OBECNÍ ČTVRTLETNÍK

NOVINY

pro obyvatele Líní a Sulkova
Vydává Obec Líně | Ročník 9 | Číslo 2. |15. 06. 2015 | Zdarma

Nový víceúčelový objekt bude sloužit obci, škole i místním spolkům
Před několika týdny byly úspěšně dokončeny poslední stavební práce projektu „Víceúčelový objekt v obci Líně“,
podpořeného z Regionálního operačního programu Jihozápad.
Plány na rekonstrukci nevzhledného
a značně zdevastovaného objektu bývalého kina vznikly již v roce 2007. Uvažováno tehdy bylo i o jiné alternativě
– o demolici celé budovy. Po konzultacích s odborníky se nakonec podařilo
vypracovat projektovou dokumentaci,
předpokládající přestavbu bývalého
kina na víceúčelový objekt a obec ná-

sledně požádala o vydání stavebního
povolení. Stavba byla povolena v březnu 2008, s realizací prací bylo počítáno
na rok 2010.
V průběhu roku 2009 obec požádala
o dotaci z Regionálního operačního
programu Jihozápad. Projekt splnil kritéria přijatelnosti a postoupil do další
fáze posuzování. V listopadu následujícího roku bylo obci doručeno oznámení o zařazení projektu mezi tzv. náhradní projekty. To jinými slovy znamená, že
dotace sice zatím nebyla poskytnuta,
šance na dodatečné podpoření projek-

Vchod do bývalého kina v r. 2008

tu v budoucnu však zůstala otevřená.
Vzhledem k finanční náročnosti projektu si obec nemohla dovolit zahájit
práce na vlastní náklady. Obecní zastupitelé se proto rozhodli řídit se doporučením a vyčkat, zda se situace nezmění.
Tento postup se ukázal jako správný. Na
konci roku 2013 vydal Úřad regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad
oznámení o financování projektu výstavby Víceúčelového objektu v obci
Líně ze seznamu náhradních projektů.
Ihned bylo nutné aktualizovat harmonogram prací a v souladu s platnými

Demoliční práce v červenci 2014
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předpisy vybrat jejich dodavatele. Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací se stala firma BÖGL a KRÝSL, k.s.,
s níž obec v červnu 2014 uzavřela smlouvu o dílo. Zanedlouho poté bylo stavební firmě předáno staveniště a došlo k zahájení
stavebních prací.
Stavba samotná probíhala podle platného harmonogramu. Původní kinosál byl celý zbourán a na jeho místě vyrostla stavba
zcela nová. Z přístavby s příslušenstvím zůstaly zachovány nosné zdi a krov, vše ostatní bylo vystavěno nově. Některé komplikace
se sice při výstavbě vyskytly, ale vždy se jednalo o komplikace řešitelné, které neměly na postup prací výrazný dopad.
Na konci dubna letošního roku bylo dílo dokončeno a ve dnech 4. – 13. května 2015 představitelé obce za účasti technického dozoru investora hotové dílo převzali. Kolaudační souhlas byl odborem výstavby MěÚ Nýřany vydán 18. května. Objekt byl vybaven

Stav po demolici bývalého kinosálu v srpnu 2014

Betonování nové základové desky v říjnu 2014

Stav prací v prosinci 2014

Zateplování budovy v únoru 2015

Práce v interiéru nového sálu (konec března 2015)

Nové točité schodiště (duben 2015)
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novým nábytkem, proběhlo školení
obsluhy kotelny a zajištěny ještě další nezbytné kroky k jeho budoucímu
užívání.
Projekt v celkové hodnotě 14,7 mil. Kč
si obec mohla dovolit realizovat pouze
díky přislíbené dotaci z Regionálního
operačního programu Jihozápad. Na
základě smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace a jejího dodatku může
výše poskytnuté dotace činit až 13,6
mil. Kč. K proplacení dotace by mělo
dojít ve druhé polovině roku 2015.
Veškeré náklady spojené s realizací
projektu musela zatím obec předfinancovat ze svého rozpočtu. Důležité ovšem je, že dobrá finanční situace
obce umožnila provést toto předfinancování z naspořených rezerv, bez
využití bankovního úvěru.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárné uskutečnění
projektu: poskytovateli dotace, hlavnímu dodavateli – firmě BÖGL a KRÝ-

SL, všem subdodavatelům, pracovníkům společnosti INGEM Ing. Petru
Aubrechtovi a Pavlu Šottovi za výkon
technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce, projektantům ze společnosti PLANSTAV
za přípravu projektové dokumentace
i výkon autorského dozoru a v neposlední řadě také ing. Romanu Reiserovi
za zajištění řízení projektu.
Během června by mělo dojít k vyřešení
nezbytných organizačních záležitostí,
mj. k připojení celé stavby na centrální pult požární ochrany, a v průběhu
léta se rozběhne zkušební provoz vybudovaného objektu. Skutečně „ostrý
provoz“ lze předpokládat od začátku
letošního září.
Nový víceúčelový objekt by měl sloužit
nejen obci, ale především jejím obyvatelům a místním spolkům. Je však potřeba dopředu říci, že se nejedná o „kulturní dům“, který by měl v pořádání akcí
konkurovat nedalekému Lidovému

domu. S ohledem na velikost sálu i na
rozměry zázemí by víceúčelový objekt
měl být využíván především k drobnějším společenským akcím, jakými jsou
například zasedání zastupitelstva, výroční schůze spolků, školní akce a besídky, akce pro děti apod. Uvažuje se
také o zavedení vítání občánků, které
se v naší obci během posledních 25 let
nepořádalo. Partnerem projektu se stal
Šachový klub Líně, jenž bude nový sál
využívat pro šachové soutěže i turnaje.
Dalším partnerem je místní organizace
Svazu důchodců ČR, která zde bude
moci pořádat nejen některé schůze, ale
také nacvičovat svá zdařilá divadelní
vystoupení.
Doufejme, že nový víceúčelový objekt,
pracovně též nazývaný jako „Obecní
dům“, splní své poslání a bude našim
občanům užitečně sloužit.
	


Michal Gotthart
starosta

Sál s dokončeným pódiem na konci dubna 2015

Zateplování budovy v únoru 2015

Nově vybudované parkovací plochy (konec dubna 2015)

Dvůr víceúčelový objektu po dokončení stavebních prací
(květen 2015)
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Kaleidoskop informací

V západní části líňské návsi začaly
stavební úpravy. Obec získala dotaci
z ROP Jihozápad na 1. etapu projektu
„Zvýšení dopravní bezpečnosti v centru obce Líně“. Cílem projektu je zvýšit
dopravní bezpečnost v okolí základní
školy I. stupně. Zároveň se jedná o první krok k postupné obnově prostoru
bývalé návsi. Stavební práce musí být
ukončeny do konce letošního srpna.

Další úpravy proběhly na Sulkovské zahradě. V oblíbeném
areálu s dětským hřištěm byl nově vydlážděn vstupní prostor,
připravena byla také plocha pro betonový pingpongový stůl.
Tento nový herní prvek na vlastní náklady pořídilo sdružení
Ženy Sulkov, které je také hlavním pořadatelem akcí v areálu.

Rekonstrukcí prošel most přes Zálužský potok. Most,
sloužící jako přístupová cesta do lokality Na Podkově, již po
řadu let vykazoval známky špatného technického stavu a příslušné dopravní orgány požadovaly jeho uzavření. Rekonstrukci v hodnotě cca 500 tis. Kč zajistila obec.
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Kaleidoskop informací

Autobusová zastávka byla opravena. Na konstrukci autobusové zastávky v Líních ve směru na Domažlice byly znovu
instalovány dřevěné výplně. Zastávku během zimních měsíců
poškodil nezjištěný nákladní automobil.

Do lokality na Podkově byla vybudována nová přístupová cesta. Jedná se zatím o provizorní úpravu, vyvolanou rekonstrukcí mostu přes Zálužský potok a stavebními pracemi
v prostoru návsi. Cesta zůstane zachována i po skončení prací,
neboť leží v koridoru plánované budoucí komunikace.

Sítě v Polní ulici finišují. Výstavba inženýrských sítí k nedávno odprodaným stavebním parcelám v severozápadní části obce postupně spěje ke svému závěru. Dokončeny byly již kanalizační řady splaškové i dešťové kanalizace, nyní probíhají práce
na pokládce vodovodního řadu. Poslední přijde na řadu plynofikace. Ukončení prací
se předpokládá na přelomu června a července.
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Obec má již své symboly

Ve čtvrtek 5. března 2015 se starosta
obce Michal Gotthart a místostarosta
obce Petr Benedikt zúčastnili v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky slavnostního
aktu udělení znaku a vlajky některým
obcím a městům ČR. Mezi obcemi,
které své symboly oficiálně z rukou
předsedy PS Parlamentu ČR Jana Hamáčka obdržely, byla také obec Líně.
Na obecním znaku i vlajce jsou v horní
části znázorněni tři zlatí líni v modrém
poli, spodní část tvoří bílé hornické
náčiní na černém podkladě. Líni připomínají kdysi dominantní rybníkářství
a také vznik názvu obce, hornické kladívko a mlátek symbolizují hornickou
minulost Sulkova.
Po skončení slavnostního aktu si přítomní starostové i ostatní představitelé obcí prohlédli prostory Poslanecké
sněmovny, včetně prostor, které nejsou běžně veřejnosti přístupné.


OÚ Líně

Starosta obce přijímá rozhodnutí o udělení obecních symbolů z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka

Krátké posezení ve vládních lavicích

Společná fotografie s předsedou
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prohlídka kanceláře předsedy PS Parlamentu ČR
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Jak se dělá maraton

Také Klub českých turistů, odbor
Líně chtěl svou troškou přispět k důstojným oslavám 900. výročí první
zmínky o obci Líně ve starých listinách uspořádáním 28.ročníku turistického pochodu Líňský maraton.
Zároveň tento pochod letos poprvé
nesl v názvu přívlastek memoriál
Františka Brabce na počest a památku Františka Brabce, který nás v loni
26.července náhle opustil. Byl to
právě on, který byl jedním ze zakladatelů turistického odboru v Líních
a který neuvěřitelných 27 let byl neúnavnou duší a řídícím mozkem při
přípravách Líňského maratonu.
To mě přivedlo na myšlenku, abych
vám přiblížil, jak se vlastně dělá Líňský maraton. S přípravou dalšího
ročníku pochodu se vlastně začíná
ihned po skončení toho předešlého.
Je třeba rozložit mapu a zamyslet
a udělat prvotní návrh tras. Potom
se navržené trasy projedou na kole
a zjistí se, zda všechny cesty jsou
průchodné a dají se projet na kole.
Při tomto průzkumu se změří přesná délka jednotlivých tras. Do konce
června je třeba vyplnit formulář nazvaný hlášenka turistických akcí, aby
byly informace o pochodu zařazeny
a vytištěny v kalendáři Turistických
akcí Oblasti Klubu českých turistů
(zkratka KČT ) Plzeňského kraje a celostátním kalendáři KČT na příští rok.
Během zimy se na počítači napíší
přesné popisy tras pochodu a připraví mapky tras. V lednu se nechají
natisknout tzv. propozice pochodu
s informacemi o Líňském maratonu, které se rozdávají na turistických

pochodech až do konce dubna. Během března je třeba oslovit členy
KČT, odboru Líně a sestavit tým lidí,
kteří budou pracovat na startu, v cíli
a kontrolách při pochodu. Hladký
průběh pochodu letos zajištovalo na startu a v cíli 7 členů odboru
a na 2 kontrolách 4 členové odboru. Čas dále neúprosně běží a je tu
konec dubna. Elektronickou poštou
se rozesílají pozvánky na pochod
na všechny strany, vyvěšují se plakáty v Líních, na Sulkově a v okolních obcích. Tam, kde nejsou cesty
označeny turistickými značkami, se
trasy značí žlutými kolečky (vlastní
značení). Dělají se poslední korekce
na mapkách a popisech k trasám
pochodu a pak následuje finální
operace kvalitní tisk. Také se tisknou
samolepky a kupují se oplatky pro
pochodníky. A je tu pátek, poslední
den před pochodem. V ten den se
naloží všechny potřebné věci a odvezou se autem na místo startu a do
cíle pochodu. V den D, tedy v sobotu ráno v 6 hodin se všechno doladí
a venku se vyvěsí tradiční transparent MARATHON POCHOD START
– CÍL a čeká se, kdo se v 6.45 hodin
dostaví jako první na start pochodu.
Organizátoři s potěšením sledují, jak
stoupá počet účastníků pochodu
a v 10.45 hodin vítají v cíli první turisty, kteří se dostavili do cíle pro diplom, samolepku, sladkou odměnu
a pamětní razítka. Čas rychle plyne
a je tu 17.30 hodin a cíl pochodu se
uzavírá. Organizátoři si kladou otázku, jak úspěšný asi bude následující
ročník Líňského maratonu.
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Ten letošní 28.ročník Líňského maratonu byl určitě úspěšný. Pro veřejnost jsme připravili trasy pro pěší
12km, 16km, 23km, 32km a 42km,
pro horská kola 23km, 32km a 42km
a pro silniční kola 42km a 84 km. Na
start pochodu se dostavilo 270 zájemců. Ze Sulkova to bylo 19 obyvatel a z Líní 60 obyvatel. Z Klubu
českých turistů, odbor Líně se na
pochodu objevilo 21 členek a členů.
Závěrem bych chtěl vyslovit poděkování organizátorům pochodu
jmenovitě Ing. Jozefu Babkovi, Petru Brabcovi, Vlastě Čáslavové, Ivaně
Formanové, Miroslavě Helclové, Janě
Horské, Oldřichu Horskému, Janě
Kracíkové, Václavu Míkovi a Václavu
Strakovi za výborně odvedenou práci a vzorné plnění svěřených úkolů.
Poděkování také dále patří obci Líně
a zejména panu starostovi Gotthartovi za zajištění výměny poškozených kůlů na upevnění směrovek
a prvků značení na Líňské okružní
trase, panu Complovi za veškerý tisk
materiálů na pochod, řediteli školy panu Landrgottovi za přípravu
a zapůjčení tělocvičny a přilehlých
prostor, zaměstnancům v bufetu na
koupališti a v restauraci Za větrem za
rychlou obsluhu hostů.
Teď už o Líňském maratonu víte
všechno. Snad to nebylo nudné čtení a těším se na shledání s Vámi při
29. ročníku turistického pochodu
Líňský maraton, memoriál Františka
Brabce v sobotu 14.5.2016.



Za Klub českých turistů,
odbor Líně sepsal Karel Lukáš

Líňští turisté uklízeli
V neděli 26. dubna dopoledne došlo
u budovy Obecního úřadu v Líních
k nezvyklému lidskému hemžení. Důvod byl prostý. Členové a členky odboru Klubu českých turistů z Líní se v sobotu 4. dubna při výletě na hrad Pravda
a Kounovské kamenné řady dohodli, že
věnují část svého volného času dobré
věci a uklidí nepořádek v okolí Líňské
okružní trasy, která byla v roce 2012
vyznačena v okolí Líní a Sulkova. Ještě
v neděli ráno to vypadalo, že se žádný
úklid neuskuteční, protože do půl deváté pršelo. Turisté jsou však zvyklí na
nepřízeň počasí a nenechali se zastrašit ani odradit od svého záměru. V 10
hodin už nepršelo a zatažená obloha
se začala projasňovat. U budovy Obecního úřadu v Líních přešlapovalo 29
brigádníků se dvěma kárkami. Z tohoto počtu se dostavilo 17 občanů z Líní
a Sulkova, z Plzně přijelo 11 brigádníků
a 1 brigádník přišel ze Zbůchu. Všichni
byli již správně nažhaveni na jarní úklid.
Rozebrali si 20 velkých červených pytlů na odpad a jednorázové gumové
rukavice, které po-skytl Obecní úřad
Líně. Potom se turisté rozdělili na dvě
skupiny. První skupinu vedli Karel Lukáš
a Anna Poláková iniciátorka této úklidové akce. Tato skupina zamířila na líňskou náves a na sídliště a kolem garáží
do lesů nad Sulkovem. Druhou skupinu

měli na povel Ivo Pěček a Václav Míka.
Ti se spolu s ostatními vydali Hornickou a Polní ulicí k rybníkům Okružinka
a Nový rybník a dále kolem kravína po
Líňské okružní trase až k Sulkovu. Sběrači odpadků byli překvapeni množstvím odpadků a různého harampádí,
které se všude kolem cest povalovaly.
Velké červené pytle se rychle plnily
a ubývaly a na konec se ukázalo, že jich
bude málo.
I když máme v obci již delší dobu v provozu sběrný dvůr, byli jsme překvapeni tím, co všechno jsme našli. Sebrali
jsme různé exponáty pneumatiky, přepravky, kufry, nárazníky z aut, zánovní
matraci, dvě televize, mikrovlnku a samozřejmě nemohly chybět PET láhve.
Nasbíraný odpad jsme soustředili na
7 sběrových míst, odkud je v pondělí
brzy ráno odvezli zaměstnanci technické čety obecního úřadu. Když brigádníci všechno posbírali, setkaly se obě
skupiny na cestě vedoucí k bývalému
Starému Sulkovu u dálničního přivaděče vedoucího od Sulkova do Plzně.
Potom se všichni společně přemístili na
Sulkov do restaurace Sparta. Usedli ke
stolům v předzahrádce u piva a kávy,
aby si odpočinuli a vyprávěli si zážitky
z brigády. Odměnou za odvedenou
práci jim byla trička a čepice se znakem
obce Líně, které jim věnoval Obecní
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úřad Líně a pocit, že spojili své síly pro
dobrou věc.
Turisté byli zaskočeni tím, že i v dnešní
době, kdy máme sběrné dvory se najdou nevychovaní lidé (nevím jestli si
ještě zaslouží pojmenování lidé), kteří
nemají zábrany odhodit v přírodě vše,
co jim přijde pod ruku. Shodli jsme se,
že pro nás turisty je příroda jednou velkou tělocvičnou, kam chodíme odpočívat a nabrat ztracené síly a že ji chceme mít čistou, svěží a hezkou.
A vzkaz na konec. Těch pár nevychovanců už asi nepředěláme, ale vy ostatní slušní lidé buďte tak laskaví a veďte
své děti a vnoučata ke slušnému chování a k lásce k přírodě, ze které jsme
vyšli.



Za Klub českých turistů
odbor Líně sepsal Karel Lukáš

Další fotografie z této
vydařené akce najdete na
http://kvl.rajce.idnes.cz/2015-04-26_
brigada_v_okoli_Linske_okruzni_trasy
http://zbuchmika.rajce.idnes.
cz/26.4.2015-O.rocnik-Uklid_Linske_
okruzni_trasy/

Zveme Vás dny 20.6.2015 - 21.6.2015
na oslavu výročí 900 let
Oslavy proběhnou na fotbalovém hřišti v Líních

Program oslav:

20.6.Sobota

10:00
11:00
12:30
14:00
16:00
16:15
17:00
18:00
19:30
21:00
22:30

-

11:00
12:00
13:30
15:30
16:15
16:30
17:30
19:00
20:30
22:00
23:40

Divadlo pro děti Svaz důchodců Líně-Sulkov
Karel Gott revival Morava
Kroky Michala Davida
Kapela COP
Aerobic ZŠ Líně
Yes Dance Plzeň
Majkl Band country kapela
ABBA STARS revival
Skupina Lucie revival
Děda Mládek Illegal Band
ACDC CZECH REVIVAL

21.6.Neděle

10:00 - 11:00 Loutkové divadlo pro děti „V Boudě“ Plzeň
11:00 - 12:00 Ledecká dudácká muzika
12:00 - 13:00 Folklorní soubor „Plzeňský MLS“
13:00 - 14:00 Divadlo pro děti „Z bedny“ Karlovy Vary
14:00 - 15:00 Dětský folklorní soubor „Stodský Dudáček“
15:00 - 17:00 Pošumavská dechovka „Úhlavanka“

Akce se koná za každého počasí, v případě nepřízně počasí nezapomeňte na deštníky a pláštěnky.
Vstup ZDARMA.
Změna programu vyhrazena.
/9/

Slavnostní založení Hornicko historického spolku Západočeských uhelných dolů
u příležitosti 20 let ukončení těžby v Plzeňské pánvi
31. 3. 2015 uplynulo 20 let od vytěžení posledního vozíku na dole Krimich
II v Tlučné a ukončení těžby černého
uhlí v Plzeňské pánvi. U příležitosti výročí se uskutečnilo pod patronací ZUD
a.s. a za přispění sponzorů v Národním
domě v Chotěšově historicky první
slavnostní setkání horníků a příznivců
hornictví, spojené se slavnostním založením Hornicko historického spolku
Západočeských uhelných dolů. Více
než 120 bývalých zaměstnanců dolů
na Plzeňsku a zájemců o hornickou tématiku si mělo po celou slavnost stále
co povídat. Přivítali mezi sebou zástupce obcí z okolí, hosty z báňského
úřadu a dalších významných institucí.
K celému slavnostnímu zasedání a následnému poslechu hrála hornická dechovka Nýřaňanka.
Slavnost byla zahájena hornickou
hymnou, kterou si mnozí s chutí a potřebnou dávkou entuziasmu
a nostalgie i zazpívali. Poté zástupce
přípravného výboru Ing. Jakub Bacík
představil nově vznikající Hornicko

historický spolek Západočeských uhelných dolů, do kterého se na slavnostním zasedání mohli zájemci přihlásit
prostřednictvím přihlášek, které byly
po celou dobu slavnosti k dispozici.
Současně se mohli seznámit i s návrhem stanov a byly představeny návrhy
spolkové vlajky. Slavnostní setkání přišli pozdravit zástupci hornických spolků ze Stříbra a z Plané u Mariánských
Lázní a bylo se opravdu na co dívat,
když vystoupili ve slavnostních stejnokrojích se spolkovými vlajkami a nově
vznikajícímu spolku předali pamětní
dary s přáním mnoha úspěchů.
Po celou dobu zasedání byly v sále
promítány obrázky a fotky dolů a objektů připomínajících už zašlou slávu
hornictví na Plzeňsku. Zájemci si mohli také prohlédnout vystavené plakáty
nového využití průmyslového dědictví
vystavené Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, jehož zástupci se
také osobně setkání horníků zúčastnili. Jako vzpomínku na významný den si
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bylo možné odnést pamětní list, který
připravil pan Josef Kroc, stejně jako návrhy spolkové vlajky.
Pro organizátory akce bylo překvapením, když v závěru mohli vyhlásit, že
do nově vznikajícího Hornicko historického spolku Západočeských uhelných dolů se přihlásilo již skoro 70 lidí.
Překvapením bylo i to, že tato členská
základna se skládá nejen z bývalých
horníků a zaměstnanců dolů, ale i příznivců hornictví v kraji a to dokonce
i mladších ročníků.
Hornicko historický spolek dále vyzývá
spoluobčany, kteří by se chtěli aktivně
podílet na činnostech spolku, ať nás
kontaktují písemně na adrese Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, nebo na e-mail
kuba.bacik@seznam.cz, případně ujhazy.ondrej@quick.cz
Stačí uvést jméno, příjmení, bydliště,
datum narození a kontakt na sebe.



Zdař bůh!
Ing. Jakub Bacík

Zájezd do Prahy
Jak už je naším zvykem každý rok
připravujeme pro naše děti zájezd
k MDD. Opět vyrážíme do pražské
ZOO, ale nejdříve navštívíme ještě Národní technické muzeum.
Letos odjíždíme v neděli 17. května.
Počasí jsme si doufám vymodlili, i když
ten mrak chce naší stověžatou matičku vidět také, takže jede pořád s námi.
Pršet ale nemá, bude to snad dobré
a počasí nám vydrží.
V půl osmé ráno se zaplňuje naše odjezdové stanoviště „Špičina“ a pomalu
se usazujeme do autobusu..
V osm hodin vyrážíme. Do Národního technického muzea se těší hlavně
kluci a jejich tatínkové, ale my holky si
tam určitě také užijeme.
V deset hodin se otevírají brány muzea.
Prošli jsme si všechna patra, kde jsme
mohli obdivovat všemožné dopravní
prostředky, od roztodivných kol, motorek, letadel, vlaků až na nádherná
auta z renomovaných dílen světa.
Staré Tatrovky, BMW, Opely a jiné
značky nás uchvátily - kluky zajímalo
určitě vše o motorech a koních pod
kapotou a nás holky zase nadchla ta
krása na povrchu - pohodlné sedačky, nablýskané plechy, leckterá z nás
si určitě představovala jízdu v takové
nádheře i v dobových krásných šatech.
Ještě jsme se pokochali krásným výhledem na Prahu z letenských teras.
Škoda, že se nepovedlo zrekonstruovat překrásný dřevěný kolotoč, určitě
bychom si všichni vychutnali jízdu na
nádherných velkých dřevěných ko-

ních, je to totiž kolotoč pro všechny
děti i dospěláky.
V poledne jsme nasedli do autobusu
a hurá do ZOO za zvířátky.
Nejvíce se těšíme na lachtany, gorily,
slony a lední medvědy - ty u nás v Plzni nemáme.
U lachtanů jsme si počkali na jejich
vystoupení. Byli moc šikovní, nejvíce
se nám líbil lachtan Melounek. Ale
i jeho kamarádky, lachtaní slečny,
byly moc šikovné, všem jsme na konci hodně zatleskali.
No a pak jsme se roztrousili po ZOO,
každý si šel za svými favority. Nejvíce
času jsme určitě strávili u slonů a žiraf, hroši se předvedli v bazénu. Těšili
jsme se na lední medvědy, že se také
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budou předvádět ve vodě, ale nějak
se jim nechtělo, nebyli správně naladění. Samozřejmě jsme nezapomněli
na gorily, samec Richard budil velký
respekt.
Někteří si užili i lanovou dráhu a krásné dětské hřiště.
V šest hodin večer jsme se sešli na
parkovišti sice unavení, ale spokojení
z příjemně stráveného dne.
Všem dětem přejeme k jejich svátku
všechno nejlepší a těšíme se na další
výlety. Děkujeme hlavně obecnímu
úřadu za příspěvek, bez kterého bychom tyto výlety nemohli pořádat.



Za Ženy Sulkov o.s.
Jana Vizváriová

Čarodějnice Sulkov 2015
Hurá holky, je náš den, tak letíme
honem ven!!!!!!!
Slétáme se zase na Sulkově na hřišti,
kde je připravena ozdobená májka,
tak chlapi do toho!!
No a my ostatní na stanoviště a šup
do soutěží- máme tady letos jedubabku, která má v kbelících schované různé fujtajblové příšerky pozor
na ně..!!! Kdo se nebojí a strčí do kýble ruku a vytáhne nějakou potvoru?
Všechny děti se pustily s vervou do
soutěží, nebojí se prolézt provazo-

vým labyrintem plným pavouků, čarodějnice prolétají na koštěti bludištěm, přelézájí lanovou lávku. Děti si
mohou nakresli obrázky.
Také si každé dítko i dospělák mohl
s čarodejnicí vyrobit ochranný škapulíř z různých sušených ingrediencí- babské ucho, žabí hlen, hadí jed,
kočičí drápky.
Všichni se opět mohou občerstvit
u našeho čarodějného stánku. Už je
odsoutěženo. Ale pozor, už nesou
jednu čarodějnici na oheň a chystá-

me se ji zapálit
Povedlo se, hoří !!! a hurá pro buřtíky,
všem dětem vyhládlo a už se na ně
těší.
Samozřejmě jsme si všichni zazpívali
s Michalem a jeho kamarády při kytaře, naši májku jsme střežili do ranních hodin a uhlídali. Za rok se zase
těšíme na slet, nová moderní košťata
vítána.

Pomalu se tvoří průvod, v jeho čele je
náš Laďa se svojí raketou. za ním hasiči
s vlajkami, a všichni ostatní s mávátky
a transparenty,
„Ať žije první máj“, ozývá se z průvodu.
I budovatelské písně jsme si zazpívali.
Prošli jsme ulicemi Sulkova a už se řadíme před tribunou, kde nás přivítal
„soudruh“ předseda svojí zdravicí, pochválil za odvedenou práci. Soudruh
Lenin položil věnec soudruhovi Stalinovi, hasiči nám stáli u něj čestnou
stráž.
Své zdravice přednesl i horník z Ostravy, který se k nám na Sulkov prorubal,
soudružka učitelka a mladý svazák .
I naši zahraniční hosté, nás pozdravili,
Opravdovým vyvrcholením všeho
bylo vystoupení našich žen. Za bouřli-

vého spontánního potlesku všech manifestujících předvedly svoje taneční
číslo „trnky brnky a včera večer u sila“.
Vypustili jsme holubice míru, některým se z truhly nechtělo, ale nakonec
všechny vyletěly.
O catering všech účastníků se staraly
naše dvě úžasné svačinářky.
Bylo to super, počasí nám letos sice
moc nepřálo i přesto si všichni si celé
odpoledne užili a všem se náš Prvomájový recesní průvod moc líbil.
Veliké poděkování patří především
Michalovi Podzimkovi, manželům Šlégrovým a Honzovi Pelichovskému za
úžasnou režii. A příští rok zase na viděnou!!!!

Za Spolek Ženy Sulkov

Jana Vizváriová




Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

První máj Sulkov 2015
1. máj lásky čas scházíme se na druhém porevolučním recesním prvomájovém průvodu Sulkovem.
Tentokrát se scházíme na fotbalovém
hřišti, kde bude „letecký den“, objevují
se vejprničtí hasiči s prapory, členové
policejního sboru VB, vekslák nabízí
bony, svazačka, soudružka učitelka,zdravotnice,lékař učňovská mládež,
přiletěl v raketě i „náš LaĎa“ kosmonaut.
Přijeli k nám i zahraniční delegace
v čele se soudruhem Leninem.
A už startuje letadlo, aby nám pilot
předvedl své letecké umění nad hřištěm, ale co to je , co se to z něj sype?
Hurá bombóny!! Tak dětičky utíkejte
si je sebrat. Ještě několikrát letadlo zakroužilo a opět vysypalo bombóny.
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Jak žijeme
Oslava mezinárodního dne žen se letos
opět konala v restauraci Sparta na Sulkově. Přijel zahrát pan Žákovec se svou
paní. Nemusím se zmiňovat o tom, že
jako každý rok byl program přijat s nadšením a všichni účastníci se dobře pobavili. Jak jistě víte z dřívějších zpravodajů,
existuje při naší organizaci spolek dobrovolnic 55+. Plzeňský TOTEM, pod který
spadáme, ocenil činnost dobrovolníků
na setkání 24.3. Ředitelka Totemu poděkovala všem dobrovolníkům za jejich
pomoc druhým, ocenila ty mimořádně
aktivní. Dobrovolníci předvedli svůj program a Seniorkapela zahrála i k tanci. Na
závěr jsme dostali krásný dort se znakem Totemu, který upekla jedna z dobrovolnic. Musím říct, že byl nejen krásný,
ale i nesmírně chutný. Na žádost žen ze
Zbůchu jsme vystoupili 28.3. s pásmem
o lásce. Celý odpolední program a výtěžek ze vstupného i prodeje výrobků
zbůšských žen byl věnován na podporu
akcí mladých hasičů.
Na středu 13.5. jsme se moc těšili. S cestovní kanceláří jsme se vydali do Prahy.
Program zájezdu: návštěva břevnovského kláštera, prohlídka zahrad Pražského hradu a Tower park - Žižkovská
věž. Trochu byla obava, zda nebude
dlouhé zdržení na dálnici na Prahu, ale
byli jsme mile překvapeni, že jízda byla
celkem plynulá. Břevnovský klášter leží
v malém dolíku a je to stavba velice významná. Byla sídlem řádu benediktinů
a existuje přes 1000 let. Klášter byl založen u potoka Brusnice a prošel mnoha peripetiemi. Na jeho proměně se
podílel i známý stavitel Kryštof Dientzenhofer. Tato barokní budova je obklopena parkem a na zdejším hřbitově
je pohřben bývalý opat Anastáz Opa-

Ocenění v Totemu

Oslava MDŽ
sek, známý zpěvák Karel Kryl a filozof
Jan Patočka. Představte si, že sem při
návštěvě Česka zavítal i papež Jan Pavel II. Během prohlídky jsme tu zahlédli
doktora Halíka, katolického kněze, který je prvním českým nositelem Tempeltonovy ceny. Po obědě jsme vyjeli
na Hrad. V zahradách všechno kvetlo,
obdivovali jsme plnokvěté japonské
pivoňky a jejich výraznou vůni, počasí
nádherné, pěkný výhled na Prahu. Nic
nám nechybělo ke spokojenosti !!! Tečkou za návštěvou Prahy byla Žižkovská
věž. Paradoxem je, že byla vyhlášena
za nejošklivější stavbu. Ale nás zaujal
výhled a bavili jsme se určováním, co
je která budova zač. Čas rychle uběhl
a nám zbýval jen návrat domů. Byli
jsme spokojeni a služeb cestovní kanceláře jistě využijeme při zájezdu na
vánoční trhy do Regensburgu.

Vystoupení ve Zbůchu
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Díky dotacím z krajské organizace Svazu důchodců máme možnost pečovat
o své zdraví a získat příspěvek na masáže, plavání a návštěvu solné jeskyně.
U příležitosti 25 let od vzniku Svazu
důchodců se v Plzni v Besedě koná
koncert, na který jsou pozváni i naši
členové. Naše dramatická skupina se
pilně připravuje na vystoupení u příležitosti oslav 900 let existence naší
obce. Je to od všech účastníků obětavé, že svůj volný čas věnují nácviku
pod vedením paní H.Svobodové. Určitě se přijďte 21.6. podívat na hřiště, jak
se jim to povedlo. Takže s oslavami se
letos roztrhl pytel. Ale jako každý i my
rádi slavíme, takže se už teď těšíme.
A vy jistě také!



Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov - Líně

Křížek Sulkov
Sulkov je starou hornickou osadou,
jejíž historie je spjata s těžbou černého uhlí. Nachází se nedaleko Plzně ve
směru na Domažlice a místně dnes
spadá pod větší obec Líně. V Sulkově,
kromě hřbitova, který je v její bezprostřední blízkosti, historicky neexistovala žádná církevní stavba. Horníci,
kteří ve svátečních dnech chtěli splnit
svoji křesťanskou povinnost, využívali
dnes již neexistující pěší cestu do nejbližšího poutního kostela ve Vejprnicích.
Tento historický fakt inspiroval skupinu místních občanů a to jak z řad
rodáků, tak i z postupně se přistěhovavších obyvatel na Sulkov, k myšlence vybudovat jako připomínku původních hornických obyvatel křížek,
a osadu tak obohatit o stavbu, která
historicky chybí.
Iniciátoři celé akce v roce 2014 oslovili větší část obyvatel nejen Sulkova,
ale i Líní a akce se setkala s příznivou

odezvou. Byl osloven OÚ Líně se žádostí o podporu realizace celé akce
a zajištění výběru vhodného místa,
kde by byl křížek umístěn. Na OÚ Líně
se nápad setkal s velkým porozuměním a byla příslibena pomoc. O záměru realizovat stavbu křížku bylo
rovněž informováno Plzeňské biskupství s cílem dosáhnout po dokončení
stavby následného oficiálního vysvěcení křížku. I zde byla získána kladná
odpověď a tudíž obyvatelé mohou
v budoucnu být svědkem malé círekvní slavnosti, kterou by mělo být
právě vysvěcení křížku.
Po získání všech příslibů, výběru
vhodného místa se v prosinci 2014
začalo budovat. Každý z prvotních
iniciátorů a další občané, zejména
pak OÚ Líně nějakým způsobem vypomohli. Svoji pomoc a podporu vyjádřili buď materiálem, vlastní prací
při stavbě křížku, drobnostmi, či finanční pomocí.
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Dne 27. 12. 2014 bylo dokončeno
vybudování hlavní části křížku, kterou nyní čekají ještě drobné úpravy
v okolí. Po dokončení všech prací
bude Plzeňské biskupství požádáno
o vysvěcení, které by mělo být slavnostním zakončením celé akce.
Realizátoři celé akce jsou přesvědčeni, že ke spokojenosti všech občanů,
místních i okolních, vznikne v obci
reprezentativní místo, které přečká
dlouhou dobu, a připomene naši generaci potomkům a budoucím obyvatelům obce. Na tomto místě je nutno všem, kteří se na realizaci stavby
křížku podíleli poděkovat a vyslovit
přání, aby se takových nápadů, které
vedou ke zlepšení našeho okolí rodilo
mezi lidmi více.
Slavnostní
vysvěcení
proběhne
18. 4. 2015 v 15.00 hod.
Za účasti otce biskupa Plzeňské diecéze Mons. Františka Radkovského.

P. Dlabal

Fenykl obecný /Foeniculum vulgare/

je vytrvalá /většinou dvouletá/ rostlina původem ze Středomoří. Ceněný
byl již v antice – staří Řekové říkali
fenyklu „marathron“ nebo „marathon“
a pojmenovali podle něj místo jedné
z nejznámějších starověkých bitev.
V jejich bájích je tato aromatická bylinka úzce spjata s Dionýsem, bohem
jídla a vína. Fenykl má totiž důležitou
úlohu v mnoha národních receptech.

Sušená semena fenyklu jsou vzhledem i chutí podobná anýzu, oba jsou
také hlavní složkou absintu, liší se však
v léčebném využití.
Fenykl je vynikajícím zdrojem řady
„životabudičů“, obsahuje množství
vitamínu C a B, vlákniny a minerály /
draslík, vápník, hořčík, železo, sodík“,
kyselinu listovou, mastné kyseliny flavonoidy a příjemně vonící terpenoidy.
Jaké léčivku používali fenykl nejen
v antickém Řecku a Římě. Na kašel,
nachlazení či břišní křeče ho předepisovali i lékaři ve starém Egyptě, Číně,
Arábii a v Indii. Vnější použití fenyklového oleje se omezuje na jeho účinky
dezinfekční, např. výplachy očí při zánětech, a protiparazitické – odpuzuje
blechy, vši i zákožku svrabovou.
Voňavý a přirozeně skladký fenyklový

čaj je oblíbený zejména u miminek,
kterým ulevuje od nadýmání, spolehlivě však pomůže i dospělákům. Fenykl
také patří mezi „ženské“ byliny. Obsažené fytoestrogeny podporují růst
prsní tkáně a tradiční léčitelé proto
doporučují fenykl na podporu laktace,
k vyvolání menstruace, zmírnění porodu či zvýšení libida.
Křupavé stonky a charakteristicky nasládlá vůně a chuť staví fenykl současně jak do role zeleniny, tak koření.
Čerstvé lístky příjemně dochutí nejen
jogurtové dresinky, omáčky a saláty,
lze je nakrájet i do polévek a zeleninových jídel. Po jídle se např. V Indii
chroupají sušená fenyklová semínka
k osvěžení dechu.


Voráčková Milena

Kalendář turistických akcí 2015 vedených p. Václavem Strakou
akce číslo 3

středa 24. 6. 2015

Městské památkové zóny severního Plzeňska

pěší turistika trasa: 5km
místo konání: okres Plzeň-sever
přihlášky se zálohou 100 Kč do 30.4.2015

akce číslo 4

sobota 11. 7. 2015

Křivoklátská vrchovina

cykloturistika délka tras: 59 nebo 65 km
místo konání: okres Rokycany
přihlášky do 30.6.2015

akce C1

pátek 7. 8. – sobota 8. 8. 2015

Nejsevernější místo ČR

cykloturistika délka tras: 1.den 25,5km, 2.den 13km
přihlášky se zálohou 400Kč do 31.5.2015
Sedmdesátka a 30. Výročí organizování cykloturistických akcí Václavem Strakou

akce číslo 5

neděle13. 9. 2015

Borské loretánské slavnosti

cykloturistika trasa: 61 km
místo konání: okres Tachov
přihlášky do 30.6.2015
POZOR U NĚKTERÝCH AKCÍ MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ TERMÍNU AKCE!
Konkrétní informace k jednotlivým akcím budou k dispozici poprvé na výroční členské schůzi O KČT Líně
v 31.1. 2015. Následně u vedoucího akcí Václava Straky číslo telefonu: 721 443 671, či dotazem
na e-mail: kctline@seznam.cz, nebo ve vývěsní skřínce odboru umístěné v Líních u autobusové zastávky
ve směru na Plzeň.
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Plán turistických akcí O KČT Líně 2015
13.6. PŘES ŠUMAVSKÉ PLÁNĚ
so

trasy: 12, 17, 22, 31 km

Hartmanice, Prášily, Srní
mapa KČT č. 65

zájezd a pěší turistika
přihlášky do 7. 6. 2015

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 6:30, Sulkov 6:35, Plzeň-Bory, konečná MHD č.4 v 6:45 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 150 Kč, nečlen 170 Kč
info a přihlášky: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz

4.7. STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ – Rožmberk n. Vl., Vyšší Brod, Lipno zájezd a pěší turistika
so

trasy: 15, 17, 22, 32 km

mapa KČT č. 67 a 73

přihlášky do 29.6. 2015

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 5:30, Sulkov 5:35 Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 5:45, Plzeň-Slovany, konečná MHD č.1 v 6:00 hod..
jízdné: člen O KČT Líně a děti 250 Kč, nečlen 270 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz

22.8. Z ROZHLEDNY KRUDUM DO LOKTE – Slavkovský les
so

trasy: 16, 22, 32 km

mapa KČT č. 2 a 3

zájezd a pěší turistika

přihlášky do 16.8. 2015

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 7:00, Sulkov 7:05, Plzeň, Husova - zast. MHD u ČNB 7:15, Plzeň-Lochotín, pivnice U Komína 7:25 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 140 Kč, nečlen 160 Kč
info a přihlášky: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz

12.9. FRITSCHOVA STEZKA – Boršov n.Vltavou Dívčí kámen, Zlatá Koruna
so

trasy: 16, 22, 31 km

mapa KČT č. 73

zájezd a pěší turistika
přihlášky do 6.9. 2015

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 5:30, Sulkov 5:35, Plzeň, Husova - zast. MHD u ČNB 5:45, Plzeň-Slovany, konečná MHD č.1 v 6:00 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 210 Kč, nečlen 230 Kč
info a přihlášky: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz

Výstava kronik
Místní knihovna Líně uspořádala výstavu kronik, které jsou spojeny s obcí
Líně. Výstava se konala 2 dny, v pátek
15. a v sobotu 16. května od 13 do 17
hodin. Při příchodu do knihovny tak
návštěvníci mohli uvidět kroniky Odboru Klubu českých turistů Líně, kteří
přinesli 4 kroniky z let 1988 – 2014.
U protějšího stolečku byly vystavené
3 krásné vzpomínkové knihy Tělovýchovné jednoty Sparty Sulkov, které
byly z let 1908 – 2014. V jedné kronice
Sparty se píše: „Sulkov. V této osadě
v r. 1920 vzešla myšlenka našich dědů
a otců založit org. kopanou, pod ná-

zvem Sparta“. Založení tohoto spolku
se uvádí od r. 1920, ale činnost hráčů
v organizaci se datuje daleko dříve.
Sám kronikář Sparty přinesl ještě poslední kroniku, kterou právě píše, ale
na stoleček se již další nevešla. V další místnosti knihovny byla vystavená
kronika Sboru dobrovolných hasičů
Líně, která byla psaná od počátku
působení hasičů v obci, od roku 1945
až do současnosti. A poslední vystavované byly 4 kroniky obce Líně z let
1934 – 1971. Všechny kroniky jsou
moc krásné, většina je doplněna i fotografiemi a kresbami, a tak bylo mož/ 16 /

né si najít známé a příbuzné nebo
poznat, jak vypadala naše obec v minulosti. Výstava se konala v knihovně
již podruhé, poprvé to bylo v roce
2011. Letošní účast návštěvníků na
této akci byla velmi malá, přišlo pouze 27 lidí. Bylo to velké zklamání, protože na minulou výstavu přišlo tolik
lidí, že někteří čekali i ve frontě. Návštěvníkům, kteří přišli, se akce moc
líbila a snad někdy příště dorazí více
lidí.
knihovnice
Ilona Nekolová



Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ

TAYLOR, Sarah
Pro lásku k dceři

KOENIG, Christina
Kouzelní poníci

BROWN, Sandra
Dům s minulostí

RIEBE, Brigitte
Krásná Filipína

BAISCH, Milena
Dračí pohádky

FRANCIS, Dick
Bič

PAULY, Gisela
Porodní bába na Syltu

KRATOCHVÍL, Miloš
Bouráci

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Kouzlo všednosti
HARTL, Patrik
Malý pražský erotikon
Atlas živočichů a rostlin
VONDRUŠKA, Vlastimil
Husitská epopej 1. a 2. díl
VIEWEGH, Michal
Zpátky ve hře
REYNARD, Sylvain
Temná Raven

HLAVÁČKOVÁ, Iva
Diamantová cesta, Vládci
Sedmihoří

NESBO, Jo
Policie

ŠŤASTNÁ, Helena
Bukvínkova dobrodružství

DAVIS, Brooke
Ztráty & nálezy

PATTERSON, James
Lovci pokladů

YOUNG, Samantha
Jamaica lane

SEDGWICK, Marcus
Já nejsem neviditelná

GREEN, John
Příliš mnoho Kateřin

NELSON, Jandy
Nebe je všude

QUICK, Matthew
Odpusťte mi, váš Leonard

HORÁKOVÁ, Eva
Pohádkový svět
Poník Pepíno. Dobrodružství
za plotem
BYRNE, Lorna
Andělé v mých vlasech

BRUNI, Amelia
Co dokážou zvířata?

ADLER-OLSEN, Jussi
Složka 64; Vzkaz v láhvi;
Zabijáci; Žena v kleci

AWDRY, W.
O mašince Tomášovi

LÄCKBERG, Camilla
Krotitel
NIEDL, František
Krajina nočních jezdců
CIMICKÝ, Jan
Zakázaná oblast

MORIARTY, Liane
Na co Alice zapomněla

MLÁDEŽ
JOUHANNEAU, Anne-Sophie
Testy pro správné holky

CODDINGTON, Andrea
Měl to být hezký život

BOSSE, Sarah
Penzion pro zvířátka
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Ripleyho záhady
R-tým. Hrozba z hlubin
MARSOLI, Lisa Ann
Princezna a žabák
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Hádám, hádáš, hádáme
BREZINA, Thomas
Klub Tygrů. Ohnivý drak
MONGREDIEN, Sue
Zachráněná sovička


Ilona Nekolová, knihovnice

Na Sulkově byl vysvěcen křížek
V sobotu 18. dubna 2015 se shromáždili místní obyvatelé i hosté, aby se stali
svědky slavnostního svěcení nově zbudovaného křížku při cestě ze Sulkova
do Vejprnic, tedy u cesty, spojující naši
obec s vejprnickým kostelem sv. Vojtěcha. Svěcení samotné provedl osobně
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský.
Kříže a křížky se staly neodmyslitelnou
součástí krajiny západních Čech a jsou
důležitou připomínkou křesťanské minulosti regionu. Je velmi smutné, že se
do dnešních dnů řada těchto drobných
sakrálních staveb nedochovala a mnoho jich bylo poškozeno.
Jen v katastru naší obce stávalo podle
historických záznamů minimálně šest
křížů a křížků. Do konce 20. století se
však dochoval pouze jeden – před základní školou v Líních.
Z iniciativy pana Bedřicha Váchala se
před 6 lety podařilo obnovit kříž na tzv.

Nově vysvěcený křížek na Sulkově (foto OÚ Líně)

Žižkově kuchyni u staré polní cesty do
Vejprnic. Kříž byl následně v červenci
2009 slavnostně vysvěcen farářem plzeňské katedrály sv. Bartoloměje Emilem Soukupem.
Nyní jsme tedy zažili podobný okamžik podruhé. V tomto případě ovšem
nešlo o obnovu původního kříže, ale
o křížek zcela nový, postavený z iniciativy místních sulkovských obyvatel,
vedených panem Pavlem Dlabalem.
Je přitom symbolické, že se podařilo
tuto drobnou sakrální stavbu dokončit
právě v roce, kdy si připomínáme 900.
výročí první písemné zmínky o naší
obci, a to v zakládací listině Kladrubského kláštera.
Všem, kdo se na vybudování krásného
sulkovského křížku podíleli, bych rád
jménem obce touto cestou poděkoval.
Biskup Mons. František Radkovský s farářem Martinem Váňou přicházejí vysvětit
sulkovský křížek (foto Michal Kubík)

Michal Gotthart, starosta
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