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Obec připravuje rozšíření kapacity školských zařízení
Již od loňského roku obec intenzivně připravuje tři důležité investiční
projekty v oblasti školství. S ohledem
na aktuální vývoj počtu dětí je třeba
hlavní pozornost soustředit zejména
na navýšení kapacity 1. stupně ZŠ,
školní družiny a také mateřské školky.
Projekt výstavby další budovy v areálu ZŠ 1. stupně je dokončen, bylo
požádáno o vydání stavebního povolení. Nová stavba by měla vyrůst
na místě bývalé kotelny, která nyní
slouží jako dílna údržby obce. Jakmile
se podaří postavit novou dílnu s garážemi na dvoře obecního úřadu, bude
možné stávající objekt zbourat. Předběžný rozpočet výstavby nové budovy ZŠ činí 27 mil. Kč a obec v současné době prověřuje možnosti získání
dotace. S ohledem na vývoj počtu
dětí bude nutné projekt uskutečnit
nejpozději v roce 2021.

Komplikovaná je také situace v mateřské školce. Přestože byla v roce
2013 navýšena kapacita tohoto předškolního zařízení téměř na dvojnásobek, po necelých sedmi letech již
opět nepostačuje. Důvodem není
zvýšená porodnost, ale skutečnost,
že se do obce v poslední době stěhuje stále větší množství mladých lidí
s dětmi. Bylo proto operativně rozhodnuto připravit projekt výstavby
nového objektu mateřské školky. Pozemek, který lze pro tento účel v souladu s platným územním plánem
využít, má obec k dispozici. Nyní je
zpracovávána projektová dokumentace a probíhají jednání s příslušnými orgány. Také pro stavbu mateřské
školky bude nutné najít potřebné
finanční prostředky. Náklady jsou odhadovány na 14 mil. Kč.
Třetím připravovaným projektem je

Tento pozemek je připraven pro stavbu druhého objektu
mateřské školky.

stavba tělocvičny v areálu základní
školy 2. stupně. V tomto případě by
se mělo jednat o sportovní halu, která
by neměla být využívána pouze školou, ale také širokou veřejností a místními sportovními kluby. Projekt je již
připraven, ale jedná se o finančně velmi náročnou investici. S ohledem na
naléhavou potřebu rozšíření základní
školy 1. stupně a mateřské školkymusí být realizace této akce, bohužel, zatím odložena.
Kromě projektů v oblasti školství a již
zmíněné výstavby nových dílen pro
údržbu obce by obec ráda uskutečnila opravu alespoň jedné místní komunikace. Připravena je dokumentace opravy Polesní ulice na Sulkově.
Rok 2020 bude tedy opět rokem plným práce.


Michal Gotthart, starosta

Na místě současných dílen údržby by měla vyrůst nová školní
budova.
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Kaleidoskop informací

Místo zimní údržby probíhá úklid komunikací. Pomalu
nám končí zima, která bezesporu patří k těm nejmírnějším.
S výjimkou posledních únorových dní nemusela být zatím
prováděna zimní údržba místních komunikací, ulice a chodníky byly dobře sjízdné a schůdné. Větší problémy dělal silný vítr, s jehož přispěním se všude objevilo plno odpadků
a nečistot. Zaměstnanci obce proto již v únoru zahájili „jarní“
úklid. Zametací vůz, pořízený před rokem, se osvědčil jako
vynikající pomocník. V úklidu se bude pokračovat.

Leden a únor byly větrné. Teploty byly sice vyšší než obvykle, první dva měsíce letošního roku byly ale zato větrnější.
Zejména v únoru se nad Českou republikou přehnalo několik vichřic. Následky řádění větru v katastru naší obce byly
naštěstí mírné, popadané stromy bylo nutné odstraňovat
převážně v lese a u Lučního potoka.

Obec využívá nový kotec pro psy. Jednoduchý kotec, stojící u budovy obecního úřadu, je využíván ke krátkodobému
umístění nalezených psů. Pokud se nepodaří najít majitele
psa, je nalezenec předán do psího útulku.
Most přes dálnici prošel revizí. Koncem loňského roku
byla provedena revize mostu přes dálnici D5 u hájovny U Fulínů na Sulkově. Přestože byl most uveden do provozu již
v roce 1996, byly na něm odhaleny jen drobné závady. Většina z nich byla již odstraněna, další úpravy přijdou na řadu,
až bude lepší počasí.
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Kaleidoskop informací

Započal sběr použitých jedlých olejů a tuků. Ve spolupráci se svozovou firmou obec zkušebně umístila na tři stanoviště sběrné nádoby na tento druh odpadu. U nádob jsou
uveřejněny stručné pokyny a schéma popisující další zpracování.
Autobusové zastávky se dočkají nových čekáren. Po
vcelku úspěšné realizaci rekonstrukce průtahu silnice I/26
Sulkovem zbývá provést ještě několik důležitých kroků. Jedním z nich je osazení nových přístřešků na autobusové zastávky, ke kterému dochází právě nyní. Čekání na autobus
v dešti by tak mělo být o něco příjemnější. Stejný přístřešek
bude instalován také na autobusovou zastávku v Líních (ve
směru na Plzeň). Na březen je naplánováno vysetí trávy na
nově upravené plochy v okolí průtahu. Vyřešena by měla být
také reklamace nekvalitního asfaltového povrchu v koridoru
určeném pro cyklisty.

Nový přístřešek se objevil v areálu koupaliště. Koncem
února byl v areálu koupaliště umístěn plechový přístřešek,
který by vybavení areálu ochránit před deštěm. V následujícím období bude pokračovat příprava areálu na novou sezónu. Naplánována je také výstavba nové kabelové přípojky
elektřiny.

Okružní trasa se připravuje na jaro. Stříšky některých
informačních tabulí na Líňské okružní trase již dosloužily,
neboť se na nich podepsaly nepříznivé povětrnostní vlivy.
Obec zajistila výměnu stříšek na stanovištích u areálu firmy
Milknatur, před restaurací Sparta Sulkov a u Památníku vojenských letců. Na údržbě a značení trasy spolupracuje obec
s líňským odborem Klubu českých turistů.
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Vzpomínka na Adolfa Nogu

Nedávno jsme se dověděli smutnou zprávu, že dne 19. února 2020
navždy odešel pan Adolf Noga.
Okamžitě v řadě z nás vyvolala vlnu
vzpomínek na bývalého starostu,
spoluobčana a kamaráda.
Jako jeden ze zakládajících členů místního Občanského fóra byl
Adolf Noga v prvních volbách po
sametové revoluci zvolen členem

obecního zastupitelstva a následně se stal starostou obce. Ve funkci poté působil dlouhých šestnáct
let. Byl člověkem velmi pracovitým
a upřímným, když se pustil do řešení nějakého problému, vždy vytrval
a věc dotáhl do konce. Rád chodil
mezi lidi, hovořil s nimi, diskutoval.
Hned poté, co byl Adolf Noga poprvé zvolen starostou, vrhl se s obrovským nasazením do práce. Pamatuji
se, že nejprve bylo nutné dokončit
výstavbu vodovodu. V severní části
obce se v souvislosti s rekultivacemi
po ukončením těžby uhlí ve Zbůchu
ztratila voda ve studnách a situace
byla velmi vážná. Díky houževnatosti a píli Adolfa Nogy se dokončení vodovodu podařilo a dnes už
si vůbec neumíme představit, že by
v některé ulici nebylo možné připojit se k vodovodnímu řadu.
Počátkem 90. let na tom byly Líně
i Sulkov po stránce inženýrských
sítí celkově velmi špatně. Právě to
si Adolf Noga velmi uvědomoval.
Po dokončení vodovodu věnoval
své úsilí plynofikaci a rekonstrukci
kotelny na sídlišti na plynovou, pak

přišla na řadu veřejná splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod.
Jednalo se o velmi náročné projekty, které se podařilo uskutečnit právě díky nezměrnému úsilí starosty
Adolfa Nogy. Hodně energie věnoval také otevření zdravotního střediska a lékárny. Věcí, které se musely
řešit, bylo ale mnohem víc a nelze
je všechny vyjmenovat. Seznam by
byl dlouhý, však šestnáct let je také
dosti dlouhá doba.
V komunálních volbách v roce 2006
se Adolf Noga ze zdravotních důvodů rozhodl již nekandidovat. Přesto
se nadále velmi zajímal o věci veřejné a bedlivě dění v obci sledoval.
Se všemi překážkami a nástrahami
vždy dokázal bojovat, nebál se jich.
Až vážná a zákeřná nemoc se ukázala být nad jeho síly. Vzdoroval jí statečně za velké podpory své rodiny
i přátel. Ve věku nedožitých 77 let
však nakonec podlehl.
Děkujeme Adolfu Nogovi za vše
dobré, co pro naši obec vykonal.
Čest jeho památce!


Michal Gotthart, starosta

Cestopisná přednáška pana Jiřího Kolbaby
Kdo z Vás poslouchá rádio Impuls, může
každé ráno slyšet úžasné vyprávění
o různých destinacích světa z úst světově známého cestovatele Jiřího Kolbaby.
Ten k nám zavítal 16. 12. 2019 a v obecním domě předvedl famózní 2,5 hodinovou přednášku na téma ostrov Bali – můj
druhý domov. Tuto přednášku navštívilo
přes 150 posluchačů a již teď se mohou
těšit na další jeho povídání, které bude
26. 11. 2020 opět v obecním domě.
Něco málo pro ty, kdo se nemohl zúčastnit: Bali je indonéský ostrov. Je nejzápadnější z Malých Sund. Leží mezi
Jávou na západě a Lombokem na východě. Bali tvoří spolu s několika malými ostrovy jednu ze 33 indonéských
provincií, hlavním městem je Denpasar
na jihu ostrova. Na Bali žije většina příslušníků indonéské a hinduistické menšiny. Ostrov je také největší turistickou
destinaci v Indonésii, známou uměním
tance, hudby, sochařstvím a malbami.

Na ostrově Bali se hovoří především
baltštinou, která je odlišná od oficiálního indonéského jazyka Bahasa Indonesia. V turistických oblastech se však bez
problémů domluvíme anglicky. V roce
1963 vybuchla na ostrově sopka Gunung Agung a její mohutná erupce zabila tisíce lidí a zdevastovala velkou část
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ostrova. V sedmdesátých letech dochází
k rozmachu turistiky, který formuje Bali
do podoby, jak jej známe dnes.
Přejeme šťastnou cestu každému, kdo
se do této krásné duchovní země chystá.



Zdeňka Šlégrová
předsedkyně kult. komise obce

Vánoční čas v mateřské škole

Když se na veřejném osvětlení ve vsi objevily svítící hvězdičky a vločky, hned jsme
věděli: Je to tady! Hurá, děti, je tu zas nejkrásnější v roce čas, měsíc prosinec, čas
vánoční. Než přiletí Ježíšek, přijdou nás
do školky zkontrolovat pan Mikuláš, čert
a anděl. A tak se také stalo! Tlupa čertů
s anděly v čele s Mikulášem se ohlásila zvoněním zvonků a řinčením řetězů.
V mateřince je ale čekalo překvapení.
Každé dítě bylo převlečeno za čertíka, andílka nebo Mikuláše. Panu Mikuláši a jeho
doprovodu jsme zatančili, zarecitovali
spoustu básniček, slíbili, že už budeme jenom hodní. Mikuláš nám rozdal dobroty
a čert si nakonec nikoho neodnesl.
A čas vánoční se nám zase trochu přiblížil.

Sešli jsme se na návsi na vánočním trhu.
Naše školka tu měla také svůj stánek,
kde paní učitelky nabízely výrobky zhotovené spolu s dětmi. Moc se líbily. Děti
pak zazpívaly všem přítomným několik
koled a všichni si užívali krásnou vánoční
atmosféru.
Děti, děti, Ježíšek už letí! A nejprve do
mateřské školy. Rozzářený stromeček
v každé třídě, dáreček pro každého a vánoční cukroví na stolečku. Společné posezení u stromečku, než se rozejdeme
na vánoční prázdniny. Ale ještě jedna
návštěva, pan starosta a pan místostarosta přišli popřát krásné Vánoce a šťastný nový rok. Však jsme jim za přání všichni společně krásně zazpívali.

Ledové království v MŠ

Po Vánocích jsme se opět setkali ve školce. A hned je tu týden Tří králů. Aby se lidem dobře dařilo, vinšovali jsme po celé
vsi šťastný nový rok! Vám všem!
Na závěr ještě poděkování :
• ZŠ a MŠ za spolupráci při čertovském
rejdění
• Paní Šlégrové a Spolku PRO VŠECHNY,
z.s. za nákup výtvarného a pracovního
materiálu a za finanční dar pro ZŠ a MŠ
• Rodičům za dárky pro děti v MŠ a napečení vánočního cukroví
• Obecnímu úřadu za milou návštěvu
a sladkosti pro děti


Učitelky a děti z mateřské školy

Masopustní rejdění

Letošní lednové počasí zimním radovánkám příliš nepřeje,
a tak se v naší mateřské škole rozhodli Ježečkové vytvořit si
Ledové království přímo ve třídě. Jednoho lednového rána
byla třída plná rampouchů a sněhových vloček. Samozřejmě
nesměl chybět ledový zámek na Skleněné hoře. Holčičky se
promněnily v Elsy a v Anny, ale nechyběl ani sněhulák Olaf
a dokonce ani malý Swan. Děti znovu a znovu prožívaly jim
tak dobře známý příběh o princeznách Else a Anně. Všichni si
dny v Ledovém království moc užily.

Kolektiv učitelek a dětí MŠ

V posledním únorovém týdnu ožila naše MŠ barvami karnevalových kostýmů. Opět jsme využili Obecní dům k promenádě v maskách a maškarníu rejdění. Děti nadšeně
shlédly pohádku, zasoutěžily si, zatančily a nechyběla ani
sladká odměna.
Letošní karneval už máme ve svých vzpomínkách a už se
těšíme na další v příším roce.
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Kolektiv učitelek a dětí MŠ

Pohádka „ O Čistílkovi“
V prvním únorovém týdnu naší mateřskou školu navštívila dentální hygienistka paní Kramlová. Hravou formou děti
seznámila se správnou technikou čištění
zubů. Děti si poslechly pohádku „O Čistíl-

kovi“, kterému „pomáhaly“ zoubky čistit.
Učily se osvojit správné návyky čištění
zubů a prakticky si to na modelu chrupu
každý vyzkoušel. Děti se naučily, z čeho
se zoubek skládá. A nakonec si zahrály

Soutěž žáků ZŠ Líně v aerobiku
V pondělí 24.2.2020 pod vedením paní učitelky M. Řehákové proběhlo v Obecním domě školní kolo aerobiku.
Žáci soutěžili ve 3 věkových kategoriích a za své výkony dostali drobné dárky, diplomy za účast a ti nejlepší také medaile a diplomy za 1. až 3. místo. Během odpoledne předvedli žáci tři pohybové sestavy – Koťata. Léto a Cat´s Ball, se
kterými vystupují na republikových soutěžích.
Svými spolužáky byli odměněni velkým potleskem.


vychovatelka ŠD – p. Vlasta Banková
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hru – třídily obrázky potravin pro zoubky
- zdravé a nezdravé. Setkání bylo zajímavé, poučné a všem se moc líbilo.


Kolektiv učitelek a dětí MŠ

Předvánoční pochod měl slušnou účast
Příprava Předvánočního pochodu započala už během září pod vedením
nové dvojice Miroslavy Helclové a Karla
Lukáše. V sobotu 14. září jsem se vydal
na kole na průzkum tras letošního ročníku Předvánočního pochodu. Značení
v terénu jsem provedl v sobotu 22. září,
v sobotu 28. září a v neděli 29. září a celkem jsem odpracoval 24 hodin. Nebyla
to lehká práce.
S propagací Předvánočního pochodu
jsme započali v polovině září, kdy členové našeho odboru brali vytištěné propozice na starty vytipovaných turistických
pochodů v Plzeňském kraji. Čtrnáct
dní před konáním pochodu jsme také
vyvěsili plakáty s pozváním na Předvánoční pochod v Líních, na Sulkově,
v Nýřanech, Tlučné, ve Zbůchu a ve Vejprnicích. O vyvěšení plakátů se zasloužili
Jana Horská, Oldřich Horský, Karel Lukáš
a Václav Straka. Také jsme dělali propagaci pochodu pomocí elektronické pošty a na webových stránkách odboru.
Tím příprava pochodu neskončila. Bylo
třeba ještě zajistit vytištění popisů tras
s mapkami, startovek, pamětních listů,
zhotovení sáčků s vánočním motivem
a PF2020. Počátkem listopadu Miroslava
Helclová sestavila skupinu pořadatelů
Předvánočního pochodu a začátkem
prosince zakoupila pro účastníky pochodu za peníze odboru vánoční cukroví. Čtrnáct dní před konáním pochodu
jsem připravil do tašek potřebné materiály na starty tras ve Zbůchu a v Líních
a na kontrolu pochodu v Úhercích, které
jsem předal organizátorům pochodu.
Pro pěší turisty jsme připravili trasy 12
a 21 km začínající ze Zbůchu a trasu 7 km
se startem z Líní. Start tras a cíl pochodu
ve Zbůchu v restauraci V Cihelně zajis-

Předvánoční pochod - start trasy 7 km v Líních.
tily Miroslava Helclová, Irena Königová,
Hana Míková a Jindřiška Votoupalová.
V Líních v Obecním domě odstartovaly trasu 7 km Libuše Gregorová a Ing.
Anna Poláková. Jedinou živou kontrolu
obsloužili v Kulturním domě v Úhercích
bývalý člen odboru Ivo Pěček a Václav
Straka. Počasí pochodu moc nepřálo.
Foukal ostrý západní vítr a po obloze se
válely těžké mraky. Ze Zbůchu z restaurace V Cihelně se vydalo na trasu 12 km
97 turistů a nejdelší trasu o délce 21km
si vybralo 43 účastníků. Turistům, kteří
se rozhodli odstartovat z Líní, jsme nabídli trasu 7 km, na kterou vykročilo 45
účastníků. Trochu nás zamrzelo, že kromě členů Klubu českých turistů, odbor
Líně žijících v Líních se na trasy pochodu
nevydalo více občanů z Líní a Sulkova,
protože jsme tuto trasu připravili hlavně
pro ně.
V cíli pochodu ve Zbůchu v restauraci
V Cihelně vydávali pamětní listy pocho-

Předvánoční pochod - kontrola K 3 v Úhercích.

du, sáčky s vánočním motivem, PF 2020
odboru a nakoupené vánoční cukroví Miroslava Helclová, Irena Königová,
Hana Míková a Jindřiška Votoupalová.
Trasy pochodu nakonec zdolalo 194
účastníků včetně 9 pořadatelů. Z odborů Klubu českých turistů se zúčastnilo
103 turistů, z Líní a Sulkova se dostavilo
13 občanů a KČT, odbor Líně zastoupilo
na trasách 31 členů.
Předvánoční pochod poprvé připravili
a organizačně vedli Miloslava Helclová
s Karlem Lukášem a protože se jim dobře spolupracovalo, rozhodli se, že 39.ročník Předvánočního pochodu 19.prosince 2020 připraví opět společně. Všem
výše jmenovaným organizátorům patří
poděkování za odvedenou práci. Děkuji
též všem, kteří se na pochod dostavili.




Zapsal Karel Lukáš,
předseda Klubu českých turistů,
odbor Líně

Cíl pochodu ve Zbůchu, v restauraci V Cihelně.
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Vánočnímu pochodu v Líních počasí nepřálo
Počasí ve středu 25.prosince Vánočnímu pochodu vůbec nepřálo. Ve čtvrt
na jednu začalo vydatně pršet. Déšť
ustal ve tři čtvrtě na jednu, kdy jsem se
vydal na kole k líňské hasičárně.
Na 6 kilometrovou trasu Vánočního
pochodu se nakonec vydalo celkem 28
zájemců o tento pochod. Z řad členů
Klubu českých turistů, odbor Líně se
dostavilo 8 členů. Jmenovitě to byli
Petr Brabec, Vlasta Čáslavová, Jaroslav
Laibl, Ivana Laiblová, Karel Lukáš, Ladislav Pakandl, Anna Poláková a Olga
Protivínská. Nejvzdálenějšími účastníky byli paní Sazamová a pan Hájek
z Holýšova. Start pochodu probíhal
od 13.00 do 13.30 hodin na tradičním

místě u hasičské zbrojnice v Líních. Na
startu jsem rozdával účastníkům sáčky
s vánočním potiskem a PF 2020 Klubu
českých turistů, odbor Líně.
Trasu pochodu jsem vyznačil dopoledne během hodiny a půl žlutými fáborky
z krepového papíru. Začínala u hasičárny v Líních a pokračovala Školní a Dlouhou ulicí po chodníku kolem Sokolovny a Lučního potoka na Sulkov. Zde za
firmou Gühring odbočila na lávku přes
Luční potok do Sulkovských lesů, kterými pokračovala až na Líňskou okružní
trasu vedoucí od plovárny. Napojila
se na ni a poslední část trasy zavedla
účastníky kolem sběrného dvora na
sídliště do Líní k Mateřské školce, kde

Vánoční pochod v Líních - přišli Polákovi

Vilingrovi se dostavili v plném počtu

byl neobsazený průchozí cíl pochodu.
Protože ve čtvrt na tři se znovu rozpršelo, vydal jsem se na kole posbírat žluté
fáborky, kterými byla vyznačena trasa
pochodu, až následující den ve čtvrtek
dopoledne.
I přes nepřízeň počasí můžeme být
s účastí spokojeni, protože se našlo
28 odvážných turistů, kteří se vydali za
deštivého počasí na trasu pochodu. Zaslouží si náš obdiv, jelikož opustili teplo
svých vánočně vyzdobených domovů
a nezalekli se deštivého počasí.




Zapsal Karel Lukáš,
předseda Klubu českých turistů,
odbor Líně

Turisté na členské schůzi zhodnotili úspěšnou činnost
V sobotu 18. ledna 2020 se sešli členky
a členové Klubu českých turistů, odbor
Líně (dále jen KČT, odbor Líně) od 16.30
hodin na výroční členské schůzi v Obecním domě v Líních, aby zhodnotili bohatou činnost v roce 2019.
Po otevření sálu Obecního domu v 15.30
hodin přivítaly turisty pečlivě srovnané
a překrásně prostřené a nazdobené stoly, které připravily Zdeňka Šlégrová, Monika Kurová a Alena Sedláková. Ty také
zajistily obsluhu v bufetu. Na účastníky
schůze čekala pestrá nabídka nápojů
a také malé občerstvení v podobě chlebíčku s vajíčkem a koláčku.
Během prezence zjistil Ing. Jozef Babka,
že na schůzi se dostavilo 48 členů a také

4 hosté. Z hostů se jmenovitě dostavili
starosta obce Líně Bc. Michal Gotthart,
místostarosta obce Líně Petr Benedikt,
předseda Oblastního výboru Klubu
českých turistů Plzeňského kraje Josef
Sýkora a člen Oblastního výboru Klubu
českých turistů Plzeňského kraje Zdeněk
Weigl.
Krátce po půl páté zahájila schůzi Ing.
Anna Poláková, která přivítala všechny
účastníky schůze včetně hostů. Využila
své výřečnosti a smyslu pro humor, a tak
průběh schůze odlehčila. Mezi nejdůležitější body programu schůze patřila
zpráva o činnosti odboru za rok 2019,
kterou přednesl předseda odboru Karel
Lukáš. Jeho zpráva obsahovala přehled
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všech turistických akcí uskutečněných
během roku 2019.
Co jsme v loňském roce dokázali? Bylo
toho opravdu hodně.
Členové a členky našeho odboru navštívili 111 akcí pěší turistiky, 5 akcí cykloturistiky a 7 akcí lyžařské turistiky. Pěšky
nachodili 17 647 km, na kolech najezdili
1 532 km a na běžkách naběhali 752 km.
Pro turistickou a sportovně založenou
veřejnost jsme uspořádali 4 turistické
pochody – Kouzlo zimního lesa, Líňský
maraton – memoriál Františka Brabce,
Předvánoční pochod a Vánoční pochod
v Líních. Pochody zorganizovali za pomocí ostatních členů Miroslava Helclová
a Karel Lukáš. Výše navštívené pochody

Výroční schůze - celkový pohled do sálu Obecního domu.
celkem navštívilo 595 zájemců o turistiku. Pro milovníky autobusových výletů
jsme připravili 9 jednodenních autobusových výletů na předem vybrané a připravené turistické trasy pod vedením
Ing. Petra Vlčka, kterých se zúčastnilo
452 zájemců, z toho 295× vyjeli členové
KČT, odboru Líně.
Václav Straka popáté v historii našeho
odboru připravil a dokázal zrealizovat
vícedenní autobusový výlet. Jednalo se
o pětidenní autobusový výlet nazvaný
Folklor a krásy ČR-5 Slovácko do Jihomoravského kraje, jehož součástí byla
také návštěva XX. ročníku folklorního
festivalu Slovácký rok v Kyjově.
Ve čtvrtém ročníku cyklu putování Václava Straky Čtyři roční období, který potrvá do roku 2020, měli turisté možnost
se zúčastnit 4 akcí pěší turistiky nazvaných podle ročních období Čtyři roční
období - jaro, léto, podzim a zima. Přihlášení turisté navštívili naše čtyři sousední
kraje Středočeský, Karlovarský, Ústecký
a Jihočeský. Turistické výlety tohoto cyklu absolvovalo 96 účastníků.
V sobotu 4. května se již popáté sešlo
36 zájemců při úklidu nepořádku v okolí
Líňské okružní trasy, Líní a Sulkova, během kterého jsme nasbírali 24 pytlů
odpadků. Objem jednoho pytle byl pro

Václav Straka přebírá ocenění.

zajímavost 110 litrů. Odpadem jsme naplnili o 13 pytlů více než v roce 2018.
V našem odboru také pracují značkaři
Jozef Babka a Karel Lukáš, kteří obnovili
10,5km turisticky značených tras a odpracovali každý celkem 23 hodiny.
V průběhu schůze místopředseda odboru Ing. Jozef Babka seznámil zúčastněné s plánem činnosti na rok 2020.
Zprávu o hospodaření odboru přečetla
hospodářka odboru Vlasta Čáslavová.
Potom následovalo vyhlášení nejlepších
turistů a činovníků odboru, poděkování
za podporu Obecnímu úřadu v Líních,
předání odměn členům a členkám odboru, kteří splnili podmínky soutěže
spojené s cyklem turistických výletů
Čtyři roční období a nakonec poblahopřání členům a členkám, kteří v roce
2019 oslavili životní jubileum.
Za vzorné plnění úkolů obdrželi poděkování KČT, odboru Líně Vlasta Čáslavová, Miroslava Helclová, Irena Königová,
Karel Lukáš, Ing. Anna Poláková, Václav
Straka a Ing. Petr Vlček. Za mimořádné
turistické výkony obdrželi poděkování
také Věra Hajžmanová, Věra Kamienová, Hana Míková a Václav Míka. Starosta
obce Líně Bc. Michal Gotthart převzal
poděkování za vzornou spolupráci
s KČT, odbor Líně pro Obecní úřad Líně.

Paní Svobodová přebírá malou pozornost k 85. narozeninám.

V diskuzi vystoupil starosta obce Líně, který pochválil bohatou a záslužnou činnost
KČT, odbor Líně. Na závěr členské schůze
bylo schváleno usnesení, kterým se bude
KČT, odbor Líně řídit a bude ho naplňovat svou činností po celý rok 2020.
Po členské schůzi následovala přednáška
s promítáním člena odboru Ing. Petra Vlčka, který nám poutavě vylíčil své zážitky
z exotické a dobrodružné cesty po Gruzii.
V osm hodin večer jsme se rozešli domů
s příjemným pocitem, že naše celoroční
práce a usilovné snažení měly svůj smysl.
Na závěr tohoto článku si dovolím pozvat veřejnost z Líní a Sulkova k účasti na
našich turistických akcích. Dění v KČT,
odbor Líně můžete sledovat ve vývěsní skříňce umístěné v Líních v Plzeňské
ulici u autobusové zastávky ve směru
na Plzeň nebo na webových stránkách
http://kctline.euweb.cz
Pokud se někdo rozhodne pro členství
v Klubu českých turistů, odbor Líně,
bude srdečně vítán. Kontakt najde na
webových stránkách.
Těším se na srdečné setkání s Vámi při
našich akcích.




Sepsal Karel Lukáš,
předseda Klubu českých turistů,
odbor Líně

Pohled na stůl s hosty a pracovním předsednictvem schůze.
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Plánované turistické akce KČT, odbor líně na 2. čtvrtletí 2020

DUBEN
4. 4.
So

ROZHLEDNY JARNÍK A VYSOKÝ KAMÝK – pěší turistika
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 12, 14, 15, 17, 22, 24, 32 km
mapy KČT: č. 71 * atlas SHOCART strana: 433, 434, 474, 475, 476
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:50 * Líně 6:00 * Sulkov 6:05 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:15 * Plzeň – Slovany (konečná tram. č. 1, zastávka MHD) 6:25 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 18:45 hod.
Starty tras: 12, 14, 22, 24, 32 km: Všeleč (odbočka ZTZ ze silnice) * 15, 17 km: Paseky
Mezi– cíl pro trasy 14, 12 km (převoz autobusem do obce Horní Novosedly)
Cíle: 15, 22 km: Horní Novosedly * 12, 14, 17, 24, 32 Písek, Kamenný most (Úřad práce)
Zajímavosti na trase: Rozhledny Jarník a Vysoký Kamýk, vyhlídky na Písek a samotné město, příroda
Píseckých hor.
Přihlášky do 27. 3. 2020 * Cena za dopravu: 300 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva: 150 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam. cz

18. 4. ŽIDOVA STROUHA – pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10, 20, 24, 28 km – mapy KČT: č. 71 * atlas SHOCART strana: 476, 477
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:35 * Líně 5:45 * Sulkov 5:50 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:00 * Plzeň – Slovany (konečná tram. č. 1, zastávka MHD 6:10 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 19:00 hod.
Starty tras: 24, 28 km Týn n. V. U Masláka * 20 km Týn n. V. (náměstí) * 10 km Židova strouha
(Mlýn na strouze)
Cíl: vše Bechyně (ČD nádraží)
Zajímavosti na trase: údolí potoka Židova strouha, rozhledna V Semenci, město Týn n. V. ,
soutok Lužnice a Vltavy, Bechyně (město, zámek, lázně)
Přihlášky do 10. 4. 2020 * Cena za dopravu: 320 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva: 160 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam. cz
25. 4. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – JARO – pěší turistika
So
Místo konání: Praha a okolí
Dopolední trasa: Jméno, které bude žít – 5 km – mapa KČT: č. 37
Zajímavosti na trase: Buštěhradské muzeum Oty Pavla, Památník Lidice
Odpolední trasa: Usedlosti, mlýny, vily v Tiché Šárce – 6 km – podle popisu průvodce
Dopravní spojení: tam – vlak: Plzeň, hl. n. 6:00 – Praha hl. n. 7:19 hod. ; zpět – vlak: Praha hl. n. 16:45 –
Plzeň hl. n. 17:59 hod.
Přihlášky se zálohou 200 Kč do 18. 1. 2020
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam. cz;
web: http://kctline. euweb. cz
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Plánované turistické akce KČT, odbor líně na 2. čtvrtletí 2020

KVĚTEN
2. 5.
So

ÚKLID LÍŇSKÉ OKRUŽNÍ TRASY, LÍNÍ A SULKOVA
6. ročník
sraz: v Líních u Obecního úřadu v 9:30 hodin
Jednorázové gumové rukavice a igelitové pytle na odpadky budou zajištěny.
předpokládané místo a čas ukončení: Sulkov, restaurace Sparta do 13:30 hodin
dopravní spojení: Plzeň, CAN nástupiště č. 7 v 8:45 hod. – Líně 8:57 hod. ; zpět Sulkov 12:28, 14:28 –
Plzeň, Terminál Hlavní nádraží 12:51, 14:51 (linka Zbůch – Plzeň); Sulkov 14:28 – Plzeň, CAN 14:45 hod.
(linka Domažlice – Plzeň) Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam. cz ;
web: http://kctline. euweb. cz

9. 5.
So

LÍŇSKÝ MARATON – MEMORIÁL FRANTIŠKA BRABCE
33. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
IVV Trasy: pěší 12, 16, 22, 32, 42 km
horská kola 22, 32, 42km
silniční kola 42, 84 km – mapy KČT: č. 31
Start: Líně, Obecní dům, Hornická ulice – pěší trasy 32 a 42 km 6:45 – 8:00 hod.
– ostatní trasy 8:00 – 10:30 hod.
Cíl: Líně, Obecní dům, Hornická ulice od 10:30 do 17 hodin
Upozornění: na start pochodu bude vypraven z Plzně,
parkoviště u CAN smluvní autobus – odjezd v 7:45 hod., jízdné 20 Kč
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam. cz ; web: http://kctline. euweb. cz

23. 5. Z KLUKU PŘES BRANIŠOVSKÝ LES DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC (ČB) – pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: km 8, 13, 18, 22, 36 km – mapy KČT: č. 72 * atlas SHOCART strana: 582, 583, 551, 552
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:35 * Líně 5:45 * Sulkov 5:50 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:00 * Plzeň – Slovany (konečná tram. č. 1, zastávka MHD) 6:10 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 19:00 hod.
Starty tras: 36 km: Chvalšiny (Červený mlýn) * 22 km: Mříč (Vlčí jáma, silnice) * 18 km: Slavče (BUS) *
13 km: Kaliště u Lipí * 8 km: ČB – Máj (konečná MHD)
Cíl: vše ČB – České Vrbné
Zajímavosti na trasách: Příroda Blanenského lesa a ČB rybníků, Kluk vrchol, Kleť vrchol,
bájný Branišovský les, centrum ČB.
Branišovského les. Místo, kde se údajně dějí „paranormální“ jevy. Příkladem je Temné legenda. V místě
prý sídlí tajemný černý muž. Vypráví se, že když má modré oči tak lidi varuje, ať rychle z lesa odejdou. Když
mu ale svítí červeně, tak je chce uvěznit v nekonečném lese. Někdy v 70. letech 20. století, když tehdejší
Česká lidová armáda hlídla v lese muniční sklad, stal se hrozný masakr. V noci, když se střídaly dvě jednotky
na stráži, tak se z nepochopitelného důvodu postříleli. Údajně přežil jediný voják. Proč se to stalo? Možná
jen popíjeli ve službě a pak v nočním lese začali zmatkovat. Možná měli pocit, že je něco napadlo ze
tmy. Možná se obě směny spolu něčemu bránily. . . Údajně Byli zde nafoceni duchové, dobří, i zlí. Zdroj:
internetové odkazy.
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Plánované turistické akce KČT, odbor líně na 2. čtvrtletí 2020
Přihlášky do 15. 5. 2020 * Cena za dopravu: 380 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a studenti do
26 let 50% sleva: 190 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 *
e-mail: fpevlk@seznam. cz

ČERVEN
13. 6. ZA RUMCAJSEM DO JIČÍNA – pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10, 16, 25, 31 km – mapy KČT: č. 2, 30 * atlas SHOCART strana: 239, 294, 295
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:20 * Líně 5:30 * Sulkov 5:35 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 5:55 * Plzeň – Doubravka U Pietasu
(zastávka MHD) 6:05 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 19:30 hod.
Starty tras: 31, 25 km: Rváčov (P u Lyžařského areálu) * 16 km: Tábor (rozhledna) *
10 km: Železnice
Cíl: vše Valdice (po dohodě s pořadatelem v autobuse Jičín)
Zajímavosti na trase: Zajímavosti na trasách: Rváčov – rozhledna, Kozlov – hrad, Altmanova věž, Tábor
chata a rozhledna, Bradle (hrad), vrch Zebín…. Nádherná příroda Českého ráje (Jičín)
Přihlášky do 5. 6. 2020 * Cena za dopravu: 470 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a studenti do 26
let 50% sleva: 235 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 *
e-mail: fpevlk@seznam. cz
24. 6. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – LÉTO – pěší turistika
St
Místo konání: Praha a okolí
Dopolední trasa: V Království rododendronů – 7 km – podle popisu průvodce
Zajímavosti na trase: Průhonický park
Odpolední trasa: Zelené poklady Prahy – 4 km – podle popisu průvodce
Zajímavosti na trase: Vrtbovská zahrada, kostel Panny Marie Vítězné (Pražské jezulátko), Petřínské sady
(Růžový sad – Květnice), Nerudova ulice
Dopravní spojení: tam – vlak: Plzeň, hl. n. 6:00 – Praha hl. n. 7:19 hod. ; zpět – vlak: Praha hl. n. 16:45 –
Plzeň hl. n. 17:59 hod.
Přihlášky se zálohou 200 Kč do 25. 4. 2020
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam. cz;
web: http://kctline. euweb. cz
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Ohlédnutí za koncem roku 2019
Vraťme se do loňského prosince a připomeňme si vánoční trhy na návsi.
Jsou vždy vítanou příležitostí k setkání
s přáteli i známými, vytváří se tu správná adventní atmosféra. Občané Líní
a Sulkova si mohli poslechnout koledy, které zazpívaly děti všech stupňů
školy a zapojili se i senioři. Kolek pódia
se shromáždili především rodiče a příbuzní vystupujících dětí a bylo milé
pozorovat reakce obou skupin, jak děti
v publiku hledají mámu, tátu, babičku
i dědu, hrdě se k nim hlásí a mávají si.
Co by to bylo za trhy bez občerstvení
a prodejních stánků! Počasí bylo nevlídné – občas sprchlo a byla zima,
proto si přítomní rádi zakoupili svařené víno nebo teplou medovinu na zahřátí. U stánků byla možnost dokoupit
dárky pod stromeček, a že bylo z čeho
vybírat. Asi největší lákadlem byl vyřezávaný betlém pana Váchala vystavený
v kapličce. Každý rok přibudou nové figurky, a kdo se nedostal na trhy, mohl si
betlém prohlednout v obecním domě.
Můžeme být hrdi, že má naše obec svůj
betlém a vděčíme za to panu Váchalovi. Netvoří jen figurky do betlému,
zájemci si mohou zakoupit i jiná díla,
která vytvořily jeho šikovné ruce.
Nedovedeme si představit konce roku
bez pořádného rozloučení a silvestrovské oslavy. Ta naše se opět konala
v obecním domě 30. prosince v 15.00.
Sál se zaplnil a oslava mohla začít, uvítání, tombola – velmi bohatá, překvapení od divadelní skupiny – taneční
vystoupení divokých žen, které pak vyzvaly k tanci sedící seniory, a parket se
hned zaplnil.

Oslav narozenin.

Výroční schůze.
Nádhernou tečkou za obdobím Vánoc
byl 5. Ledna tříkrálový koncert v obecním domě. Kdo zorganizoval tuto úžasnou akci? Zástupce obce a Spolek pro
všechny ve spolupráci se ZUŠ. V první
části vystoupily dvě významné umělkyně. Paní Eva Vogeltanzová zahrála
na kytaru. Vystudovala na konzervatoři v Plzni, ve studiu pak pokračovala
v Grazu a Rostocku, absolvovala zahraniční stáže v Brazílii a Uruguaji. Spolupracovala s významnými světovými
kytaristy v Bonnu a Grazu. Jako sólistka koncertovala v Americe, Rakousku
a Německu. Dokonce vyučovala 15 let
v zahraničí. V současné době působí
na ZUŠ v Horšovském Týně a ve Stodě.
Zahrála skladby M. Ravela, J. S. Bacha,

Líňský betlém.
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J. Iberta a A. Piazolly. Na příčnou flétnu
zahrála Mgr. Lenka Kozderková, absolventka Státní konzervatoře v Ostravě,
ve studiu pokračovala na JAMU v Brně,
pobývala na stážích v zahraničí, kde se
zúčastnila i interpretačních kurzů. Je to
velmi aktivní umělkyně, která vystupuje
na významných hudebních festivalech
nejen u nás (Pražské jaro), ale i v zahraničí (Hannover, New York). V současnosti vyučuje na Mezinárodní konzervatoři
v Praze. Vystoupení obou umělkyň
všechny nadchlo, výkony byly perfektní
a byly oceněny bouřlivým potleskem.
Po přestávce přišli mezi diváky tři králové s velbloudem a truhlou plnou čokoládových mincí, které nabízeli každému z přítomných. Byli přivítáni zpěvem

Silvestr 2019.

Tříkrálový koncert.

Jsou obce, kde „chcípl pes“ (omlouvám
koledy. V druhé části zazpíval pěvecký
se mnohé dozvěděli na výroční členské
se, ale je to velmi trefné úsloví), kde je
sbor Kost z plzeňského Totemu pod
schůzi 3. 2. v obecním domě. Navštívila
vedením Mgr. H. Šlégrové, Ph.D. další
nás řada hostůan
z ekrajských
organizací
vz vokluS yneŽ kmrtvo,
elopnic
S se tam neděje. Máme štěstí,
že žijeme ve vsi, kde jsou aktivní spolky
koledy a vyvrcholením programu byla
z Plzně: paní Šmolíková, Kadlčíková,
a zájmové organizace. Jejich činnost
málo uváděná Druhá česká mše půlz místních organizací Sparty Sulkov
finančně podporuje vedení Líní a výnoční J. J. Ryby. Jako sólisté tu vystoupia Sboru dobrovolných hasičů a Spolku
hodu z toho máme my, všichni občané
li J. Šlégr, B. Sommerová, M. Pravečková,
pro všechny. Vyslechli jsme si zajímavé
Líní a Sulkova. Spolkový život byl v naší
H. Troppová a V. Vávra. Koncert navštíinformace: náš spolek má již 104 členů,
jsme za svou činnost chváleni všemi
vsi bohatý před desítkami let a je dobvily dokonce i rodiny s dětmi. Bylo by
ře, že ho zdejší spolky pravidelně oživupřítomnými hosty, protože pořádáme
hezké, kdybychom si zvykli poslouchat
jí. Buďme jim za to vděční a dopřejme si
mnoho akcí ve spolupráci s organizahudbu a zůstali jí věrni i v budoucnosti
to potěšení navštívit jejich akce. Máme
cemi ve vsi. V letošním roce se opět
na příštích tříkrálových koncertech.
můžeme
těšit
na
zajímavý
program,
ten
Každý start je plný naděje, napětí,
očeěvokluS an icilsark íštěvjen tibšanci
odobohatit
zo imsvůj
án život,
s epobavit
tďjiřseP
nejbližší je návštěva muzikálu Kvítek
a sejít se s přáteli. Nenechme si to ujít!
kávání. Prožíváme tak příchod nového
mandragory v Divadle Broadway v Praroku a představujeme si, co nám přineMilena BulínováSenioři ČR, org. Sulkov
ze. Jistě to bude další pěkný zážitek.
se. My, senioři organizace Sulkov, jsme

ecilsark ířbo ínebodZ

ékstěd an h41 do0202.4.11utobos V
Spolek Ženy Sulkov zvena

ěvokluS an ětšiřh

Spolek Ženy Sulkov zvena

tišět es emeduB

Zdobení obří kraslice
Zdobení
obří
kraslice
Přijďte s námi ozdobit největší kraslici na Sulkově
uobes vědo ínvocarP

Přijďte s námi ozdobit největší kraslici na Sulkově

V sobotu11.4.2020od 14h na dětské
V sobotu11.4.2020od
14h na dětské
hřiště na Sulkově
hřiště na Sulkově
Budeme se těšit
Budeme
se sebou
těšit
Pracovní oděv
Pracovní oděv sebou
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Místní knihovna Líně – nejnovější tituly
DOSPĚLÍ

WINNIKOVÁ, Sylwia –
Děvčata z Osvětimi

Knihy pro děti a mládež:

HANIŠOVÁ, Viktorie –
Rekonstrukce

Dán, Dominik –
Básník
Dopis ze záhrobí
Popel všechny zarovná
Nestydaté neviňátko

SAMOVÁ, Virginy, L. –
Deník odhodlané prudilky

MORAVEC, Martin –
Vladimír Beneš – Mé cesty do
hlubin mozku

KOTOVÁ, Marcela –
Za zvířátky na farmu

COOK, Robin –
Pandemie
NIEDL, František –
Poslední batalion

PEARSE, Lesley –
Nezapomeň na mě

SMOLÍK, Honza –
Liška Kuliška

STEHLÍKOVÁ, Lucie –
Andílci – pohádky z obláčků

DUVAL, Chloé –
Zámek u řeky
DÁN, Dominik –
Na podpatcích
DÁN, Dominik –
Něžná fata morgána
VONDRUŠKA, Vlastimil –
Mstitel z Jenštejna
DE LA MOTTE, Anders –
Zimní oheň

ŠPAČKOVÁ, Lenka –
Když láska schází...
NEPIL, František –
Vánoce mám rád
ČEPEK, Petr –
Sametové iluze
BAGGOT, Mandy –
Vánoce v New Yorku
AHNHEM, Stefan –
Motiv X

RUSSELLOVÁ, Rachel Renée –
Maxovy trable –
Škola vzhůru nohama
RUSSELLOVÁ, Rachel Renée –
Maxovy trable – Mistři malérů
KINNEY, Jeff –
Deník malého poseroutky –
Na spadnutí

DÁN, Dominik –
Pohřbeni zaživa
PASTORČÁKOVÁ, Lenka –
Žárlivka

BENKOVÁ, Jana –
Slunečnice
BROWN, Sandra –
Kouřová clona
REMEŠOVÁ, Michaela –
Karel Gott zůstal svůj
JAKOUBKOVÁ, Alena –
Odříkaného manžela největší
krajíc
THEILSOVÁ, Lone –
Posedlé dítě
LESLEY, Kara –
Fáma

PAWLOWSKÁ, Halina –
Takhle jsem si to teda
nepředstavovala
BARKER, J. D. –
Čtvrtá opice
BARKER, J. D. –
Pátá oběť
DEAVER, Jeffery –
Hra na nikdy
SMITH, Wilbur –
Kobaltové nebe
PONCAROVÁ, Jana –
Eugenie
RŮŽIČKA, David –
Odhalená plzeňská tajemství
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Za místní knihovnu Líně:


Jaroslava Tomášová
knihovnice

Důl „Sulkov“ zatopen!
v roce 2020 uplynulo 100 let od zatopení
Pomocného dolu na Sulkově
přijměte pozvání
na

pásmo mini přednášek s besedou a
výstavu o hornictví na Sulkovsku
v sobotu 28. března 2020 od 14:00
v Obecním domě v Líních
(Hornická 848, 330 21 Líně)

Program (změna programu vyhrazena):
1. Úvod
2. Jak se vzalo uhlí pod obcí Líně
3. Počátek těžby na Sulkovsku
4. Západočeský horní a hutní spolek/Západočeský báňský akciový spolek
5. Důl Sulkov
6. Pomocný důl
7. Škola na Sulkově
8. Rok 1920 a následující události
9. Dochované montánní památky a stopy v Líních a na Sulkově
10. Diskuze
Délka přednášek cca 10–15minut + čas na dotazy

Pamětníky a zájemce o historii obce a regionu srdečně zve
Ing. Jakub Bacík a obec Líně
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Rekordní účast na Kouzlu zimního lesa
Na sobotu 22. února jsme pro turistickou
veřejnost připravili 21. ročník turistického
pochodu Kouzlo zimního lesa. Když jsme
akci přihlašovali do Kalendáře turistických akcí Plzeňského kraje, všimnul jsem
si, že v den, kdy budeme pochod pořádat, se bude v datu vyskytovat pět dvojek
a dvě nuly.
Na přípravu pochodu jsme měli zhruba
jen 5 týdnů, protože tomuto pochodu
předcházela příprava turistického pochodu Předvánoční pochod, který se konal
14. prosince a bylo třeba také připravit
výroční členskou schůzi, kterou jsme
uspořádali v sobotu 18. ledna. Práci na
přípravě si rozdělili Miroslava Helclová
a Karel Lukáš. Miroslava Helclová sestavila
osmičlenný organizační tým pochodu.
Bylo třeba obsadit dvojicemi starty tras
v Líních, v Plešnicích a v Pňovanech a cíl
v Tlučné. Dále připravila návrh nového
pamětního listu. Karel Lukáš se ujal přípravy mapek a popisů tras, připravil návrh samolepky pochodu a nakonec zajistil tisk veškerých materiálů v potřebném
počtu. Tam, kde se nevyskytují turistické
značky, bylo třeba trasy vyznačit tzv. vlastním značení. Karel Lukáš vyznačil trasy 9
a 14 km z Líní do Tlučné a z Kamenného
Újezda do Tlučné a Miroslava Helclová,
Hana Míková a Václav Míka vyznačili úsek
mezi modrou značkou z Nové Jezné přes
Úlice na žlutou značku za rozcestím Harabaska v délce 3,7 km.
Pro zájemce o náš pochod jsme připravili starty tras v Plešnicích, Pňovanech
a v Líních. V Plešnicích odstartovaly Věra
Hajžmanová a Lea Poláková 63 příchozích turistů na trasu 14 km. V Pňovanech
se startovaly trasy 20 a 26 km. Jarmila Fialová a Jana Kracíková poslaly 25 zájemců na trasu 20 km a dalších 15 zájemců
na trasu 26 km. Trasy letos nesměřovaly
na hrad Buben, ale na druhou stranu do

Start trasy 14 km v Plešnicích.

polesí Harabaska. Trasa 14 km zamířila ze
startu v Plešnicích po modré značce do
Nové Jezné a odtud po silnici s vlastním
značením do Úlic. Potom vystoupala polní cestou a napojila se na žlutou značku
a přes rozcestí U Maška pokračovala až
do Kamenného Újezdu. Trasy 20 a 26 km
byly vedeny po žluté značce na Beraní
dvůr, rozcestí Harabaska a U Maška do Kamenného Újezdu. Odtud trasy 14, 20 a 26
km směřovaly společně po vlastním značení do cíle pochodu v Tlučné v restauraci V Čoudu u fotbalového hřiště, kde byly
ukončeny trasy 14 a 20 km. Turisté, kteří
si zvolili trasu 26 km, ještě pokračovali po
modré značce přes Vejprnice do Plzně na
Novou Hospodu. Pro turisty, kteří se rozhodli odstartovat z Líní, byly připraveny
trasy 9 a 14 km. Libuše Gregorová a Anna
Poláková odstartovaly 39 zájemců o trasu
9 km a dalších 51 zájemců o trasu 14 km.
Ze startu se turisté vydali Líněmi Hornickou ulicí na Vypich. Na křižovatce na kopci před kravínem odbočili doprava a po
značkách Líňské okružní trasy došli přes
bývalý kaolínový lom na okraj Sulkova.
Zde odbočili vlevo a po mostě přes dálnici došli k bývalé hájovně U Fulínů. Zde
odbočili vlevo na vlastním značení, které
je zavedlo polními cestami do polesí Drahanec mezi Vejprnicemi a Tlučnou. Z lesa
trasy pokračovaly pěšinou mezi poli do
Tlučné, kde se napojili na modrou turistickou značku vedoucí až k restauraci Na
schůdkách. Odtud se turisté vydali po
vlastním značení přes sídliště v Tlučné
do cíle pochodu v restauraci V Čoudu.
Zde ukončili své putování turisté, kteří si
zvolili trasu 9 km. Ti, kteří si vybrali trasu
14 km, se vrátili stejnou cestou k restauraci Na schůdkách. Odtud pokrčovali
parkem přes železniční přejezd do kopce
až na Čampuli a po silnici do Líní, kde byl
u Obecního domu neobsazený cíl.

V cíli pochodu Miroslav Helclová a Jana
Horská vydávaly účastníkům pochodu
pamětní listy a samolepky pochodu s tlučenskou kapličkou sv. Petra. K dispozici
bylo také oficiální razítko pochodu. Kromě toho se ještě do cíle pochodu dostavilo 11 turistů, kterým se zdály starty
v Plešnicích, Pňovanech a v Líních trochu
z ruky, a tak si vymysleli trasy podle vlastních představ.
I letos nám bylo počasí nakloněno. Předjarní sluníčko dokázalo přes den prohřát
vzduch až na 10 °C. Trasy se účastníkům
pochodu líbily, pochválili přehledné
vlastní značení tras pochodu a všichni
včetně pořadatelů odcházeli a odjížděli
do svých domovů spokojeni. Pochod
nakonec navštívilo 206 zájemců včetně
8 organizátorů pochodu. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem organizátorům
v čele s Mirkou Helclovou za zajištění bezchybného průběhu pochodu.


Zapsal Karel Lukáš,

předseda Klubu českých turistů,

odbor Líně

Hana Míková zamazala vlastní značení
v Úlicích.

Cíl pochodu v Tlučné v restauraci V Čoudu.
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SPOLEK PRO VŠECHNY, Z.S.
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA :

WELLNESS PRO ŽENY I MUŽE
Rekondiční masáže
Masáž lávovými kameny,Breusova masáž
Lymfo a thermo masáže
Mokrá pedikúra a parafínové zábaly nohou
Kosmetika a depilace voskem
Manikúra a parafínové zábaly rukou
Přednáška dentální hygienistky
Test správného čištění zubů

KDY:
KDE:

18.04. 2020
19.04. 2020
Obecní dům Líně

8:00 - 19:00 hodin
9:00 - 15:00 hodin

Rezervace na jednotlivé procedury na tel. č. 776 773 798

Ceník s procedurami bude mít každý občan Líní a Sulkova ve schránce
PO CELOU DOBU AKCE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ A PŘÍJEMNÁ ATMOSFÉRA.
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Myšákovo zpívaná Spolku PRO VŠECHNY, z.s.
„Myšákovo zpívaná“ pod vedením
kapely Majkl Band se konala dne
14.12.2019 od 19:00 hodin v obecním
domě Líně. Koncert si přišlo poslechnout 60 posluchačů a bylo opravdu co
poslouchat od Vánočních písní až po

populární, při kterých se i tančilo do
půlnočních hodin.
Jídla a pití bylo dost a než se naděješ je
tu Nový rok . Již teď se můžete těšit na
příští předvánoční čas v podání kapely
Majkl Band. Díky Michalu Podzimkovi

a Marcele Podzimkové za přípravu akce
a našim děvčatům Monice Kurové, Lence Korčíkové a Aleně Stehlíkové za přípravu občerstvení.

Zdeňka Šlégrová

za Spolek PRO VŠECHNY, z.s.

Výstava líňského betlému 28. 12. 2019 – 29. 12. 2019
Občané Líní a Sulkova mohli navštívit
v době Vánočních svátků výstavu Líňského betléma konanou v obecním
domě v Líních. Každý mohl vidět jak se
betlém rok co rok rozrůstá o nové postavičky. Dnes betlém sčítá celkem již
52 postav a zobrazení profesí prostřednictvím občanů Líní a Sulkova. Nově
například přibyl Sulkovský horník a šachisté z ŠK Líně. Velké díky panu Váchalovi z Líní za jeho trpělivou a úpěnlivou
práci.



Zdeňka Šlégrová
předsedkyně kult. komise obce

Plánováné akce Spolku PRO VŠECHNY, z.s. 2. ČTVRTLETÍ 2020

4. 4. 2020 Velikonoční dílnička pro děti (OD Líně)
18. 4.-19. 4. 2020 Wellness pro ženy a muže (OD Líně)
30. 4. 2020 Čarodějnický rej pro děti (náves Líně)
30. 5. 2020 Dětský den pro děti (koupaliště Líně)
6. 6. 2020 Cykloškola pro děti (Sulkov a okolí)
Změna programu a termínu vyhrazena



Zdeňka Šlégrová –
Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
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Vánoční trhy v Líních
Tradičně jako každý rok se na návsi
v Líních konaly 7.12.2019 od 14:00
hodin Vánoční trhy v duchu Vánočních koled a prodeje výrobků dětí
z MŠ a ZŠ Líně. Po zahájení vystoupila
kapela Tuttivoci, při které si návštěvníci užívali předvánoční pohodu,
popíjeli svařák a jedli různé pochutiny od našich děvčat ze Spolku PRO
VŠECHNY, z.s..
Mohli si také prohlédnout výstavu Líňského betléma v kapli Svatého Václava, odkud se každou chvíli ozýval zvuk
vzácného zvonu. V 16:00 hodin byla
náves úplně plná. Přišly na řadu naše
seniorky se svými písněmi v doprovodu pana Miroslava Šimandla a naše
děti z MŠ a ZŠ Líně se svými koledami
v doprovodu pana učitele Sladkého
a paní učitelky Markéty Miltové. Jim
patří velké díky,protože roztleskaly celou náves.
Počasí bylo sice proměnlivé,ale
u pana kováře, který vyráběl s dětmi
mince bylo pořád plno. Perníkářka,
prodavačka pečených čajů a zdravých
sirupů, sklenář, řezbář pan Váchal,
truhlář pan Podzimek, všichni se svými výrobky mohli hrdě prezentovat
dovednost našich místních občanů

Líní a Sulkova. Prodávaly se zde i výrobky z chráněné dílny Ústavu sociálních služeb ze Stoda a Nýřan, výtěžek
šel na podporu další jejich činnosti.
Na závěr vystoupila kapela Together,
která rozhýbala každého, kdo stál
opodál. Chtěla bych jménem obce
poděkovat všem, kdo se na Vánočních
trzích podíleli a pomohli tak k jejich
uskutečnění. Panu Marušovi za zapůj-
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čení kamionu, firmě MAKO za přísun
elektrické energie, ZŠ a MŠ za skvělou
spolupráci, Spolku PRO VŠECHNY, z.s.
za přípravu akce a zajištění občerstvení, SDH Líně, Seniorům ČR organizace
Sulkov, z.s., obci Líně a panu Karlu Lukášovi, který vše skvěle zdokumentoval a fotil jako o život.

Zdeňka Šlégrová

předsedkyně kult. komise obce

Maškarní bál pro děti

Tento rok slaví Večerníček 55. narozeniny, a tak zavítal i k nám do obecního domu v Líních dne 8.2.2020 na
maškarní bál pro děti. Přijely s ním
i pohádkové postavy vodník Česílko,
Maková panenka a motýl Emanuel,
Rumcajs a Manka, Ája a její Maxipes
Fík, hajný Robátko a jeho Pepina, Víla
Amálka a v neposlední řadě i Křemílek a Vochomůrka. Pohádkové bytosti
s dětmi tančily a soutěžily. Večer-

níček každé postavě pak splnil její
tajné přání. S každým přáním mu
pomohly ochotně všechny děti. Například s vodníkem Česílkem baletní
„mistryně Nelinka“ (Ája) se svými dětmi z baletního kroužku tančily balet.
Děti jezdily na koloběžce s Makovou
panenkou a motýlem Emanuelem
a s Večerníčkem se svezly v jeho autíčku. Na konci proběhla vždy oblíbená koulovačka proti Kosím bratrům.
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Program byl opravdu pestrý a děti
odcházely z bálu kolem půl šesté totálně unavené. A to je právě to, jejich
úsměv na tváři a energie,která z nich
sálá nám všem dodala sílu na další
akce.
Děkujeme děti !!!!!!!!!!



Zdeňka Šlégrová
za Spolek PRO VŠECHNY, z.s

Bruslení nejen pro děti

Letošní zima, sníh, co to je? Led? Na
chvíli na louži, na rybníku jen slabá
vrstva. Chce to nápad! Ve Stříbře mají
ledovou plochu .
Spolek PRO VŠECHNY, z.s. se domluví
s SDH Líně, a je to. Hned dvakrát za sebou a to 2. 2. 2020 a 23. 2. 2020 se vydávají rodiče s dětmi na led do Stříbra.
Na části stadionu se hned vytvoří dva
celky a hokejový zápas může začít.

Branky jsou na místě a brankáři i útočníci také. Puk je vhozen.
Další početnější skupina dětí se začíná zdokonalovat v bruslení. Je zde vytvořena překážková dráha s průjezdy,
slalomová dráha a rychlobruslařský
okruh. Učíme se dopředu, ty zdatnější
i do zadu. Už bude konec, tak rychle
ještě poslední hra „Rybičky a rybáři“.
Nám se ještě domů nechce a tady je
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velká hromada sněhu. Nevím , kdo
byl první, ale rázem mají všichni kouli
v ruce a bitva začíná.
Ještě jednou díky Spolku PRO VŠECHNY, z.s. a SDH Líně a samozřejmě rodičům za odvoz tam i zpět.



Marek Šlégr
Spolek PRO VŠECHNY,z.s.

Rozpis fotbalových utkání TJ Sparta Sulkov - jaro 2020
tým

den

datum

hodina

domácí

hosté

A

So

21.3.

15:00

Baník Zbůch

Sparta

A

So

28.3.

15:00

Sparta

Sokol Mladotice

A

Ne

5.4.

16:30

FK Baník Kaznějov

Sparta

B

So

4.4.

13:30

Baník Zbůch “B”

Sparta “B”

A

So

11.4.

16:30

Sparta

Baník Líně

B

Ne

12.4.

15:00

Sparta “B”

Sokol Pernarec

A

So

18.4.

17:00

Olympia Kožlany

Sparta

B

Ne

19.4.

A

So

25.4.

17:00

Sparta

Dioss Nýřany

B

Ne

26.4.

15:00

Sparta “B”

Baník Líně “B”

A

So

2.5.

17:00

Sokol Dol. Bělá

Sparta

B

So

2.5.

17:00

SHH Heř. Huť

Sparta “B”

A

So

9.5.

17:00

Sokol Manětín

Sparta

B

Ne

10.5.

15:00

Sparta “B”

Sokol Přehýšov

A

So

16.5.

17:00

FK Ledce

Sparta

B

Ne

17.5.

15:00

Slovan Blatnice “B”

Sparta “B”

A

So

23.5.

17:00

Jiskra Křelovice

Sparta

B

Ne

24.5.

17:00

Sokol Kozolupy “B”

Sparta “B”

A

So

30.5.

17:00

Sparta

SK Horní Bříza “B”

B

Ne

31.5.

15:00

Sparta “B”

Dioss Nýřany “B”

A

So

6.6.

17:00

TJ Tlučná

Sparta

A

So

13.6.

17:00

Sparta

SK Všeruby

volno
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