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Obec stojí na prahu nového čtyřletého období
Začátkem letošního října proběhly
v České republice volby do zastupitelstev obcí a ani naše obec nebyla v tomto směru výjimkou. 31. října se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva
obce Líně, na kterém byli zvoleni starosta, místostarosta, členové rady obce
a také předsedové a členové finančního i kontrolního výboru. Do práce zastupitelstva se zapojí tři noví členové,
ostatní zůstávají ve svých funkcích.
Stojíme tedy na prahu nového čtyřletého funkčního období, v němž zvolení
zastupitelé musí dokázat voličům, že
dokáží plnit své předvolební sliby. Věřím,
že všichni, kdo ve volbách kandidovali
a byli zvoleni, mají zájem na tom, aby
se naše obec harmonicky rozvíjela a aby
došlo k dalšímu zkvalitnění života jejích
obyvatel. Rád bych se při této příležitosti
krátce zmínil o tom, co nás čeká.
Na jižní část Líní byla výrazně soustředěna pozornost v uplynulém období.
Podařilo se provést kompletní regeneraci sídliště, zahrnující výstavbu nových
komunikací, parkovacích stání, chodníků a obnovu veřejné zeleně. Je ještě nutné zrekonstruovat ulici Na Svahu, která
je poslední prašnou cestou v této oblasti. Vše je připravené nová ulice by měla
být zprovozněna do května příštího
roku. Bude třeba také podniknout kroky
k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v ulici SNP, o němž budeme jednat
se Státním pozemkovým úřadem.
Pro centrální část je úkolem č. 1 pokračování v dlouhodobé obnově prostoru bývalé návsi. Stále pokračuje

Takto vypadá v současné době ulice Na Svahu, čekající na svou rekonstrukci.

hledání investora pro výstavbu domů
s byty a občanskou vybaveností. Určitý
zájem je, zatím však žádný ze zájemců
nebyl ochoten splnit základní požadavky obce. Zajisté však budou pokračovat
úpravy vlastní návsi, na níž byla právě
nyní slavnostně vysazena Lípa republiky. Pracovní ruch bude znát také v lokalitě Na Podkově. Aktuálně zde proběhla výstavba dešťové kanalizace, která je
základním předpokladem vybudování
budoucí asfaltové komunikace. Mělo
by také dojít k rozparcelování a celkovému zkulturnění celého svahu nad
Zálužským potokem. Určitě bude nutné zabývat se neustále se zhoršujícím
stavem Plovární ulice.
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V severní části Líní se rozbíhá rekonstrukce ulice Tichá a části ulice
Rybářská. Práce by měly být ukončeny již do konce května příštího
roku. Na řadu také přijde Polní ulice,
která tvoří spojnici původní zástavby
s nově vystavěnými rodinnými domy.
V tomto případě je počítáno nejprve
s realizací veřejného osvětlení, dalším krokem by se měla stát výstavba
nové komunikace. Rádi bychom podnikli některé kroky k dalšímu zvýšení
bezpečnosti na silnici od Tlučné,
o čemž jsou vedena potřebná jednání se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Úprav by se měl dočkat
průtah Líněmi, na nichž by se ve

Průtah Sulkovem patří k nebezpečným místům. To by se mělo v dohledné době změnit.

Základní škola I. stupně již nestačí svojí
kapacitou
spolupráci s ŘSD měla podílet také
naše obec. V rámci této akce je mj.
počítáno také s dobudováním chodníku na Plzeňské ulici.
Na Sulkově se opět stane hlavním
tématem pokračování v rekonstrukcích a opravách místních komunikací.
Připraven je projekt na opravu ulice
Polesní, pracuje se na přípravě projektu rekonstrukce ulic V Zahrádkách (západní část) a Línská. Snad
již v prvním pololetí příštího roku dojde k dlouho slibovanému vybudování chodníku od restaurace Sparta
k závodu společnosti Gühring.
Také Sulkov se dočká úprav průta-

hu. Jedná se o velkou investiční akci
připravovanou společně ŘSD a obcí,
která by měla být realizována již
v příštím roce. Počítáno je s novými
chodníky, s novým napojením křižovatek i s novým veřejným osvětlením.
Hlavním cílem projektu je ovšem realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců.
Pokud jde o úkoly, které se přímo dotýkají obyvatel celé obce, není možné
zapomenout na rozvoj naší školy.
Obec má již připravenu architektonickou studii uvažované tělocvičny,
která by měla v budoucnu vyrůst na
stávající školní zahradě u budovy
ZŠ II. stupně. V nejbližší době bude
zahájeno zpracování dokumentace
k územnímu řízení a poté ke stavebnímu povolení. Budou také zahájeny
projekční práce na rozšíření kapacity areálu 1. stupně ZŠ. V obou případech je nutné mít připraveny projekty, aby bylo možné žádat o dotace,
případně uvažovat o čerpání úvěru.
Rozvoj školy je úkol zcela zásadní.
Je nutné pamatovat také na vytváření lepších podmínek pro využití
volného času občanů. Proto bude
obec mj. nadále podporovat čin/2/

nost obou tělovýchovných jednot
i dalších spolků, které v obci působí.
V posledních letech je patrný výrazný nárůst aktivity některých spolků,
což jistě všichni vítají. Dobře funguje
Obecní dům, který se stal skutečnou
základnou pro pořádání kulturních
i školních akcí, ale také pro spolkový
život. V tomto trendu je potřeba pokračovat.
Témat k řešení je samozřejmě daleko
více a určitě se i jimi bude zastupitelstvo zabývat. Stejně jako v uplynulém
období je třeba nebát se investovat do přípravy projektů a potom se pokoušet na tyto projekty
získávat finanční zdroje, nejlépe
dotace. Vzhledem k okolnostem lze
bohužel očekávat určitý útlum dotačních programů ve vztahu k obcím
našeho typu, a proto je lepší zůstávat
oběma nohama na zemi.
Věřím, že v našem novém zastupitelstvu budou převládat dobré a kolegiální vztahy, které umožní dosažení
dobrých výsledků.


Michal Gotthart, starosta

Kaleidoskop informací

Na školním hřišti je možné hrát i basketbal. Hřiště s umělým povrchem na pozemku základní školy II. stupně, které
bylo dokončeno během letních prázdnin, je již od začátku
školního roku využíváno k výuce tělesné výchovy i k dalšímu sportování. Z iniciativy ředitele ZŠ byly pořízeny mobilní
stojany s koši na basketbal, který se mezi líňskými dětmi těší
značné oblibě.
Hasiči se pustili do stavby nového plotu. Pohled na dosavadní plot zahrady hasičské zbrojnice již delší dobu neposkytoval žádný velký estetický zážitek. Členové SDH Líně
se proto rozhodli vzít iniciativu do svých rukou a na konci
září zahájili stavbu plotu nového. Prostředí na líňské návsi tak
bude zase o něco krásnější.

Na návsi se objevily silniční patníky. Rozmístěny byly při
silnici v zatáčce naproti elektrickému transformátoru. Patníky mají zabránit nežádoucímu parkování vozidel v návesním
prostoru, navíc přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu.

O letadlo je stále velký zájem. Posledním důkazem je zařazení památníku vojenských letců na trasu stopovačky „MASkou KŘÍŽEM KRÁŽEM“. Líňské letadlo se tak zařadilo k turisticky významným cílům Plzeňska, mezi které patří např.
chotěšovský klášter nebo Křížový vrch u Stoda. Iniciátorem
soutěže je MAS Radbuza.
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Kaleidoskop informací

Můstek na cestě ke koupališti se opravuje. Můstek přes
meliorační strouhu od soustavy rybníků Montaich I – Montaich III leží na cestě z Plovární ulice ke koupališti. Již na jaře
došlo k vyčištění koryta, nyní byla nově vybetonována čela
mostku. Zbývá ještě osadit nové zábradlí a provést pokládku
asfaltového povrchu.
U lávky na návsi byly upraveny břehy Zálužského potoka. Ke zpevnění břehů dobře posloužily žulové kameny,
zapuštěné do betonového podkladu. Tyto kameny byly před
osazením lávky na konci srpna jen provizorně zapuštěny do
terénu. Tímto krokem došlo k završení úprav prostoru líňské
návsi pro letošní rok.

Ulice Na Podkově má novou dešťovou kanalizaci. Jedná
se o poslední síť technické infrastruktury v dané lokalitě. Do
kanalizace budou svedeny dešťové vody z budoucích zpevněných komunikací, které se v současné době projektují.
Na návsi byla vysazena Lípa republiky. Sazenici lípy srdčité naší obci věnoval Plzeňský kraj v rámci projektu „Lípy
republiky 2018“. Národní památeční strom vysadili představitelé obce spolu s přítomnými místními občany v prostoru
líňské návsi 28. října 2018, tedy v den 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Po vysazení lípy členové Sboru dobrovolných hasičů položili věnec k opravenému
pomníku T.G.M. Následoval lampionový průvod na místní
koupaliště, kde po tradičním opékání špekáčků celou akci
završil slavnostní ohňostroj. Škoda jen nepříznivého počasí,
které se podepsalo na nižší účasti ze strany veřejnosti.
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Kaleidoskop informací

U obecního úřadu roste nový vánoční strom. Poté, co
během letošního suchého jara uschl vloni přesazený smrk,
bylo rozhodnuto o jeho nahrazení jiným jehličnanem. Volba tentokrát padla na jedli, která byla na místo původního
stromu zasazena v první polovině listopadu. Jedlička je sice
zatím o něco menší, pokud se však ujme, budou mít Líně
v budoucnu krásný vánoční strom.
Další stromy se objevily v lokalitě Na Vlhkých. Ve významném krajinném prvku Na Vlhkých, ležícím jihozápadně od koupaliště, bylo vysazeno celkem 34 nových listnatých dřevin (dub, jasan, habr, třešeň, jabloň, jeřáb a hrušeň)
v hodnotě 62 tis. Kč. Na realizaci projektu poskytlo finanční
prostředky ministerstvo životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu v roce 2018.

Před závodem firmy Gühring na Sulkově byly ořezány
náletové břízky. Odstraněn byl taktéž letitý nános bahna
u obrubníků. Viditelně se tak zlepšily rozhledové poměry pro
řidiče motorových vozidel i další uživatele místní komunikace. Výraznější zlepšení bezpečnosti by měl ovšem přinést až
nový chodník, který přislíbila vybudovat společnost Gühring
v součinnosti s obcí.

Okolí studny v Lidické ulici je upravenější. Dříve neútulné zákoutí bylo nově vydlážděno a napojeno na chodník,
vybudovaný před dvěma lety. Studna by měla sloužit jako
náhradní zdroj užitkové vody v případech, kdy dojde k přerušení dodávek vody ve vodovodním řadu.
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Kaleidoskop informací

U dětského hřiště v Polní ulice roste nová zeleň. Hřiště je
tak nyní ze všech stran obklopeno téměř souvislým pásem
dřevin a keřů. Veřejnost si na nový prvek občanské vybavenosti již zvykla, děti i rodiče si areál oblíbili. V budoucnu je
třeba soustředit pozornost na další postupné vylepšování
okolí.

Vánoční výzdoba je letos zase opět o něco bohatší.
Světelné ozdoby byly doplněny na další stožáry veřejného
osvětlení. Výzdoba se letos trochu netradičně rozsvítila již v
polovině listopadu. Alespoň si užijeme o něco déle vánoční
atmosféru. Kromě světelných ozdob budou opět nasvíceny
koruny javorů u kapličky na návsi, rozsvítí se také nově zasazená jedlička u budovy obecního úřadu.

V domě č.p. 160 byla realizována opatření proti vlhkosti.
Práce spočívající v aplikaci infuzní clony do vodorovné izolace provedla odborná firma v průběhu října letošního roku.
Také na domě č.p. 633 v ulici U Mateřské školy byly provedeny opravy. V tomto případě se jednalo o vyspravení trhlin,
které se utvořily v rohové části stavby.

Výjezd od moštárny je o něco lepší. Koncem listopadu
byla vyasfaltována část výjezdu na Plzeňskou ulici. Výjezd
užívají místní zahrádkáři i obyvatelé přilehlých nemovitostí.
Alespoň částečně vyspraven byl také výjezd z ulic K Okružince a Na Dlouhých, který bude v prvním pololetí příštího roku
více využíván během stavebních prací v rámci rekonstrukci
ulic Tichá a Rybářská.
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Líně mají nové zastupitelstvo
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly v Líních, stejně jako v ostatních městech
České republiky, komunální volby. Registračním úřadem (MěÚ Nýřany) byla
tentokrát zaregistrována pouze jedna
kandidátní listina, podaná Sdružením
nezávislých kandidátů Líní a Sulkova.
Nikdo jiný se kandidovat nerozhodl
a vznikla tak situace, která od roku 1990
ještě nenastala. Komunálních voleb
se zúčastnilo celkem 812 voličů, kteří
svými hlasy rozhodli, že v patnáctičlenném zastupitelstvu zasednou následující kandidáti ze Sdružení nezávislých
kandidátů Líní a Sulkova:
Bc. Michal Gotthart
Petr Benedikt
Mgr. Jana Bulková
Ing. Stanislav Byrtus
Jaroslav Laibl
Ing. Irena Potužáková
Ing. Martin Zavřel
Zdeňka Šlégrová
Stanislav Tlachač
Radek Bauer
Jaroslav Ženíšek
Petr Rauner
Milan Vágner

Miloslav Suk
Josef Adamovič
Každý z kandidátů za dané situace dostal tolik hlasů, kolik voliči chtěli, nikdo
nebyl zvýhodněn nebo znevýhodněn
pořadím na kandidátní listině. Rozdíly
v počtu obdržených hlasů byly zaznamenány, nebyly ovšem tak výrazné, aby
se podle stanoveného klíče pro zpracování volebních výsledků některému
z kandidátů podařilo překonat hranici
pro změnu pořadí kandidáta a skončit
tak na lepším pořadí.
Dne 31. října 2018 se v Obecním domě
uskutečnilo ustavující zasedání nového
zastupitelstva. Po složení předepsaného slibu proběhla volba starosty, místostarosty, radních a předsedů i členů
výborů. Na základě výsledku hlasování
bude vedení obce pracovat během následujících 4 let v následujícím složení:
Starosta:
Bc. Michal Gotthart
Místostarosta:
Petr Benedikt

Dýňování pro rodiče s dětmi 21.10.2018
Tradiční dlabání dýní se poprvé konalo v Obecním domě v Líních,kde
se sešlo celkem 90 dětí . Všichni si vydlabali krásné a strašidelné dýně,které
pak světélkovaly na Sulkově i v Líních.
Na všechny čekal dýňový koláč a také
dýňová limonáda, která každý rok všem
moc chutná. Doufejme, že se příští rok
dýně zase urodí, abychom se mohli
všichni zase sejít.

Zdeňka Šlégrová

Spolek PRO VŠECHNY, z. s.
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Rada obce:
Bc. Michal Gotthart
Petr Benedikt
Mgr. Jana Bulková
Ing. Stanislav Byrtus
Jaroslav Laibl
Finanční výbor:
Ing. Martin Zavřel (předseda)
Radek Bauer (člen)
Irena Vágnerová (členka z řad veřejnosti)
Kontrolní výbor:
Jaroslav Ženíšek (předseda)
Stanislav Tlachač (člen)
Hana Merhoutová (členka z řad veřejnosti)
Na prvním zasedání rady obce dne 26.
listopadu 2018 byla jmenována kulturní komise rady obce v tomto složení:
Kulturní komise rady obce
Zdeňka Šlégrová (předsedkyně)
Marie Brandnerová (členka)
Dagmar Krbečková (členka)
Vlasta Banková (členka)
Eliška Šťastná (členka)

OÚ Líně

Putování opomíjeným Těšínským Slezskem
Již po čtvrté jsme se vydali na putování za folklorem. Tentokrát jsme zavítali
do Těšínského Slezska. První účastníky autobusového výletu jsme nabrali
v 5 hodin v Holýšově. Další zastávky
následovaly ve Stodu, Zbůchu, v Líních a na Sulkově. Nejvíce účastníků
nastoupilo v Plzni v Šumavské ulici.
V 6:50 hodin jsme nabrali poslední
dvě účastnice v Berouně u čerpací
stanice OMV. Místa v autobusu obsadilo celkem 36 účastníků, z toho
bylo 17 členů Klubu českých turistů,
odbor Líně. Od 9:30 do 10:00 hodin
jsme udělali zastávku na benzínové pumpě u Valašského Meziříčí. Po
543 km jsme ve 13:10 hodin dorazili
do Českého Těšína. Zamířili jsme do
informačního střediska, kde jsme se
vybavili mapkami a informačními letáky o Českém Těšíně. Potom jsme
přešli po mostě Svobody přes řeku
Olši do polského Cieszyna. První naší
zastávkou byla expozice v Muzeu
Těšínského Slezska. Muzeum založil
v roce 1802 jezuitský kněz Leopold
Jan Szersznik. Naše průvodkyně provedla výklad v polštině, ale většina
z nás ji rozuměla. Největší cenností,
která se nachází v muzeu, je originál
sochy Těšínské madony, která vznikla
v dílně Petra Parléře kolem roku 1365.
Po návštěvě muzea jsme společně
odešli na hlavní náměstí zvané Rynek,
kde jsme obdivovali radnici a zastavili
jsme se informačním centru. Potom
jsme došli na náměstí Stary Targ, kde
jsme se vyfotili u kopie Těšínské madony. Kolem studně Tří bratří, jsme
sestoupili do předměstí Příkopy, kterým protéká vodní příkop, a proto se

Bukopvec - u nejvýchodnějšího bodu ČR
této části říká Těšínské Benátky. Další naše kroky směřovaly na Zámecký
vrch, kde se nachází rotunda sv. Mikuláše a sv. Václava a Piastovská věž.
Obě památky jsme navštívili. Z Piastovské věže se nám naskytl krásný výhled na polskou i českou část Těšína.
Po mostu Družby jsme se vrátili do
Českého Těšína a dorazili na náměstí ČSA. V 19:30 jsme odjeli do Třince,
kde jsme se ubytovali v hotelu Třinec.
Druhý den zahájili náš program návštěvou arboreta, které se nachází
v areálu Plicního sanatoria v Jablunkově. V parku jsme si prohlédli 350
druhů exotických stromů a keřů a sochy Jana Třísky a Vincenta Makovského. Naše putování pokračovalo
k nejvýchodnějšímu bodu České republiky. Účastníci kratší trasy se vrátili

Cieszyn - u kopie Těšínské madony na Starom Targu

k autobusu a skupina vedená Karlem
Lukášem pokračovala přes Trojmezí na Hrčavu. Trojmezí je místo, kde
se stýkají hranice České republiky,
Polské republiky a Slovenské republiky. Druhá skupina došla na Trojmezí z obce Hrčava. V Hrčavě jsme pak
společně navštívili dřevěný kostel sv.
Cyrila a Metoděje z roku 1936, který je
nejmladší ze všech dřevěných kostelů v Těšínském Slezsku. V lese na kraji
Hrčavy jsme objevili Lurdskou jeskyni
s léčivým pramenem.
Třetí den jsme začali procházkou po
naučné stezce Hraniční meandry řeky
Odry. Z osady Kopytov jsme došli
na soutok řek Odry a Olše. Zdatnější účastníci pokračovali po naučné
stezce až do Starého Bohumína. Cestou obdivovali slepá ramena, tůně

Folklorní festival 49. ročník Slezských dní v Dolní Lomné
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Soutok Odry (vlevo) a Olše (vpravo)
a meandry řeky Odry. Dalším cílem
našeho putování se stala výstavní
síň v Orlové-Lutyni, kde probíhala
výstava o životě a díle básníka Petra
Bezruče. Výklad nám udělala přímo
autorka výstavy Mgr. Helena Macurová. Potom jsme se přesunuli do Karviné, kde jsme na krásném Masarykově
náměstí navštívili empírový zámek
Fryštát, významné šlechtické sídlo rodiny Larisch - Mönichů. Potom se část
zájemců s Karlem Lukášem vydává
na procházku zámeckým parkem do
Lázní Darkov, kde se pomocí minerálních vod léčí pohybové, nervové
a oběhové onemocnění.
Čtvrtý den se vydáváme do údolí říčky Lomné. Nad jejím údolím
v kopcích se rozprostírá NPR Mionší.
V Dolní Lomné vystoupili z autobusu dvě třetiny účastníků, kteří neměli dost sil na náročný výstup. Ti si
prohlédli zajímavý přírodní amfiteátr s roubenými chaloupkami a Lo-

Fryštát - celkový pohled na zámek
mňanské muzeum. Zbytek účastníků
pokračoval k informačnímu centru
Mionší nad Dolní Lomnou, odkud se
vydal s průvodcem na 7 km dlouhou
vycházku po NS Mionší s převýšením
330 m. Při ní zavítali na okraj pralesu
Mionší, který je největším komplexem přirozeného jedlobukového lesa
karpatského typu s javorem klenem.
Odpoledne všichni účastníci zavítali
na 49. ročník Slezských dní v Dolní
Lomné. Na dvou pódiích (Křínov a Lomňanka) vystoupily soubory: Jackové
z Jablunkova, Ostravička z Frýdku-Místku, Malá Ondřejnice ze Staré Vsi
nad Ondřejnicí, Lieska ze Žiliny, Mionší z Dolní Lomné, Suszanie z Horní
Suché, Včelaran z Bílovic a zlatý hřeb
programu folklorní soubor Rozsutec
ze Žiliny. Folklorní slavnosti byly doplněny ukázkami tradičních řemesel
s možností jejich zakoupení výrobků
a ochutnávkou zdejších kulinářských
specialit.

Pátý den ráno převzali účastníci autobusového zájezdu pamětní listy a potom jsme se přesunuli na náměstí
v malebné vesnici Nýdku. Celkem 14
účastníků se pod mým vedením vydalo po 10,5 km dlouhé Rytířské naučné stezce s převýšením 635 m na
bájemi opředenou horu Velkou Čantoryji. Po občerstvení na horské chatě pod vrcholem vystoupili všichni
na 29 m vysokou rozhlednu, která se
nachází na vrcholu Velké Čantoryje.
Ač bylo po dešti, potěšili jsme se zajímavými pohledy na vrcholy Moravskoslezských Beskyd s mlhou zalitými
údolími. Zbytek výpravy se procházel
v Nýdku a okolí a mohl obdivovat třeba
dřevěný kostel sv. Mikuláše z roku 1576
a skokanské můstky, kde v minulosti
trénoval i náš olympijský vítěz ve skocích na lyžích Jiří Raška. Naše putování
jsme ukončili v Třinci, kde jsme zavítali
do Muzea Třineckých železáren a města Třince. Největší část expozice je věnována historii třineckých železáren.
A co podnikneme dále? Máme představu, že bychom v srpnu 2019 zavítali
na folklorní festival Slovácký rok v Kyjově, který se koná pouze jednou za čtyři
roky. Plánujeme také navštívit tři části
Slovácka a to Hanácké, Kyjovské a Podluží s mnoha kulturními památkami
a folklorními zajímavostmi.
Termín pětidenního autobusového
výletu je již stanoven. Na Slovácku budeme putovat od středy 14.srpna do
neděle 18.srpna 2019. Bližší informace
hledejte na webu odboru http://kctline.euweb.cz/, ve vývěšní skřínce v Líních u autobusové zastávky ve směru
na Plzeň nebo si je můžete vyžádat na
e-mailu kctline@seznam.cz .
Zapsal Karel Lukáš,
účastník autobusového výletu

S pamětními listy před hotelem Třinec v Třinci
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Třicetiletá tradice autobusových výletů bude pokračovat
Jak se vlastně zrodila třicetiletá tradice
pořádání autobusových výletů v Klubu českých turistů, odbor Líně? Abych
vám mohl dát odpověď na tuto otázku,
musel jsem zalistovat první kronikou
Odboru turistiky TJ Baník Líně z roku
1988. Tam jsem se dověděl, že první
autobusový výlet se konal v sobotu 7.
května 1988. Líňští turisté tehdy zamířili
do blízkého Holýšova na Pochod vítězství. A nebylo jich málo. Do autobusu
nastoupilo 56 členů odboru, kteří se
vydali na trasy 15, 25 a 35 km. Výjezdy autobusem na turistické pochody
a akce se opakovaly v roce 1988 ještě
několikrát a přetrvaly až do roku 1991.
V roce 1992 uspořádal František Brabec
první autobusový výlet do zahraničí.
V sobotu 27. června 1992 jsme soukromým autobusem zavítali do Bavorska, abychom zdolali Roklan. Výletu se
zúčastnilo 45 zájemců. Z tohoto počtu
bylo 27 členů našeho odboru. Trasy pro
účastníky připravil František Brabec.
V roce 1996 došlo k další změně. Fran-

tišek Brabec připravil na tento rok celkem 7 autobusových výletů do různých
koutů Čech. Byly to autobusové výlety
nazvané Kolem Chodské Úhlavy na Hoher Bogen, Údolím Úterského potoka,
Podkova Sedmihoří, Medvědí a Pivoňské hory, Výlet na Hlubokou a Bezdrev,
Přechod Brd a Hřebenů ze Skalky do
Hostomic a Za posledním puchýřem
Slavkovským lesem.
Po roce 2000 se počet autobusových
výletů ustálil na počtu 10 ročně. V roce
2012 nastává další změna. Františku
Brabcovi pomáhá s organizací a přípravou výletů jednu sezonu jeho syn Petr
Brabec. Každý připravil po pěti autobusových výletech. V roce 2013 začíná pomáhat Františku Brabcovi s autobusovými výlety místo Petra Brabce Ing. Petr
Vlček. V roce 2014 kvůli těžkému zranění Františka Brabce přebíráme s Petrem
Vlčkem organizaci všech autobusových výletů plánovaných na tento rok.
Po smrti Františka Brabce 26. července
2014 přebírá přípravu a organizování

autobusových výletů na rok 2015 v plném rozsahu Ing. Petr Vlček.
V roce 2015 rozšiřujeme naši nabídku
o čtyřdenní autobusový výlet nazvaný
Folklor a krásy ČR - 1, který připravuje
a organizuje Václav Straka. Pro velký
zájem připravuje v roce 2016 pokračování - opět čtyřdenní autobusový
výlet nazvaný. Folklor a krásy ČR – 2
(Valašsko). Po dalším úspěchu proto
v roce 2017 připravuje další čtyřdenní
autobusový výlet pojmenovaný Folklor
a krásy ČR – 3 (Lašsko). V letošním roce
jsme se vydali na pětidenní autobusový výlet Folklor a krásy ČR – 4 (Slezsko),
během kterého jsme také zavítali do
Polska do města Cieszyn. V roce 2019
máme naplánováno tuto sérii ukončit
pětidenním autobusovým putováním
s názvem Folklor a krásy ČR – 5 (Slovácko). Cílem těchto autobusových výletů
je poznat lidové zvyky, zhlédnout vystoupení folklorních souborů, poznat
přírodní krásy a bohatou historii těchto
regionů.

7. 5. 1988 účastníci autobusového výletu před autobusem
v Holýšově

7. 5. 1988 líňští turisté na Pochodu vitězství v Holýšově

7. 5. 1988 list z kroniky odboru o Pochodu vítězství
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Ani tradice pořádání jednodenních autobusových výletů, jak
jsem slíbil v názvu tohoto článku, nebude přerušena. Ing. Petr
Vlček již připravil do Kalendáře turistických akcí 2019 Klubu
Českých turistů, odbor Líně 10 jednodenních autobusových
výletů, během kterých navštívíme nejen různé a turisticky zajímavé kouty Čech, ale zavítáme také do bavorského příhraničí.
Na závěr tohoto článku bych chtěl zdůraznit, že takovou dlouholetou tradici v pořádání autobusových výletů nemá žádný
odbor Klubu českých turistů v oblasti Plzeňského kraje. Pokud
máte zájem se účastnit našich autobusových výletů, sledujte
informace na našem webu http://kctline.euweb.cz , ve vývěsní skříňce umístěné v Líních nedaleko autobusové zastávky ve
směru na Plzeň nebo v Novinách pro obyvatele Líní a Sulkova.




Zapsal Karel Lukáš,
předseda Klubu českých turistů,
odbor Líně

Autobus Irisbus Evadys HD, kterým se dopravujeme
na autobusové výlety

Mandalkování, Vánoční věncování, Rozsvícení stromečku
Mandalkování
Jarní mandalkování se nám velice povedlo a všechny jsme byly nadšené,
tak jsme si tvoření zopakovaly v neděli
18. 11. 2018.
Za pomoci naší lektorky Lenky se nám
povedlo mnoho krásných polštářů, triček a tašek.
V roce 2019 se určitě zase sejdeme, je
to úžasná práce a relax.
Vánoční věncování
Rok se s rokem sešel a nastává nám
adventní čas.
Je třeba kromě úklidu, pečení cukroví
i trocha tvoření, aby naše domovy zaplavila vánoční atmosféra.
Sešly jsme se zase na vánočním věncování. V pátek 30.11.2018 se sál Sparty proměnil ve vánoční tvořivou dílnu

a naše výtvory jsou opravdu nádherné.
Těšíme na první adventní neděli, kdy
zapálíme první svíčku na vánočním
věnci.
Krásné a veselé vánoce.
Rozsvícení stromečku
V předvánočním čase nesmí už na Sulkově chybět vánoční strom a první adventní neděle 2. 12. 2018 je ten pravý
čas na jeho rozsvícení.
V 17. hodin se náš strom rozzářil, stejně jako oči našich dětí, které zazpívaly za doprovodu Michala Podzimka
vánoční koledy. I my dospělí jsme si
s nimi zanotovali.
Všichni společně jsme si užili krásnou
předvánoční atmosféru u dobrého
svařáčku, gročku a horkého čaje s vánočkou.
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Je krásné se společně sejít a trochu se
zastavit, popovídat, zavzpomínat.
Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky
v roce, měly by být především plné
pokoje, pokory a lásky a lidské sounáležitosti.
I v letošním roce jsme uspořádali
sbírku, ale tentokrát ne pro „Trnovou“,
řekli jsme si, že by bylo dobré přispět
konkrétnímu člověku a na Sulkově
takového máme. Je to Vojta Vilímek
a výtěžkem této sbírky mu přispějeme
na rehabilitaci. Děkujeme všem, kteří
přispěli. Vybrali jsme 3000 Kč.
Všem přejeme krásné vánoční svátky
plné pohody, zdraví, štěstí a radosti s blízkými, v novém roce hodně úspěchů.



Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

Základní kynologická organizace
Rok je pomalu za námi a je tedy na
čase, ohlédnout se, co nám přinesl.
Letos se naše parta rozrostla o nové
psí parťáky a jejich dvounožce. Velmi
nás těší, když vidíme zájem mladých
lidí a dětí o výchovu jejich společníků.
V průběhu sezóny jsme se zúčastnili
mnoha seminářů, workshopů a kurzů
týkajících se nových metod výcviku
a výchovy psů, abychom byli schopni
při tréninku vhodně poradit a vést jej
tak, aby vyhovoval každému.
Během roku jsme reprezentovali naši
organizaci na mnoha závodech a složili si pár zkoušek. Předvedli jsme své
dovednosti na dětských dnech obcí
Líně a Zbůch. Za zmínku stojí účast
naší výpravy na Železnorudském závodě, kde jsme získali jedno 1. místo,
dvě místa 4. a jedno místo 5. V obra-

Ruda

nářském speciálu se pak naši členové
umístili v první desítce. Eliška Šmolíková se s Artuškou letos opět zúčastnily
záchranářského speciálu a získaly krásné 2. místo.
Budeme rádi, když se k nám přidáte
nebo si jen můžete přijít vyzkoušet,
který kynologický sport by vám a vašemu parťákovi vyhovoval. V současnosti se věnujeme výcviku záchranářské, sportovní i obranářské kynologie.
Od jara pak nabídneme i výcvik obedience a agility. Výcvik probíhá pravidelně každou neděli na cvičišti za
koupalištěm, aktuality jsou pravidelně
zveřejňovány na FbKynologický klub
Líně nebo na stránkách www.zko-line-sulkov.cz.
					
DD Líně
	
Petra Rolníková

Junioři

Jak jsem se přistěhovala do Líní
Ahoj. Jmenuji se Dana a je mi 47 let.
Bydlím tu s vámi v Líních již dva a půl
roku.Dovolte, abych se s vámi podělila
o malý příběh. A budu se s vámi dělit
o své myšlenky ještě v dalších číslech
našeho Línského zpravodaje.
Tak před pěti lety jsem pracovala s jednou úžasnou ženou od nás z Líní. Ona
mi tady něco zařizovala a já jsem do
Líní musela přijet. V té době jsem ani
nevěděla, kde Líně leží. Nakonec jsem
dorazila, bloudila v uličkách, hledala
kamarádku…a říkala si v duchu „Teda,
ty Líně jsou ale hnusné, tady bych

nikdy nechtěla bydlet!“ Jakmile člověk
řekne slovo NIKDY, většinou mu to
život nadělí. To mi jistě mnoho z vás dá
za pravdu. A tak se sešel čas s časem
a já tu bydlím… zamilovala jsem si
lidi z Líní i Sulkova. Zamilovala jsem
si své sousedy a snažím se zamilovat
si Líně samotné. Láska má zázračnou
moc. To neplatí pouze pro pohádky.
Pevně věřím, že LÁSKY je zapotřebí
v našem reálném životě. Teď daleko
víc než kdykoli jindy. A dnes si říkám
,,Co bych mohla pro Líně udělat? Jak
pomoci, aby Líně rozkvetly a bylo tu
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víc zeleně? Více stromů!! Aby se nám
tu lépe žilo? Máte nějaké nápady, jak
zlepšit prostředí u nás V Líních?
Na vaše nápady a názory se těším na
e-mailu teta.eillen@seznam.cz
Děkuji, že jste si udělali čas na moje
okénko. Příště se můžete těšit na
příběh -Jak jsem si našla první kamarády.
S úctou.



Vaše teta Dana
Dana Váchová

Zájezd do Protivína, Putimi a Písku
Rok se s rokem sešel a vyrážíme na
podzimní zájezd, tentokrát směr jižní
Čechy.
První zastávka je v Pohádkové
kovárně v Selibově u Protivína.
Chcete-li vstoupit do pohádky, navštivte starobylou kovárnu v Selibově, která
se nachází na půli cesty mezi Pískem
a Protivínem. V malebné vesničce uprostřed návsi si dali dostaveníčko čerti,
hastrmani a víly z nedalekého Tálínského rybníka, a jiná pohádková havěť.
Pokud chcete spatřit na vlastní oči, jak
to vypadá v pekle, když se čerti žení,
musíte sebrat odvahu a projít okolo
draka, který tu hlídá princeznu. Cestou
si můžete nasadit korunku, věneček
nebo plášť a stát se opravdovými králi,
princeznami a vílami. Potom projdete
tajuplným lesem, kde možná potkáte
i Karkulku s vlkem, Jeníčka a Mařenku
loupající perníčky, skřítka Šumavouse
i Hejkala. Ve slavnostní čertovské komnatě pan kovář okovává čertíkům kopýtka, aby se jim na svatbě dobře tančilo. A bát se nemusíte, čerti jsou hodní,
alespoň ti v pohádkách…
Nás přivítala víla a provedla celou kovárnou, děti hledaly razítka s pohádkovými bytostmi a nakonec dostaly za
splnění úkolu odměnu.
V kreativní dílničce si vymalovaly zvířátka ze sádry, v pohádkovém bludišti se
nám žádné dítko nezatoulalo a nakonec našly poklad a v něm byl pro každého na památku malý koníček.
Ze Selibova jsme se přesunuli
do Protivína a navštívili krokodýlí
ZOO
Jde o největší evropskou kolekci krokodýlů, aligátorů, kajmanů a gaviálů.
Soukromý zemědělec a zároveň i chovatel ing. Miroslav Procházka vybudoval v centru Protivína na Písecku první
krokodýlí zoo v České republice. Viděli
jsme 23 druhů krokodýlů z 25 popsaných na Zemi na ploše 2000 m².
Děti , které se nebály , se s krokodýlem
i vyfotily a každé si domů jednoho krokouška odvezlo, samozřejmě umělého.
Z Protivína vedla naše cesta do Putimi
Putim je jednou z nejznámějších jihočeských obcí. Proslavila se zejména
díky románu Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi u jeho sochy jsme
se všichni fotili K popularitě vsi přispěl

Pohádková kovárna
i J. Š. Baar svým románem Jan Cimbura.
Putim leží na pravém břehu řeky Blanice, těsně před jejím soutokem s řekou
Otavou, 6 km jihozápadně od okresního města Písku v nadmořské výšce 386
m.
V obci, která byla založena zřejmě již
v 11. století, stojí pozdně gotická fara,
jež bývala pravděpodobně tvrzí. Raně
gotický kostel svatého Vavřince pochází z druhé poloviny 13. století. Řada
domů v Putimi vznikla v období pozdního lidového baroka. Upomínkou na
období rozvoje lidové architektury jsou
barokní štíty na několika usedlostech.
A poslední cíl naší cesty byl Písek.
Město Písek založili v polovině 13. století na břehu řeky Otavy čeští králové.
Díky těžbě zlata i čilému obchodnímu
a výrobnímu ruchu město rychle vyrostlo a těšilo se přízni panovníků Přemysla Otakara II. a Václava IV. V první
polovině 15. století hrálo důležitou úlohu mezi obránci kalicha. Od 19. století
město zcela změnilo svou tvář. Vystoupilo z hradeb, na předměstích vyrostly
celé ulice nájemních domů, na radnici
zvítězila čeština, vznikly kulturní instituce a spolky a Písek byl nazýván městem
škol a studentů i Mekkou houslistů. Písek je branou do jižních Čech
Všichni jsme se prošli po kamenném
mostě. Gotický Kamenný most v Písku
(neoficiálně Jelení most) představuje
nejstarší dochovaný most v ČR (13. stol.)
a podle některých názorů dokonce nejstarší most střední Evropy , na nábřeží
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byly k vidění pískové sochy- prezidenta
Masaryka, Českého lva.
Ke 100 letům založení republiky byl
v informačním centru pestrý program,
dokonce někteří z nás shlédli představení Cimrmanů. Část naší výpravy se
přesunula i do středověku, zasedli do
středověké krčmy ke žrádlu a chlastu.
Celý den nám přálo krásné počasí,
všichni jsme si odnesli spoustu zážitků
a těšíme na další putování po krásách
naší republiky.



Putim Švejk

Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Viváriová

Nové knihy v místní knihovně
DOSPĚLÍ

SVĚRÁK, Zdeněk Strážce nádrže

DEAVER, Jeffery Ostrý řez

HARASIMOVÁ, Markéta, SNĚTLIVÝ,
Josef Pepson, STAINFORTH,
Alexander Tři vánoční přání

KELEOVÁ - VASILKOVÁ. Táňa Sítě z pavučin

MOYESOVÁ, Jojo Sama sebou

NESVADBOVÁ, Barbara Momentky

CARTER Chris Galerie mrtvých
DEVÁTÁ, Ivanka Kde spí lufťáci

Král rytíř Přemysl II. Otakar
CÍLEK, Roman Umírání na splátky
EATON, Barry Tajemství života po smrti
VODŇANSKÁ, JItka Voda, která hoří
JACOBSOVÁ, Anne Panský dům a jeho dědictví 3.
KUBEŠOVÁ, Jitka Milionář k snídani aneb ...a kde je
láska?
KEPLER, Lars Lazar
WARD, Penelope Milá Bridget, chci tě
GUNNISOVÁ, Emily Nechtěné
HARASIMOVÁ, Markéta Hedvábná past
TUDOR, C. J. Kříďák
GLOCKNER, David Císařův levoboček
BRYNDZA, Robert Chladnokrevně
VONDRUŠKA, Vlastimil Přemyslovská epopej II.,
Jednooký král Václav I.
VONDRUŠKA, Vlastimil Přemyslovská epopej III.,

DÁN, Dominik Žiješ jenom dvakrát
AHNHEM, Stefan Devátý hrob
Klub srdcařů Odposlechnuto v Praze
(kniha na podporu lidí
s handicapem a realizaci
neziskových projektů)
RÁCZ, Zuzsa Zastavte mámu Terezu
aneb Kašlu na muže!
BENKOVÁ, Jana Bláznivé pokušení
ŠÁRKOVÁ, Danka Příběhy na lehátko
CARTLAND, Barbara Dotkni se hvězd
LUDVÍKOVÁ, Jitka Dotek minulosti
ROBERTSOVÁ, Nora Pravá čarodějka
MAYNE, Andrew Šelma
HARTL Patrik Nejlepší víkend
/ 14 /

PAWLOWSKÁ, Halina Zanzibar aneb první světový
průvodce Haliny Pawlowské
PAWLOVSKÁ, Halina Hroši nepláčou
SANDFORD, John Mise Saturn
FORMANOVÁ, Jay Jednosměrná jízdenka
SMITH, Kathy Manželky s. r.o.
JANSSON, Anna Příšerné tchyně
JAKOUBKOVÁ, Alena Kam čert nemůže...nastrčí
manžela
STEEL, Daniela Vyznamenání
VONDRUŠKA, Vlastimil Přemyslovská epopej I.,
Velký král Přemysl I. Otakar
DENKOVÁ, Melita Tajný deník Blanky z Valois
KEARNEYOVÁ, Fionnuala Den, kdy jsem tě ztratila
BENNETTOVÁ, Catherine Nechci lásku nebeskou
NOVAK, Brenda Nejhorší noční můra
PECHÁČEK, Ladislav Žranice
WARNER, Anthony Nabroušený šéfkuchař

MORRISOVÁ, Heather Tatér z Osvětimy

svazků vzhledem k tomu, že je to
povinná školní četba)

PALMER, Daniel Odpusťte mi

HARAŠTOVÁ, Helena
Čáp Čeněk

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
DAHL, Roald Kluk
PANTERMÜLLEROVÁ, Alice Lenčiny katastrofy, Mezi ovcemi
a slepicemi
PANTERMÜLLEROVÁ, Alice Lenčiny katastrofy, Všude plno
králíků
PANTERMÜLLEROVÁ, Alice Lenčiny katastrofy, Zaklínání hadů
NOSOV Igor Neználek v Kamenném městě

SCHREFER, Eliot Soumrak strážců Spirit Animals,
Nesmrtelní ochránci
FEJTOVÁ, Lenka Ovečka Oli

ROWLINGOVÁ, J. K. HarryPotter a kámen mudrců
(více svazků vzhledem k tomu,
že je to povinná školní četba)

KAHOUN, Jiří Chumelení

SANTIAGO, Roberto Fotbaláci, Záhada usínajících
rozhodčích



SMITH, Jeff Kůstek

MACOUREK, Miloš Mach a Šebestová ve škole (více


Jaroslava Tomášová
knihovnice

Za Místní knihovnu Líně

Hezké a veselé, aneb zkuste Vánoce v klidu a třeba s knihou
Ani jsme se neohlédli za horkým létem a máme tu čas Vánoc, čas, kdy
se rádi zachumláme do teplého oblečení, sedneme si s horkým čajem
v příjemně vytopené místnosti a rozjímáme. Ano, to je až ta příjemná část
vánočních svátků, zatím jsme všichni
spíše ve stresu při pečení cukroví,
shánění dárků a zdobení našich příbytků. Ale zkusme pro tentokrát zpomalit a svátky si vychutnat v pohodě.
Zajděme s přáteli na Vánoční trhy,
popovídejme si u svařáku, kupme si
nějakou vánoční ozdůbku či dekoraci,
zaposlouchejme se do koled a vánočních melodií a prostě jen nasávejme
tu kouzelnou jedinečnou atmosféru,
kterou dokáží vytvořit jen ty naše české Vánoce. Zahoďme pro tentokrát
spory a nenávisti, vždyť každý máme
své starosti a svá trápení. Přestaňme
závidět sousedům a známým, my vidíme jen to, co se prezentuje navenek

a nemůžeme nahlédnout do hloubky,
kde se možná skrývá mnohem závažnější problém, který bychom s nimi
neměnili.
Tato doba je příznivá k setkávání známých i ke stmelování rodiny. Vždyť na
co se po čase více vzpomíná, než na
posezení s kamarády, první pečení
cukroví s mámou, procházky zimním
lesem se zastávkou u krmelce, kde
přilepšíme nějakou dobrůtkou lesní
zvěři, na radostné očekávání Ježíška
a na to, jak naše dárky potěšily naše
blízké. Přimlouvám se tedy, zpomalme, prosím, a pokusme si ty letošní
Vánoce užít co nejpříjemněji a v klidu.
K navození sváteční nálady nám jistě
mohou přispět i knihy. Děti si rády
poslechnou nebo přečtou příběhy
z kouzelného lesa, příběhy sněhuláků
nebo o vánoční hvězdě a splněných
přáních. Dospělí si jistě vychutnají
příhody z vánoční Paříže, o hledání
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a nalezení lásky, příběhů, které se staly v adventním čase a jiná, pohodově
laděná díla.
Přijďte proto v předvánoční době navštívit i knihovnu, kde máme pro vás
velký výběr knížek jak s vánoční tématikou, tak i mnoho ostatních a zpestřete si advent i tím, že se zasníte nad
příběhy, které prožili knižní hrdinové.
Určitě to přispěje k vaší dobré náladě
a celkové pohodě. A pokud Ježíšek
nepřinese pod stromeček žádnou
knihu, můžete se zastavit pro nějakou
i 28.12., kdy bude knihovna otevřena
v běžné půjčovní době.
Hezké svátky, mnoho štěstí, lásky
a pohody a abyste zůstali věrní knihám z knihovny přeje



Jaroslava Tomášová
knihovnice Líně

Plán turistických akcí O KČT Líně

PROSINEC 2018
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

ÚNOR 2019
16. 2.

HORNOBĚLSKÁ TŘICÍTKA - pěší turistika

So

42. ročník turistického pochodu, pořádá Sokol Horní Bělá
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10, 20, 30 km - mapa KČT č. 30 a 31 * SHOCART strana: 240,241,286
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:50 * Líně 7:00 * Sulkov 7:05 * Plzeň,
Husova - zast. MHD u ČNB 7:15 * Plzeň - Lochotín, pivnice U Komína 7:25 hod.
Cíl: Horní Bělá (odjezd 16:00 hod.)
Přihlášky do 8.2. 2019 * Cena za dopravu: 50 Kč (děti a studenti do 26 let 50% sleva: 25 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

24. 2.

KOUZLO ZIMNÍHO LESA - pěší turistika

So

19. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasy: 8,5; 12, 14, 18, 20 a 26 km - mapa KČT č. 31
Start: pro trasy 8,5 a 14 km: Líně, Obecní dům 9:00 - 10:00 hod. pro trasy 12 a 18 km:
Plešnice, ŽST 9:35 - 10:15 hod.
pro trasy 20 a 26 km: Pňovany, ŽST 9:40 - 10:15 hod.
Cíl: Tlučná, restaurace Na schůdkách 11:00 - 16:00 hod.
- cíl pro trasy 8,5; 12 a 20 km
- průchozí cíl pro trasu 14 km (cíl v Líních nebude obsazen) a trasy 18 km a 26 km
(cíl v Plzni – Nové Hospodě, konečná MHD nebude obsazen)
Informace: Miroslava Helclová, mobil 605 221 810,
e-mail: miroslava.helclova@email.cz ; kctline@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz

BŘEZEN 2019
16. 3.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – ZIMA - pěší turistika
So
Místo konání: Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary Trasa: 21 km - mapa KČT č.7,30
Zajímavosti na trase: Libyně – Vitrážové muzeum + rozhledna Vochlice, Valeč - zámek
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:01 – Plzeň, CAN 5:22; vlak: Plzeň, hl.n. 6:04 – Blatno u Jesenice 7:08,
7:25 – Lubenec, zastávka 7:38 hod.; zpět – vlak: Lubenec, zastávka 16:06 – Blatno u Jesenice 16:17,
16:45 – Plzeň, hl. n. 17:54; bus: Plzeň, CAN 19:05 – Líně 19:23 hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 19. 1. 2019
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671,
e-mail: kctline@seznam.cz ; web: http://kctline.euweb.cz
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KOUZLO ZIMNÍHO
LESA
20. ročník turistického pochodu – pořádá KČT, odbor Líně

v sobotu 23. února 2019
na pěších trasách

8,5; 12, 14, 18, 20 a 26 km
START:

trasy 12 a 18 km: Plešnice, ŽST 9.35 – 10.15 hod.
trasy 20 a 26 km: Pňovany, ŽST 9.40 – 10.15 hod.
(po příjezdu vlaku od Plzně)
trasy 8,5 a 14 km: Líně, Obecní dům – 9.00 – 10.00 hod.
CÍL:
Tlučná, restaurace Na schůdkách od 11.00 hod. do 16.00 hod.
- cíl pro trasy 8,5 km, 12 km a 20 km
- průchozí cíl pro trasy 14 km, 18 km a 26 km
- cíl pro trasu 14 km = Líně a cíl pro trasu 18 km a 26 km = Plzeň, Nová
Hospoda, konečná MHD nebude obsazen!
STARTOVNÉ: 15 Kč mládež do 15 let a členové KČT
20 Kč ostatní
ODMĚNA:
pamětní list
MAPA KČT:
1: 50 000 č. 31, popis trasy obdrží účastník na startu
INFORMACE: Miroslava Helclová, mobil: 605 221 810,
e-mail: miroslava.helclova@email.cz ; kctline@seznam.cz
DOPRAVA:
na start do Plešnic a do Pňovan – vlakovými spoji Plzeň – Mar. Lázně
na start do Líní – autobusovými spoji Plzeň - Domažlice
z cíle - v Tlučné - vlakovými spoji Plzeň – Domažlice, autobusovými
spoji Plzeň - Tlučná
z cíle - v Líních - autobusovými spoji Plzeň – Zbůch a Plzeň – Domažlice
z cíle - z Plzně, Nové Hospody - spoji MHD
UPOZORNĚNÍ: pro trasu 26 km je věkový limit 15 let.
Akce není pojištěna – účast na vlastní nebezpečí!

Zveme Vás: 11. 5. 2019 na 32. ročník turistického pochodu Líňský maraton.
Těšíme se na Vaši účast.
Zdrávi došli !
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Vánoční kreativní dílnička pro rodiče s dětmi 24. 11. 2018
Je tolik námětů na vánoční vyrábění, že
je vždy velice těžké vybrat jen několik
z nich. Tentokrát děti vyráběly vánoční ozdobu andílka z těstovin, malovaly
vánoční obrázky na sklo, tvořily vánoč-

ní přáníčka a papírové kapry, svícny,
zasněžený stromeček a v neposlední
řadě i vánoční věnec na dveře. Odměnou pro děti bylo zdobení vánočních perníčků, na kterých si děti hned

Krokusiáda 4. 11. 2018
Již třetí krokusiáda proběhla na Sulkově a v Líních, kde bylo vysazeno za
pomoci dětí, ale i dospělých celkem
800 cibulek krokusů. Na jaře se na ně
můžeme opět těšit na Sulkově u hlavní
silnice, ale i u restaurace SPARTA u důlního vozíku a v Líních na dalších částí
návsi, u ŽŠ I. stupně a okolo nově vysazené lípy. Počasí nám přálo děti dostaly
pitíčko a dospělí dobrou kávu a všichni
se těšíme na jarní okouzlení barevných
krokusů.



Zdeňka Šlégrová
Spolek PRO VŠECHNY,z.s.
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pochutnávaly. Obecní dům v Líních utichl v 18 hodin a bude se na děti těšit
i příště.

Zdeňka Šlégrová

Spolek PRO VŠECHNY, z.s.

Wellnes pro ženy a muže 10. 11 – 11. 11. 2018
Obecní dům v Líních se opět proměnil
ve wellnes oázu klidu a odpočinku a to
na dva celé dny. Procedury od různých
druhů masáží, pedikúry, kosmetiky
a manikúry vystřídalo a vyzkoušelo celkem na 100 lidí. Mohli jste si zde popovídat s dentální hygienistkou a prohlédnout si vzorky výrobků na klouby
a jiné neduhy. Všichni si to užili naplno
a určitě se budou těšit na příští relaxační dny, které se budou konat již v březnu příštího roku. Všem patří velké díky.



Zdeňka Šlégrová
Spolek PRO VŠECHNY, z.s.

Akce spolku pro všechny, z. s. na 1. čtvrtletí 2019
26. 1. 2019 Oldies zábava - restaurace Sparta na Sulkově
16. 2. 2019 Masopust – dětské hřiště Sulkov
16. 3. 2019 Maškarní bál pro děti – v Obecním domě
30.–31. 3. 2019 Wellnes pro muže a ženy – Obecní dům Líně
6. 4. 2019 Velikonoční dílnička pro děti – Obecní dům Líně
Veškeré fotografie z akcí našeho spolku můžete vidět na
www.pro-vsechny.rajce.idnes.cz
Změna programu a termínů vyhrazena

Spolek PRO VŠECHNY, z.s. děkuje všem členům a ostatním příznivcům za jejich odvedenou práci v roce 2018
a přeje do nového roku hodně sil, trpělivosti a pozitivní energie na další akce.
Taktéž přeje všem občanům Sulkova a Líní do roku 2019 hodně zdraví, životní pohody
a vzájemného pochopení a tolerance.
Zdeňka Šlégrová – Spolek PRO VŠECHNY,z.s.
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Baník Líně – fotbal
Začala nová sezóna 2018-2019.
Máme 5 družstev. Dva týmy dospělých a tři dětí.
Mladší přípravka – S trenérem Jiřím
Rýdlem odehrála 8 zápasů s 5 výhrami a 3 prohrami, skóre 89:51. Po podzimu skončily na 4 místě.
Starší přípravka – Letošní rok je
ve znamení překvapení, jelikož starší přípravka vyrazila dech všem fanouškům svými výsledky v zápasech
podzimní části. Pod taktovkou staronového vedení týmu ve složení Petr
Hamberger a Ladislav Týml se kvalita, myšlení, taktika a rychlost celé
hry změnila oproti minulé sezóně
k výrazně lepšímu. A to dokonce tak,
že kromě jednoho zápasu s rivalem
SK Vochov 1930, kde na hřišti soupeře padli 2:15, si do tabulky zapsaly
samé výhry a na konci podzimní části
skončili na nádherném druhém místě
před již zmiňovaným týmem. Začátek sezóny začali doma výhrou nad
TJ Heřmanova Huť s krásným kulatým
výsledkem 10:5. Ve druhém kole jediná porážka od SK Vochov 1930 2:15.
Třetí kolo opět doma ukázali soupeři
z FK TJ Ledce, jak se hraje u nás fotbal, výsledkem 17:3. Ve čtvrtém kole
na hřišti Baník Kamenný Újezd přestříleli naši hoši soupeře 12:1. Necelý
týden nato, v pátém kole zvítězili na
domácím hřišti nad soupeřem Slovan
Blatnice 9:2. Zápas sezóny, šesté kolo,
Baník Líně si hravě poradil s týmem
Sokol Kozolupy a doslova je roznesl
na kopytech výsledkem 17:0 a diváci
si mohli hlasivky ukřičet radostí. Sedmé kolo se soupeřem TJ Tlučná opět
převyšovala výhra magickou desítku, tentokrát se slavilo 13:4, a diváci
obou týmu se snažili překřičet jeden
druhého skandováním. Předposlední
kolo, poslední domácí zápas, kdy hráči nastupovali na hřiště za doprovodu hymny Baníku Líně od kapely IFA
Rock, si připsali další cenné body do
tabulky výhrou 16:7 nad Tatranem
Třemošná a diváci opět vytvořili skvělou atmosféru. Deváté kolo, poslední
kolo podzimní části, se konalo na hřišti SK Vejprnice, kde se s tímto soupeřem rvali o druhé místo v tabulce
a v poslední čtvrtině hrací doby hráči
Baníku Líně zabrali a vyhráli 9:6, divá-

ci vytvořili atmosféru jako by hostující tým hrál doma. Za skvělé výkony
byl celý tým, za doprovodu tatínků
a fanoušků, odměněn výletem do Plzně na zápas FC Viktorie Plzeň proti
1. FK Příbrami, kde sice plzeňský favorit pouze remízoval, ale naši líňští hoši
si atmosféru užili do sytosti a radosti.
Mladší žáci – S trenérem Václavem
Beranem odehráli 7 zápasů, z toho
měli 5 výher, jednu remízu a jednu prohru. Skóre 28:13. Po podzimu
skončili na 3 místě.
Muži „A“ pod vedením Radka Bauera
a Milana Vágnera hrají okresní přebor.
Po celý podzim měli problémy se sestavou, protože vypadlo 5 hráčů kvůli
zranění. Začali hrát více mladí hráči,
kteří se potřebují ještě vyhrát. Odehráno máme 13 zápasů, z toho 5 výher, 1 remíza a 7 proher. Skóre 30:39,
16 bodů a zatím 11 místo tabulky. Ve
statistikách máme s 11 brankami na 5
místě Tomáše Šoula a s 8 brankami na
10 místě Milana Vágnera ml..
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Muži „B“ pod vedením Milana Šluka hrají IV. Třídu skupinu A. V týmu
hrají převážně hráči staršího věku ale
i hodně mladí. Mají odehráno 8 zápasů s 3 výhrami a 5 prohrami. Skóre
25:45 a přezimují na 6 místě tabulky.
Každý z 5 mužstev má na zimu v sokolovně vyhrazené svoje hodiny, takže každý může trénovat dle libosti
a zlepšovat se. Jarní část bude začínat
koncem března a děti v dubnu.



Milan Vágner
Stanislav Týml

Obec Líně
pořádá

ČESKÁ
MŠE
VÁNOČNÍ
Jakuba Jana Ryby
za doprovodu
komorního orchestru

6.1.2019
16.00

OBECNÍ DŮM LÍNĚ
VSTUPNÉ 70,-Kč

Dalibor Bárta

dirigent

Sólisté:
Gabriela Pechmannová
Lucie Bínová
Václav Barth
Miroslav Šimandl
Michaela Vacková

soprán
alt
tenor
bas
varhany

dále spoluúčinkuje

Předprodej vstupenek 6.,13.,20.
a 27.12.2018 v Obecním domě v Líních
od 17:45-19:00 hod., bližší informace
na tel. 607 680 405 paní Šlégrová

pěvecký sbor Arnicor z Třemošné
pod vedením Jarmily Žižkové
Lenka Bočanová
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mluvené slovo

Kmín kořenný /Carum carvi/ – koření i lék

V tuzemsku se kmín vyskytuje téměř na
celém území - roste na loukách, pastvinách, mezích, okrajích cest a v příkopech. Původně se na těchto místech
nacházel divoce rostoucí druh s opadavými nažkami. Naši předci tyto rostliny
řezali, vázali do kytic a opatrně sušili.
Čeští šlechtitelé pak český kmín upravili
do dnešní oblíbené podoby, což ocenily i instituce Evropské unie, jež českému kmínu udělily ochranné označení
původu.
Semínka kmínu jsou velmi populární
kulinářskou bylinkou, proto nechybí
téměř v žádné domácnosti. Také máte
rádi jejich charakteristickou vůni? O dů-

vod víc, proč si pořídit éterický kmínový
olej, který vám kromě příjemného aroma nabízí také zajímavé zdravotní výhody. Jaká pozitiva se skrývají v každé
jeho kapce?
Lék na zmírnění svalových křečí
Zředíte-li kmínový olej s dalším nosným
olejem, například kokosovým, mandlovým, ricinovým nebo olivovým, získáte
vynikající prostředek k utlumení svalových křečí. Toto domácí „pomazání“
ale oceníte i tehdy, když to v posilovně
trochu přeženete se cvičením – dokáže
totiž blahodárně pohladit namožené
končetiny.
Stopka nepříjemné plynatosti
Že plynatost je pěknou šlamastykou,
o tom se zřejmě někdy v životě přesvědčil už každý. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se téhle patálie zbavit,
je masáž břicha zředěným kmínovým
olejem.
Konec zla zvaného PMS
Premenstruační syndrom je takovým
ryze ženským „prokletím“. Znáte až moc
dobře stavy podrážděnosti, které jdou
ruku v ruce s únavou, zvýšenou potřebou spánku a bolestí prsou? Tak to se
vám kmín v tekuté konzistenci bude

Šmoulí pohádkový les 15. 9. 2018
V září se dětské hřiště na Sulkově změnilo v Šmoulí vesnici, vyrostolo na něm
hned 6 domečků, ale ejhle nebydlel
v nich žádný Šmoula, byly úplně opuštěné. To proto,že zlý Gargamel Šmouly vyhnal do blízkého lesa a nechal si
v zajetí jen dvě Šmoulinky tanečnice,
Šmoulinku a taťku Šmoulu. Úkolem
dětí bylo jít do lesa najít Šmouly a pomocí splněných disciplín na několika
stanovištích všechny Šmouly vysvobodit pomocí modrých Šmoulích žetonů,
které po návratu na hřiště tajně dávali
Šmoulince. A skončilo vše jako v pohádce, dětem se podařilo Šmouly z lesa
zavolat zpátky a společně přemoci lstivého Gargamela, který jim pak musel
Šmoulí vesnici vrátit.



Zdeňka Šlégrová
Spolek PRO VŠECHNY,z.s.
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hodit obzvlášť. Poslouží vám jako „tlumič“ všemožných protivných příznaků
PMS, navíc pomáhá regulovat menstruační období.
Harmonizátor špatné nálady
Co si budeme povídat, nejen před příchodem periody mohou na jednoho
udeřit splíny nebo úzkosti. Naštěstí je
tu kmínový olej, který kdykoli v případě
psychické nouze poskytne své uklidňující schopnosti. Jeho inhalace navozuje dobrou náladu a přináší úlevu celé
nervové soustavě, zatímco eliminuje
chmurné myšlenky.
Voňavé diuretikum proti infekci
močových cest
Olej z kmínu se může pochlubit také
diuretickými vlastnostmi, což znamená, že je schopen povzbudit ledviny
k ještě větší tvorbě moči. Tato báječná
vlastnost může být velmi užitečná při
snižování krevního tlaku, stejně jako při
odstraňování nečistot a toxinů z těla
přirozenou cestou. I v případě infekcí
močového měchýře má ale kmínový
„medikament“ slibné výsledky!


Voráčková Milena

Konec okurkové sezony
1.září je pro všechny žáky signálem, že
končí bezstarostné prázdniny a nastávají povinnosti ve škole. Letos bylo 1. září
v obci věnováno 100.výročí vzniku republiky. I divadelní skupina organizace
Senioři ČR přispěla svým vystoupením
do programu. I když počasí zpočátku akci
nepřálo, všichni účastníci se bavili a program sledovali se zájmem.
Tímto vystoupením nastarovaly naše
aktivity a nabraly rychlý spád. Již 5.září
se zástupci naší organizace zapojili do
sportovních her seniorů, které se konaly v Plzni na městském stadionu ve
Skvrňanech. Sestavili jsme 2 družstva
závodníků a někteří z nás pomáhali
jako rozhodčí. O dopravu se postaral
Petr Keramidas z hasičského sboru Líně.
Akce se konala pod záštitou tehdejšího
primátora Martina Zrzaveckého. Ocenil
aktivitu seniorů a slíbil podporu našich
akcí i v budoucnosti. Soutěžící přišla
podpořit i delegace zástupců ze sociálních odborů města i kraje.
Naše organizace se střídá v pořádání
sportovní soutěže s městem Sušice. Letos
změřili závodníci své síly právě na tamějším stadionu dne 15. září. Organizačně
bylo vše dobře připraveno a vyhodnocení bylo díky technice známo brzy po
skončení disciplín. V roce 2019 se vzájemné zápolení přesune opět k nám na Sulkov. Obstojíme? Držte nám palce!
Zaměstnávají nás nejen sportovní akce,
ale baví nás i kultura. V rámci oslav Dne

seniorů se konal v Besedě 24.září koncert
složený z písní K.Hašlera. Kdo by si je rád
neposlechl a taky nezazpíval?
Oslava v naší organizaci byla naplánována na 1. října v Obecním domě. A čekalo
nás velké překvapení. Opravdu bohatý
program. Z Totemu přijely 3 soubory –
Jamáček- pěvecký soubor vedený paní
Mirkou Kudrnovou zazpíval nejen lidové
písně, ale i muzikálové melodie. Mnohdy jsme se i přidali. Seniorkapela zahrála
pěkně od podlahy a vrcholem tohoto
program bylo vystoupení taneční skupiny A jde to vedené Veronikou Máslovou.
Dík patří nejen těmto souborům, které
zpestřily oslavu,ale i předsedkyni Marii
Brandnerové, která vše sama v utajení
/ 23 /

zorganizovala. Jak jinak by mělo skončit
toto slavnostní odpoledne než chutným
občerstvením a hlavně tancem.
Milovníci swingu si přišli na své na koncert+ v besedě dne 3. října.Pražská kapela
se předvedla ve vší parádě a překvapila
i milými hosty – Pavlou Břínkovou a Jiřím
Laufrem. Odpoledne bylo velmi příjemné a všichni si ho užili.
Každoročního gerontologického dne věnovaného seniorům a jejich problémům
se zúčastnila i delegace z naší organizace.
Tentokrát se akce konala na lékařské fakultě a nutno říct, že se vždy dovídáme
něco nového, co náš život může změnit,
rádi přijímáme cenné rady odborníků.
Děláte rádi dobré skutky? Aspoň občas!

Naše divadelní skupina má také jeden na
svém kontě.
31. října jsme zahráli v plzeňském domově seniorů Čtyřlístek představení Další
prosím. V jídelně se sešli klienti domova,
někteří s berlemi, jiní na vozíčcích. Těšili
se na nás, protože už nás znají a naše návštěva pro ně znamenala oživení běžného dne i vytržení ze samoty. Při scénkám
z ordinace se bavili a smáli se. Úplně ožili,
zahlédli jsme jiskřičky zájmu v jejich očích.
A co teprve při závěrečném zpívání. Většina z nich se přidala a sem tam ukápla
i slzička dojetí. Po skončení si chtěli ještě
popovídat a ani nespěchali zpět do svých
pokojů. To nás hřálo u srdce.
Jméno architekta Adolfa Loose je známo
nejen v Plzni, kde existuje několik realizací jeho návrhů, ale i mimo naši zem. Sice
není tak známý jako plzeňské pivo, ale
o prohlídky jeho interiérů je vždy zájem.
Rozhodli jsme se zajít také na prohlídku objektů v Husově ulici, Bendově ulici
i na Klatovské. Výklad průvodkyně byl
zajímavý a obšírný. Dozvěděli jsme se
i o osudech majitelů bytů. Pokud včas
neemigrovali, skončili v koncentračních
táborech. Jejich majetek byl zabaven,
byty obývalo gestapo a později byly dány
k užívání různým institucím i soukromým

osobám. Po roce 1989 se město snažilo
dost zdevastované objekty získat a opravit tak, aby si je veřejnost mohla prohlédnout. Takže pokud jste je ještě nenavštívili, dáváme vám tip.
Restaurace Szpilka je nejen místem pro
turisty, kteří se tu mohou posilnit po prohlídce města i pivovaru, ale každoročně
se tu konají setkání seniorů s hejtmanem
Plzeňského kraje. Letos to bylo 28. listopadu.Po přivítání účastníků Josefem Bernardem a delegací kraje zahrála kapela
Asfalt k tanci. A kdo prolomil počáteční
ostych a vstoupil první na parket? Pochopitelně ženy z naší organizace! Nezůstaly
tam ale dlouho samy a za chvíli nebylo
na parketu k hnutí. Překvapením byla
soutěž v tanci, zřejmě inspirovaná probíhající pořadem v televizi. Páry získaly
svá čísla a porota sledovala jejich kreace
na parketu. Jestli si myslíte, že nebylo nač
se dívat, velký omyl! Výkony některých
párů i jejich oblečení sneslo srovnání se
soutěžícími v StarDance. Bez nadsázky!
Elegantní černé šaty s bohatou tylovou sukní a třpytivými výšivkami by se
klidně vyjímaly i v uvedené soutěži. Při
tangu jsme mohli u některých tančících
zaregistrovat všechny existující figury,
zvlášť u jednoho páru. Pochopitelně se

stali vítězi. Když se vedoucí poroty ptala,
zda nejsou bývalí taneční mistři, překvapivě odpověděli, že tanec je jejich velký
koníček. A bylo to vidět. Další soutěž se
týkala znalostí Plzeňského kraje. Vyplněné soutěžní lístky se správnou odpovědí
se losovaly. Během zábavy procházel pan
hejtman mezi návštěvníky a chvíli s nimi
pohovořil o problémech i přáních. Setkání to bylo příjemné, popovídali jsme si i se
známými z jiných organizací a to byl i cíl
tohoto odpoledne.
Brzy bude končit letošní rok. Pro nás byl
plodný, plný aktivit, při nichž jsme prokázali, že nejsme jen staré báby a dědkové
a že nejsme pro nikoho přítěží. Jsme plnohodnotnými a plnoprávnými občany.
Vysoký věk neznamená vždy nemohoucnost. Jsme osvobozeni od stresu v zaměstnání i v rodině. Občas nás potrápí
zdravotní problémy, ale ty přejdou a my
s energií a optimismem kráčíme životem
dál. A to je náš cíl i v příštím roce. Přejeme
pěkné Vánoce, najděte si čas pro návštěvy příbuzných a přátel,to by byl asi ten
nejlepší dárek pro obě strany Ať se nám
daří i v novém roce!



Milena Bulínová
Senioři ČR, z. s. Sulkov
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