd. Zde rezervován salonek.
Zajímavosti na trase: Okolí Tetína (vyhlídky, zřícenina bájného hradu Tetín) * Svatý Jan pod Skalou
(klášter, pramen, skála, Solvayovy lomy – skanzen)
Přihlášky do 17.6.2021 * Cena za dopravu: 230 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 25 let 50% sleva: 115 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e–mail: fpevlk@seznam.cz
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Čtyři roční období v roce 2020
Byl to zvláštní rok, který jsem v roce
2015, když jsem připravoval pětiletý
cyklus pěších jednodenních vycházek
Čtyři roční období za hranice Plzeňského kraje, nemohl předvídat. Na rok
2020 jsem připravil vycházky tak, aby
se uskutečnily ve všech ročních obdobích v Praze a okolí. Od března 2020
nastala omezení spojená s pandemií
koronaviru a ta poznamenala celý rok.
První vycházka původně plánovaná na
25. dubna 2020 byla kvůli vládou vyhlášenému nouzovému stavu přesunuta
na 30. května 2020 a do Prahy, kde je
nejvíce nakažených v České republice
(ČR), odjelo z 29 přihlášených pouze
deset. Obdobně nízká účast v počtu 15
turistů je i na letní vycházce 24. června 2020 a podzimní vycházky 3. října
2020 se zúčastní pouze 12 turistů. To
už do ČR dorazila tzv. druhá vlna koronaviru. Před čtvrtou, poslední zimní
vycházkou, se postupně uzavírala muzea a rušilo uskutečnění většiny vánočních trhů. Až nakonec dne 11. prosince 2020 došlo vzhledem ke zhoršující
se situaci zaviněné nákazou covid-19
k přeřazení ze 3. do horšího 4. stupně
protiepidemického systému (PES). Od
18. prosince začínají platit přísnější
restrikční opatření: nošení roušek ve
všech vnitřních prostorách a vybraných venkovních veřejně přístupných
místech, na hromadných akcí se smí
ve vnitřních prostorách a venkovních
veřejně přístupných místech zúčastnit
maximálně 6 osob, volný pohyb osob
je zakázán v době od 23 hodin do 5 hodin, restaurace se uzavírají a k prodeji
mohou používat pouze výdejní okénka
a začíná platit zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech.
Vzhledem k výše uvedeným opatřením
jsem musel dvakrát změnit program
zimní vycházky a informovat průběžně
tehdy ještě 12 přihlášených. Protože se
jich do 12. prosince 2020 šest odhlásilo,
byl dodržen požadavek nařízení PES.
Nebyl dodržen jediný zákaz, kterým byl
volný pohyb osob v době od 23 do 5
hodin, protože já a Josef Vostárek jsme
odjeli ze Zbůchu do Plzně autobusem
ve 4:44 hodin. Dalšími účastníky byli
Jaroslav Fiala, Alena Hypšová a Jarmila
Weisbauerová z Plzně a Eva Košařová
z Berouna.
Na poslední čtvrtou letošní zimní vycházku a současně na poslední 20

Dům U Raka na Novém Světě
z cyklu Čtyři roční období vycházíme
druhý zimní den (zima začala 21.12.
2020 v 11:02 hodin) v úterý 22. prosince 2020 v 8:00 hodin z tramvajové
zastávky Pohořelec. Při dopolední tříkilometrové trase jsme s údivem hleděli na fascinující krásu Nového Světa,
romantické a tajemné vesnice přímo
v samém srdci města Prahy nedaleko
Pražského hradu. Procházíme malebné
pražské zákoutí plné křivolakých ulic
lemovaných malými obytnými domy,
kde bydleli chudí lidé, kteří svou bídu
zakrývali honosnými názvy domů, takže v jejich názvech se to zlatem jen
hemží. U Zlaté hrušky, U Zlatého hroznu, U Zlatého stromu, U Zlatého keře,
U Zlatého čápa, U Zlatého beránka,
hvězdy, pluhu, slunce, žaludu… Naši
pozornost upoutala jediná roubená
stavba v centru Prahy, dům U Raka.
U něj si připomeneme Jakuba Arbese
a jedno z jeho raných romanet Zázračnou madonu, do něhož promítl motivy
z vlastního života. Sem totiž chodíval
za Josefínou Rabochovou, svou láskou.
Jméno U Raka získala roubenka v době,
kdy kolem ní protékal potok Brusnice,
který oplýval množstvím raků. Dům
U Raka patřil také dvěma spisovatelům a nerozlučným přátelům – Otu
Pavlovi a Arnoštu Lustigovi. K bydlení
Nový Svět vždy přitahoval roztodivné
osobnosti, které jsme si připomněli
u jednotlivých domů. V kraťoučké ulici Na Náspu bydlel slavný režisér Karel
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Kachyňa, který natočil filmy Láska mezi
kapkami deště, Smrt krásných srnců,
Král Šumavy, kousíček dál má dodnes
ateliér filmař a výtvarník Jan Švankmajer a opodál stojí dům, kde měl ateliér
akademický malíř Jan Zrzavý. Po něm
byl majitelem domu režisér legendárních filmů Fešák Hubert a Léto s kovbojem Ivo Novák. Nový Svět zaujal i další
umělce. Bydlel tu například malíř a grafik Jiří Anderle, narodil se zde houslista
František Ondříček a v letech 1962 – 67
zde žil i Milan Knížák. S Novým Světem
se rozloučíme u domu U Zlatého Noha,
kde nějaký čas přebýval věhlasný dánský hvězdář Tycho de Brahe, který do
Prahy přijel na pozvání císaře Rudolfa
II. v roce 1600. K odpolední trase dlouhé 4km se přesuneme tramvají ze zastávky Brusnice do zastávky Hellichova.
Nahlédneme do kostela Panny Marie
Vítězné na Pražské Jezulátko a lanovou
dráhou vyjedeme na Petřín. Z koruny
Petřína začíná náhradní program zaviněný koronavirem. Zajdeme do Kinského zahrady, kde postupně projdeme
kolem jezírka s lachtanem, kterého
zhotovil sochař Jan Lauda
v roce 1936. Od hezkého místa k zastavení sejdeme níže k méně hezkému
spáleništi dřevěného karpatského kostelíka svatého Michala, pocházející ze
vsi Medvedovce na Podkarpatské Rusi,
postaveném zde v roce 1929 k 10. výročí připojení Podkarpatské Rusi k Československu. Dále klesáme k vodopádu

Pohled na Nový Svět v Praze
s Herkulem, až dojdeme k Letohrádku
Kinských – Národopisnému muzeu. Byl
koncipován v klasicistním slohu a ve
stylu blízkém ostatním budovám navrženým pro tuto šlechtickou rodinu
Heinrichem Kochem. Jeho výstavba začala v roce 1827. Je jednopatrový dvoukřídlý a jeho průčelí ukazuje k paláci
Kinských na Staroměstském náměstí.
Pěšinou v parku klesáme k žluté budově zvané Švýcárna, která byla původně kočárovnou Letohrádku Kinských
a která dnes slouží jako kanceláře a depozitáře Národopisného muzea. Park
opouštíme kolem mohutného platanu, který sem byl vysazen jako majordomus zahrady Kinských. Z knížky 111
míst, které musíte v Praze vidět, mě za-

Romantická zákoutí Nového Světa

ujala projížďka třetí nejnovější lanovou
dráhou hotelu NH v Praze na Smíchově postavenou v roce 1996. Ta spojuje
hlavní část hotelu s jeho depandencí
na vrchu Mrázovka. Za její použití se
neplatí a je v provozu denně 24 hodin.
V recepci hotelu nám toto svezení bohužel neumožní, a tak místo minutu
trvající jízdy s kocháním se netradičním
výhledem na Prahu, musíme překonat
51 metrové převýšení. Od areálu hotelu sejdeme opuštěnou a vlastně docela
romantickou ulicí U Mrázovky, která nás
zavede přímo před jednu z nejznámějších pražských atrakcí – vilu Bertramku,
kde Mozart dokončil operu Don Giovanni. Na závěr vycházky navštívíme
vánoční trhy Anděl, které zůstaly jediné

U Lorety v Praze
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otevřené v Praze a jsou dnes otevřeny
naposledy. Protože ty letošní mohou
nabízet vánoční sortiment jen v omezené míře, nemůžeme na místě konzumovat občerstvení, ani alkoholické
nápoje. Domů odjíždíme vlakem z nádraží Praha – Smíchov.
Jak jsem avizoval na závěr článku Čtyři
roční období – podzim, tak se také stalo. Účastníci této zimní vycházky, mnou
poslední organizované akce, obdrželi
navíc kromě pamětního listu Čtyři roční období – zima i zvláštní pamětní list
Vánoce v Praze.




Václav Straka
vedoucí akce a člen KČT
odbor Líně

Spolek PRO VŠECHNY
Vážení čtenáři, jak sami víte, vládní opatření nám nedovolila a asi ještě nějakou
dobu nedovolí, udělat nějakou akci pro
děti či jejich rodiče.
V minulém čísle byla soutěžní otázka pro
občany Líní a Sulkova, aby odhadli kolik
krokusů již vysázel Spolek PRO VŠECHNY,
z.s. společně s dětmi v obci. Nikdo se asi
neodvážil napsat kolik… a tak pro Vaši
informaci krokusů bylo zatím vysázeno
za 4 roky celkem 4.600 cibulek.
To bude první jarní radost pro nás pro
všechny, až se budeme moci kochat
krásnými květy krokusů a zaručeně
nám vykouzlí úsměvy na tváři. Přeje-

Poděkování
me Vám, aby Vám ten úsměv na tváři
vydržel po celý rok 2021.
Uvidíme, jak nám pandemie dovolí dělat další akce snad již na jaře či
v létě, těšme se také na jógu, tanečky
pro děti, dětský den, cyklistické závody a v neposlední řadě i na letní kino
na koupališti, které je již zarezervováno na červen, červenec a srpen.
Držme se všichni v této nelehké
době a mějme stále pozitivní myšlení
a úsměv na tváři a brzy na viděnou.


Zdeňka Šlégrová

za Spolek PRO VŠECHNY, z.s.

Redakce děkuje
za dlouholetou práci
na tvorbě Obecních novin
šéfredaktorce
paní Mileně Voráčkové.
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