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Výrazné proměny se dočkala Polesní ulice
Doslova před několika dny byla dokončena komplexní oprava Polesní
ulice v severní části Sulkova. V letošním roce se jednalo o nejvýznamnější
stavební akci v oblasti dopravní infrastruktury.
Stavební práce se naplno rozběhly začátkem října, bezprostředně po
předání staveniště zhotoviteli. V části
ulice byl stržen stávající povrch, na jiných místech mohla povrchová vrstva zůstat s ohledem na svojí vysokou
stabilitu. Jižní strana vozovky, před
rodinnými domy, byla olemována obrubami, podél severní strany byl obnoven odvodňovací betonový žlab,
aby dešťová voda mohla odtékat do
přírodního prostředí a nezahlcovala již
tak dosti vytížený kanalizační systém
Sulkova. Povrch vozovky je asfaltový,
veškeré nemovitosti byly k této vozov-

Polesní ulice v roce 2019
ce připojeny vjezdy ze zámkové dlažby. Mezi vozovkou a rodinnými domy
vede až k bývalé hornické kolonii nový
chodník, taktéž ze zámkové dlažby.
Bylo třeba se přitom již tradičně vypořádat s problémem výškových rozdílů u vjezdů k jednotlivým rodinným
domům. Je obecně známou pravdou,
že u nezpevněných cest se jakákoliv převýšení poměrně snadno vyřeší
drobnými úpravami terénu, zatímco
u asfaltových komunikací a dlážděných chodníků nebo vjezdů, které
musí vyhovovat platným normám, je
to složitější.
Polesní ulice má až po křižovatku s Havířskou ulicí charakter obslužné komunikace, která přivádí dopravu do ulic
Lípová, Brigádnická a Havířská. Jedná
se o komunikaci určenou pro obousměrný provoz. Jmenované tři odbo-

Osazování silničních obrub
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Betonový žlab pro odvádění dešťové vody

Nové obruby v koncovém úseku ulice

Čerstvě položená spodní asfaltová vrstva

Svrchní asfaltová vrstva a příprava obruby připravené pro
nový chodník

čující ulice se tímto stávají obytnou
zónou, vyznačenou dopravními značkami, vjezd do nich je navíc zvýrazněn
novými vjezdovými prahy ze zámkové
dlažby v místě křížení s chodníkem.
Havířská ulice má již podobu obytné
zóny, ulice Brigádnická a Lípová se
úprav jistě v budoucnu také dočkají.
Závěrečný úsek Polesní ulice, od Havířské ulice do ulice U Lesa, se změnil
na obytnou zónu. V této části již není
severní okraj vozovky uzavřen betonovým žlabem, ale obrubníkem. V místě
stávající manipulační plochy pro těžbu
dřeva byl obrubník snížen. Výhledově
bude obytná zóna pokračovat ještě
dále, do ulice U Lesa.
Když začátkem října práce započaly,
mnozí obyvatelé přilehlých domů nevěřili, že je možné úpravy zdárně dokončit ještě v letošním roce. Ukázalo
se, že obavy nebyly namístě, stavbu
o délce 340 m se podařilo dokončit
do konce listopadu. Celkové náklady
na úpravu místní komunikace Polesní dosáhly výše 4,2 mil. Kč vč. DPH.

Výsledkem je další bezprašná ulice,
která svým významem i délkou patří
na Sulkově k těm nejdůležitějším. Jde
o hlavní obslužnou komunikaci severní části Sulkova, která přivádí dopravu
ze státní silnice I/26 do obytné zástav-

Dláždění chodníku
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by. Provedená oprava jistě přispěje ke
zvýšení kvality bydlení v přilehlých
rodinných domech i v navazujících
ulicích.


Michal Gotthart, starosta

Kaleidoskop informací

Rekonstrukce části průtahu obcí byla ukončena. Velmi výrazná rekonstrukce části průtahu silnice č. I/26 Líněmi
skončila v průběhu listopadu. V rámci této akce, financované
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR byla mj. zrekonstruována také
autobusová zastávka ve směru na Plzeň i přechod pro chodce
mezi ulicemi U Stadionu a Školní. Přechod je již také nasvícen
a splňuje přísná bezpečnostní kritéria.

Plzeňská ulice se dočkala prodloužení chodníku. Nový
chodník byl v návaznosti na rekonstrukci průtahu silnice I/26
vybudován od ulice U Stadionu až na konec zastavěného
území ve směru na Plzeň. Stavbu v hodnotě cca 1,1 mil. Kč
(vč. DPH) uhradila obec.

Dílny údržby obce jsou dokončeny. Stavba dílen a garáží údržby obce za budovou obecního úřadu byla v listopadu
zakončena. Nový objekt v hodnotě 5,1 mil. Kč (vč. DPH) tak
nahradil bývalou dílnu v areálu ZŠ 1. stupně, která musela být
koncem léta zbourána, aby uvolnila místo nové školní budově. Na příští rok je naplánována úprava dvora budovu OÚ
i přilehlého parčíku.
Stavba školy pokračuje. Nová školní budova 1. stupně ZŠ
Líně se staví za dosavadní školní budovou, na místě bývalé dílny a kotelny, využívané v posledních letech údržbou obce. Na
projekt se obci podařilo získat dotaci od ministerstva financí
ve výši do 20 mil. Kč, zbývající část (cca 10 mil. Kč) uhradí obec
ze svého. Škola se tak rozroste o 4 nové učebny s kompletním
zázemím. Se zahájením výuky v nové školní budově se počítá
od září příštího roku.
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Díry ve vjezdu do ulice Ke Křížku zmizely. Značně zdevastovaný vjezd do ulice Ke Křížku z Hornické ulice byl provizorně
opraven. Po stržení části povrchu byla některá místa vysypána
asfaltovým obrusem a následně uválcována. Jde skutečně jen
o velmi provizorní úpravu, jakých bylo, a ještě bude v ulici Ke
Křížku provedeno více. Vzhledem k tomu, že výstavba rodinných domů v této ulici výrazněji pokročila, je možné zahájit
práce na projektu nové komunikace.

Nové retardéry v ulici Na Perkách mají zvýšit bezpečnost. O něco pomaleji by se mělo jezdit v ulici Na Perkách
v jižní části Sulkova. Na nově opravené komunikaci byly zbudovány dva zpomalovací pruhy „polštářového“ typu. Podobný retardér ze žulových kostek se již dobře osvědčil v ulici Na
Šachtě, nad restaurací Sparta.

Staví se také v ulici U Rybníka. Na základě domluvy se
společenstvími vlastníků bytových domů č.p. 527 a 528 se
postupně vylepšuje prostředí v dolní části ulice. Po dokončení úprav po pokládce nového vodovodního potrubí bylo
zřízeno několik nových parkovacích míst. Poté si společenství
vlastníků obou domů na vlastní náklady nechala zrekonstruovat schody ke vstupním dveřím (viz foto). Aktuálně probíhají
práce na pokládce dlažby před domovními vchody.

Opět jsou tady Vánoce. Ty letošní budou, bohužel, poznamenány současnou koronavirovou epidemií. Není možné
pořádat vánoční akce, o vánoční výzdobu však ochuzeni nebudeme. Vánoční výzdoba se ve stejném rozsahu jako loni
objevila na vybraných stožárech veřejného osvětlení, nazdobeny byly vánoční stromy v Líních i na Sulkově, světelný řetěz
se opět rozsvítil i v korunách javorů u kapličky. Na rozsvícení
vánočního stromu na Sulkově finančně přispěla Skupina ČEZ.
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Tradiční dýňování trochu jinak
Spolek PRO VŠECHNY, z.s. měl od srpna zajištěny dýně pro děti na dýňování. Plány nám však zmařil již mnohokrát jmenovaný COVID-19 a s ním spojená pandemie a nouzový stav. Rozhodli jsme se to pojmout trochu jinak a 21. 10. 2020 jsme za Obecním domem v Líních rozdávali dětem dýně, aby si je mohly tentokrát vydlabat doma se svými rodiči. Podmínkou bylo, že nám každý pošle
fotografii vydlabané dýně a my ji vyvěsíme na album na rajčeti spolku. Bylo velmi milé dívat se na radost dětí ve tvářích,že mohou
zase něco dělat a radovat se. Dýní jsme rozdali celkem 90 ks a určitě 31. října na Halloveen svítily každému, o tom svědčí i krásné
fotografie. Moc děkujeme všem dětem a rodičům za perfektní spolupráci v této nelehké době a těšíme se na příští rok, kdy si je
vydlabeme zase všichni společně.


Všechny fotografie si lze prohlédnout na adrese
http://pro-vsechny.rajce.idnes.cz


Zdeňka Šlégrová – za Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
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Putování za malířem Josefem Ladou, do Prahy na Výtoň a starobylý Vyšehrad
Třetí letošní pěší jednodenní vycházka se uskutečnila v sobotu 3. října
2020 a opět do Prahy a okolí. Kvůli koronaviru je nás zase pouze dvanáct.
Poprvé s námi odjíždí Anna Čechová
a Jindřiška Karlíková, které kolektiv
příjemně doplnily.
Ráno odjedeme vlakem z Plzně do
Senohrab. Odtud odcházíme na dopolední 5 km dlouhou okružní trasu
nazvanou Za kocourem Mikešem.
Nejprve jdeme po červené turisticky
značené trase (TZT) přes turistické
informační místo (TIM) Pod nádražím
a záhy po neznačené cestě přijdeme
po 2 km do rodiště národního umělce Josefa Lady – do Hrusic. Zde na
samém konci vesnice nedaleko dálnice stojí uprostřed rozlehlé zahrady
Památník Josefa Lady a jeho dcery
Aleny. Památník se nachází v domě
čp. 115, který si nechal postavit J.
Lada. V něm se během komentované prohlídky dozvíme o Hrusicích,
které jsou neodmyslitelně spjaty
s osobností Josefa Lady a jeho obrázky, o turistických zajímavostech
této středočeské vesničky a mnoho
dalšího. Já jsem připomněl, že při jubilejním 35. ročníku Předvánočního
pochodu, který se konal 10. prosince
2016 obdrželi účastníci pamětní list
s kresbou J. Lady „Slouha vytrubuje“
(vzpomínky z dětství) z roku 1953.
Prohlídku vhodně doplňují exponáty,
např. osobní věci malíře a spisovatele, jeho rodokmen, o příteli Jaroslavu
Haškovi, tvůrci nezapomenutelné po-

3. 10. 2020 výzdoba v Hrusické hospodě v Hrusicích
doby dobrého vojáka Švejka, o českém humoru a jeho obrázky a knihy.
Před odchodem z památníku předám průvodkyni Pamětní list dnešní
akce, a protože Josef Lada byl pro mě
umělec od dětství největší, nejbližší
a nejdražší, koupil jsem si na památku do své sbírky překrásnou knihu
nazvanou prostě “Lada“. Před památníkem se vyfotíme pro dokumentaci
do kroniky odboru a za jasného počasí, kdy denní teplota dosahovala
až 25°C, odejdeme do pohádkových
Hrusic. Nejprve přijdeme na náves ke
kostelu sv. Václava ze 13. století s románským portálem vytesaným z červeného pískovce. Potěšilo nás, že si

3.10.2020 pietní místo kocouru Mikešovi
v Hrusicích z roku 2018

3. 10. 2020 společné foto u Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích
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kostel zachoval dodnes stejný vzhled
jako na Ladových obrázcích. Cestou
z návsi směrem k potoku spatříme
místo, kde původně stáva-la rodná
chalupa J. Lady. Dům s čp. 15 se stal
pro malého Pepíka Ševců místem
mnoha dobrodružství, na která v knize „Kronika mého života“ velice rád
vzpomíná. Okolo pomníčku kocoura
Mikeše sejdeme k Jedličkově louži.
Zde si připomeneme z pohádek o kocourovi Mikešovi dobrodružství, která
tam Mikeš s přáteli zažíval i příběh,
jak se kozel Bobeš klouzal s dětmi

a svými zvířecími kamarády na Jedličkově louži a prošoupal pantátovi
boty. I když obědváme v Hrusické
hospodě, většina z nás nahlédne do
hospody U Sejků a podívá se na obrazy a kresby J. Lady. Návštěvu Hrusic
ukončíme v domě čp. 1 zhlédnutím
výstavy modelů Antonína Jedličky.
Vidíme zde model rodného domu J.
Lady, hrusického kostela, Jedličkovy
louže a velký model hrusické návsi.
Z Hrusic odejdeme po žluté TZT k TIM
Hubačov a po zelené TZT na železniční stanici Senohraby.
Vlakem odjedeme do Prahy hl. n., přejdeme na tramvaj č. 3 do Jindřišské
a odjedeme na Výtoň. Zde navštívíme
Podskalskou celnici, budovu, která
pochází z 16. století a je dnes spolu
s kostelíkem sv. Kosmy a Damiána
a Nejsvětější Trojice jedinou připomínkou starého Podskalí, svérázné čtvrti
plavců (vorařů) a rybářů, poprvé zmiňované v r. 1199 a zaniklé na počátku
20. století. Původně se tu vybíralo clo
ze dřeva připlaveného do Prahy, a sice
vytínáním z vorů. Odtud místní název
Výtoň. V muzejní expozici nazvané Zaniklé Podskalí a život na Vltavě se seznámíme s dějinami starého Podskalí,
s plaveckým spolkem Vltavan, který
byl založen r. 1871 a je jedním z nejstarších nepřetržitě působících spolků u nás. Druhá část expozice mapuje
historii voroplavby na Vltavě až do
jejího zániku v r. 1960. Zde si někteří
z nás vyzkoušeli řízení voru pomocí speciálního simulátoru. Další část
expozice je věnována nákladní lodní
dopravě v minulosti, tzv. „šífařině“. Závěrečný oddíl dokumentuje úspěšná
i nesnadná období osobní paroplavby po Praze – od jejich počátků v r.
1841. Potom se vydáme na odpolední 3,5 km dlouhou trasu na Vyšehrad
nazvanou Českou minulostí do kopce
a z kopce. Tato vycházka nás nejprve
po nábřeží dovedla na úpatí Vyšehradu, kde obdivujeme půvaby českého
architektonického kubismu zvěčněné
do krystalických tvarů Kovařovicovy
vily a dalších domů. Pak po schodech
stoupáme na hradby na vyšehradské
citadely, neodmyslitelnou součást
pravobřežního pražského panoramatu. Vyšehrad tvoří pomyslný protipól
k Pražskému hradu, dominantě opačného břehu. Obě místa pojí fakt, že se
na nich svého času nacházelo panovnické sídlo. Zdejší hradiště vzniklo asi
v polovině 10. století. Přibližně o sto-

3. 10. 2020 Praha - bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
letí později byl Vyšehrad hlavním sídlem přemyslovských knížat. Do barokní vyšehradské pevnosti vstoupíme
okolo sochy sv. Šebestiána. Nejprve
navštívíme vyšehradský hřbitov. Plán
věnovat tuto plochu výjimečným synům a dcerám českého národa navrhl spolek Svatobor a prosadil jej
zejména český politik František Ladislav Rieger a podpořili jej vyšehradští
kněží Mikuláš Karlach a Václav Štulc.
Protože všechny osobnosti, které zde
byly od r. 1869 pohřbeny nelze vyjmenovat, namátkou uvádím Jana Nerudu, Boženu Němcovou, Karla Hynka
Máchu, Vítězslava Nezvala, Vlastu
Buriana, Jaroslava Marvana, Bedřicha
Smetanu, Antonína Dvořáka, Alfonse
Muchu, Františka Křižíka a Jaroslava
Heyrovského. Ty vůbec nejuznávanější osobnosti nespočívají v samotných
hrobech na hřbitově, ale ve společné
hrobce zvané Slavín, která je zakryta
žulovým schodištěm a památníkem.
Byla vystavěna v letech 1889-1893
a zdobí ji verše Julia Zeyera, jenž byl
prvním, který spočinul 31. 1. 1901 na
Slavíně. Pak nahlédneme do impozantní novogotické baziliky sv. Petra
a Pavla. Ve vyšehradských sadech si
prohlédneme sousoší legendárních
dvojic české mytologie, jejichž autorem je Josef Václav Myslbek. Z těch
skutečně starobylých jsou to Libuše
a Přemysl, Ctibor a Šárka, doplňují je
pak postavy domyšlené v 19. století
v Rukopisu Královedvorském – Slavoj
a Záboj, Lumír a Píseň. V Karlochových sadech upoutá naši pozornost
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tajuplný Čertův sloup, jehož původ
a účel jsou dodnes pro odborníky
velkou neznámou. Pokračujeme kolem barokních hradeb pevnosti s půvabnými výhledy na Vltavu a Prahu
k románské rotundě sv. Martina, která patří k vůbec nejstarším stavbám
v Praze. Byla postavena v poslední třetině 11. století. Nad rotundou
navštívíme hospůdku Na hradbách
a kolem tzv. menhiru a božích muk
dojdeme k Cihelné bráně, kde vyšehradskou pevnost opus-tíme. Ještě
jednou spatříme kubismus pod Vyšehradem na rohu Neklanovy a Přemyslovy ulice. Prý je to snad nejvýraznější dílo architekta Josefa Chochola.
Pěšky dojdeme na zastávku Albertov,
odkud odjedeme tramvají č. 14 do
Jindřišské a poté z Prahy hl. n. vlakem
do Plzně hl. n..
Letos se naposledy setkáme na jednodenní vycházce - zimní a zároveň
poslední - dvacáté z cyklu Čtyři roční
období v úterý 22. prosince 2020. Na
dopolední 4 km trase se projdeme
malebným Novým Světem a při odpolední 3 km navštívíme vánoční trhy
na Staroměstském náměstí a vánoční výstavu v Betlémské kapli. A pro
účastníky této mnou poslední organizované akce, se pokusím na památku
zhotovit navíc kromě pamětního listu
Čtyři roční období – zima i pamětní
list Vánoce v Praze.
Václav Straka,
člen KČT a vedoucí akcí
Čtyři roční období

Autobusový výlet na Třeboňsko
Na třetí autobusový výlet do jižních
Čech se vydalo jen 33 zájemců. Bylo
to způsobeno opětovným strachem
z nákazy koronavirem, který se začal
v populaci více šířit a snad také tím,
že sedm členů odboru odjelo s Vandrovníky na turistickou akci, která
byla přeložena na tento termín z původního jarního termínu. Výbor odboru odsouhlasil, že autobusový výlet
v tomto počtu odjedeme a platbu za
autobusovou dopravu zadotujeme
z příspěvku na činnost od obce Líně.
Po delší cestě jsme poprvé zastavili
za Třeboní na autobusové zastávce
Na kopečku, kde začínala trasa 16 km
vedoucí do Stáže nad Nežárkou okolo soustavy rybníků v okolí Třeboně
a přes několik bývalých pískoven, ze
kterých se staly nádherná přírodní
koupaliště.
O 3 km dále na parkovišti U Splavu jsme zastavili v místě startu trasy
35km. Trasa byla vedena oblastí rybníků v okolí Třeboně a Chlumu u Třeboně, kde se napojila na trasu 25 km.
Šestičlenná skupina se zájmem o trasu
25km, mezi nimiž jsem byl i já, opustila autobus v Chlumu u Třeboně na
autobusové zastávce na břehu rybníka Hejtman. Zbytek výpravy vystoupil
v Horní Lhotě, odkud podél Nežárky
vedla trasa 12 km. Všechny trasy měly
jednotný cíl ve Stráži nad Nežárkou.
Trasa 25km nás zavedla z Chlumu
u Třeboně kolem rybníka Hejtman
do obce Staňkov, jejíž jmenovkyně
se také nachází na domažlicku v Plzeňském kraji. Tato obec se rozkládá
mezi Staňkovským rybníkem, rybníkem Hejtman a Špačkov. Rybníky jsou
vybudovány na Kostěnickém potoce. Největší z nich Staňkovský rybník

19. 9. 2020 společné foto u Památníku lesní jednoty
s rozlohou 272 ha a objemem 6,33 mil.
m3 je šestým největším rybníkem na
Třeboňsku a sedmým největším v ČR.
Byl vybudován v roce 1550 Mikulášem Ruthardem z Malešova, jehož socha se tyčí na břehu rybníka Hejtman
v okrajové části Chlumu u Třeboně. Ve
své době byl dlouho největším rybníkem co do plochy i objemu. Dnes je
nejdelším českým rybníkem (6 km),
rybníkem s nejdelší břehovou čárou
(25 km) a s největší hloubkou (u hráze 16 m). Je však nejméně výnosným,
proto je využíván především pro rekreaci. Této lesnaté oblasti, ve které se
výše jmenované rybníky nacházejí, se
říká Česká Kanada.
Když jsme opustili Staňkov, stoupali jsme polní cestou k lesům v dáli.
Vstoupili jsme do hlubokých lesů
a procházeli jsme mírně zvlněnou
krajinou. Vzrostlé a zdravé lesy tu

19. 9. 2020 pohled na Chlum u Třeboně přes rybník Hejtman (1)

byly bohaté na hřiby, klouzky, masáky
a ryzce, ale našli jsme i muchomůrku
hlízovitou.
Na rozcestí Pod Smírčím vrchem se
naše skupina rozdělila. Karel Lukáš
a Eva Seidlová pokračovali po trase 25 km. Já, můj syn Petr Vlček, Eva
Rajchlová a David Rajchl jsme pokračovali po žluté turistické značce do
Stráže nad Nežárkou a tím manévrem
jsme si zkrátili trasu na 22 km. Krásným lesem jsme došli až do Libořez,
kde se nachází soukromé letecké
muzeum. Odtud jsme pokračovali
otevřenou krajinou s výhledy až do
Stráže nad Nežárkou.
Karel s Evou v závěru trasy 25 km
opustili hluboké lesy a mezi Lásenickým a Paseckým rybníkem vešli do
obce Lásenice, která se nachází nad
řekou Nežárkou. Závěrečná část cesty do Stráže nad Nežárkou vedla 4km

19. 9. 2020 pohled na radnici ve Stráži nad Nežárkou
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pěšinou, která se často vinula v prudkých stráních s velkým převýšením
vysoko nad břehem řeky Nežárky
s překrásnými výhledy na tuto řeku.
Mnoho účastníku se těšilo na návštěvu zámku Emy Destinnové Stráži nad
Nežárkou, ale zámek měl letos z nepochopitelných asi koronavirových
důvodů otevřeno jen o prázdninách
v červenci a srpnu.
Původně zde stál gotický hrad, jehož
základy byly položeny již ve třináctém století pány ze Stráže. Hrad byl
posléze upraven v renesančním stylu.
A v osmnáctém století se mu dostalo další podoby. Byl zahalen velkolepým, honosným a bohatým stylem
v duchu baroka.
V současnosti má zámek podobu trojkřídlé jednopatrové budovy.
Ema Destinnová vyrostla v podnětném rodinném prostředí, které bylo
vyplněné rozličnými hudebními tóny
a uměleckými styly. A od své matky
získala ten největší dar. Pyšnila se neobyčejně krásným hlasem a kosmopolitním společenským náhledem.
Ten byl vyplněn nejenom literaturou,
uměním, vzděláním, ale také cestováním. Ze zámku v roce 1914 vybudovala místo pro odpočinek, kde se
jí dostalo harmonického klidu v srdci
malebné přírody. To doplňovalo její
bohatý společenský život, odehráva-

19. 9. 2020 pohled na zámek ve Stráži nad Nežárkou
jící se na světových pódiích v New
Yorku, Berlíně, Londýně i Paříži.
Uzavření zámku nám náladu nezkazilo, protože po celý den jsme si užívali
nádherné krajiny a lesů v okolí jihočeských rybníků a krásného slunečného počasí. Odpoledne sluníčko
prohřálo vzduch na příjemných 23°C.
Po odpočinku a posezení v místních
restauracích jsme v 17 hodin vyrazili
autobusem ze Stráže nad Nežárkou
na skoro 3 hodinovou cestu k našim
domovům.

Nikdo z nás v tu chvíli netušil, že to
byl poslední autobusový výlet v tomto roce. Autobusový výlet Přes Moninec do Sedlčan plánovaný na sobotu
10. října a autobusový výlet Českým
krasem do Sv. Jana pod Skalou, který
se měl uskutečnit v sobotu 31. října,
jsme byli nuceni kvůli koronavirovým
opatřením vlády zrušit.
Petr Vlček,
vedoucí autobusového výletu,
člen KČT, odbor Líně

Rozsvícení vánočního stromu na Sulkově 2020

O první adventní neděli, 29. listopadu 2020, se v 17.00 h
v areálu dětského hřiště na Sulkově rozsvítil vánoční strom.
V letošním roce se s ohledem na platná protiepidemická
opatření neuskutečnil tradiční doprovodný program.
Obec Líně touto cestou děkuje Skupině ČEZ, která se rozhodla
i přes nepříznivou situaci rozsvícení vánočního stromu podpořit.
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Činnost Klubu českých turistů, odbor Líně v době koronavirové
Na začátku roku 2020 jsme měli velké
plány. Pro veřejnost jsme chtěli připravit čtyři turistické pochody (Kouzlo
zimního lesa, Líňský maraton, Předvánoční pochod a Vánoční pochod v Líních). Měli jsme v plánu uskutečnit devět autobusových výletů a čtyři akce
z cyklu Čtyři roční období (jaro, léto,
podzim a zima). Také jsme se chystali
uklidit okolí Líňské okružní trasy v Líních a na Sulkově.
Co se nám podařilo letos uskutečnit?
V sobotu 22. února se nám ještě podařilo uspořádat turistický pochod
Kouzlo zimního lesa, na který přišlo
206 turistů.
Pak nastala v naší činnosti delší přestávka zapříčiněná vyhlášením nouzového stavu a zákazem shromažďování
většího počtu osob z důvodu šíření
koronavirové nákazy. Činnost se nám
podařilo obnovit v sobotu 30. května,
kdy jsme uspořádali další turistický
výlet s využitím veřejné hromadné
dopravy z cyklu Čtyři roční období,
tentokrát nazvaný Čtyři roční období
– jaro původně naplánovaný na sobotu 25. dubna. Pod vedením zbůšského
občana a člena našeho odboru Václava Straky jsme dopoledne navštívili
Památník Lidice a Muzeum spisovatele a novináře Oty Pavla v Buštěhradu
a odpoledne jsme se prošli údolím
Tiché Šárky na okraji Prahy, kde jsme

obdivovali starobylé usedlosti, mlýny
a výstavné vily.
Ve středu 24. června jsme uskutečnili
další turistický výlet nazvaný Čtyři roční období - léto. Dopoledne jsme se
prošli Průhonickým parkem a zavítali
do Botanické zahrady v Průhonicích.
Odpoledne jsme se přemístili do Prahy
na Malou Stranu, kde jsme si prohlédli
nádhernou barokní Vrtbovskou zahradu, kostel Panny Marie Vítězné s Pražským jezulátkem a lanovkou jsme
vyjeli do Petřínských sadů s Růžovou
zahradou a Květnicí. Návštěvu Malé
Strany jsme zakončili v Nerudově ulici,
kde jsme se seznámili s historií domů
s domovními znameními, které se dříve používali místo čísel popisných.
Za tři dny v sobotu 27. června jsme se
vydali na první autobusový výlet do
nádherné přírody Píseckých hor, který
se měl původně uskutečnit již v sobotu 4. dubna. Výlet jsme zakončili prohlídkou královského města Písku s nejstarším dochovaným mostem v České
republice.
V sobotu 5. září jsme zamířili na autobusový výlet nazvaný Sázavou k soutoku s Vltavou. Větší část trasy byla
vedena Posázavskou stezkou, kterou
vybudoval Klub českých turistů v letech 1914 - 1924 při toku řeky Sázavy.
Od 9. do 13. září během turistické akce
nazvané Folklor a krásy ČR - 6 (Opav-

ské Slezsko) putovali někteří členové
našeho odboru okolím města Opavy.
Navštívili tam tato zajímavá místa - zámek V Kravařích, Bílý zámek v Hradci nad Moravicí, Bezručovu vyhlídku
v zámeckém parku tamtéž, roz-hlednu
Šance u Jakubčovic, zámek v Raduni
s Oranžérií a okrasnou zahradou, Muzeum Hlučínska na zámku v Hlučíně,
Památník Slezského odboje na Ostré
hůrce nedaleko Háje ve Slezsku, Národní památník II. světové války u Hrabyně, mlýn Vodníka Slámy s Muzeem
mlynářství, Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou, zříceninu hradu
Vikštejn, Muzeum venkovského života
na bývalé faře v Radkově, rozhlednu
Šibenice u Březové, dělostřelecký srub
U trigonometru u Milostovic a historické jádro Opavy.
V sobotu 19. září jsme se vydali na
autobusový výlet do jižních Čech nazvaný Z Třeboně do Stráže nad Nežárkou, během kterého jsme obdivovali
nádhernou rybníky protkanou krajinu
Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
Poslední akcí, kterou se nám podařilo
zrealizovat před zpřísněním koronavirových opatření a opětovným vyhlášením nouzového stavu, byl v sobotu 3.
října další turistický výlet do Prahy a jejího blízkého okolí Čtyři roční období
– podzim. Prohlédli jsme si Památník
Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hru-

Společné foto členů Klubu českých turistů, odbor Líně před úklidem okolí Líňské okružní trasy v květnu 2019.
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sicích, model Hrusic a rodné chalupy
Josefa Lady od Antonína Jedličky. Odpoledne jsme v Praze zavítali do Muzea
Podskalská celnice na Výtoni a na bájný
Vyšehrad, kde jsme obdivovali baziliku
sv. Petra a Pavla, rotundu sv. Martina,
Slavín a hřbitov s hroby význačných
osobností české kultury a umění.
Dva autobusové výlety plánované na
10. a 31. října jsme již nemohli z důvodu
vyhlášení nouzového stavu uskutečnit.
Pokud nedojde k dostatečnému uvolnění koronavirových opatření, neu-

skuteční se ani Předvánoční pochod
plánovaný na sobotu 19. prosince
a ani Vánoční pochod v Líních, který
se měl uskutečnit v pátek 25. prosince.
Možná se podaří zrealizovat poslední
akci z cyklu Čtyři roční období – zima
plánovanou na 22. prosince.
Jestliže Vás naše činnost zaujala, neváhejte nás podpořit svou účastí na
našich turistických akcích v roce 2021.
Vážní zájemci o turistiku se mohou
stát i členy našeho odboru. Kontaktní
e-mail je kctline@seznam.cz.

Na závěr připomínám i odkaz na naše webové stránky
http://kctline.euweb.cz, kde najdete
další informace o nás i o našich turistických akcích.
Závěrem bych chtěl popřát všem čtenářům Novin pro obyvatele Líní a Sulkova úspěšné vykročení do roku 2021,
hlavně pevné zdraví a víru v lepší budoucnost.

I když jsme museli zrušit mnoho akcí,
děti nepřišly o svátek Svatého Martina, Mikulášskou nadílku, v převlecích
za čertíky si užily čertovské rejdění.
Teď už se těšíme na vánoční posezení u nazdobeného stromečku. Ježíšek
nám určitě přinese i dárky. Děti už mu

napsaly, že byly hodné.
Přejeme všem krásné vánoce, hodně zdraví a splnění přání, aby nás rok
2021 vrátil k normálnímu životu, po
kterém se nám všem hodně stýská.




Karel Lukáš,
předseda KČT, odbor Líně

Zvládáme to spolu!
Mateřská škola nám zůstala otevřená
a spolu s dětmi to zvládáme. Ti nejmenší nepřišli o kontakt se svými novými kamarády, předškoláci se intenzivně připravují na zápis do 1. třídy.
Stále platí: Co se naučíš v mateřské
škole, využiješ po celý život.
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Učitelky a děti z MŠ Líně

Místní knihovna Líně – nejnovější tituly
DOSPĚLÍ

FOUSEK, Josef
Bezstarostné cesty

EISENHAMMER, Miroslav
Kriminální případy
a aféry z Plzně a okolí

BERNATSKÝ, Vojtěch
Tati, už tam budem?

SMITH, Wilbur
Tajemný oheň

VALTROVÁ, Marie
Kronika rodu Hrušínských
LOGAN, T.M.
Nedívej se dolů
LAPENA, Shari
Jeden z nás
MACEK, Miroslav
Saturnin zasahuje
CARTLAND, Barbara
Bezcitný hrabě
FAIRWEATHER, Jack
Dobrovolník
CÍLEK, Roman
Jedenáct smrtelných hříchů

VONDRUŠKA, Vlastimil
Křišťálový klíč III.
KARIKA, Jozef
Na smrt
ROBERTSOVÁ, Nora
Magická chvíle
CONSTANTINE, Liv
Ta, která prohraje

SPICEROVÁ, Kate
Ztratil se pes
KENNEDY, Elle
Jedna noc s ním

CASPARIOVÁ, Tina
Poník Větrník, Láska na první
pohled
HRUŠKA, Láďa
Průšvihy drzého záškoláka,
Prázdniny skoro na rok
LEMIREOVÁ/BREGNHOJ
Mira-hausbot-tata-laska
SCHÜTZE, Andrea
Kamarádi z medového lesa,
Jak zahnat stesk

JACOBSOVÁ, Anne
Venkovské sídlo 3, Časy se mění
BROWN, Sandra
Nebezpečná podoba
DÁN, Dominik
Nevinným se neodpouští
KUBÍČKOVÁ, Klára, KUBÍČKOVÁ,
Markéta
Stíny Vichrovského kláštera
Vieweghová, Veronika
Být sama sebou
ŠLACHTA, Robert
Třicet let pod přísahou
KING, Stephen
Svědectví

CASTALDO, Nancy
Farma, která nás živí


BENKOVÁ, Jana
Štěstí



SAUDKOVÁ, Sára
Ticho

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STEEL, Danielle
V nemilosti

BETTS, J. S.
Lištička a víla

PAWLOWSKÁ, Halina
Zážitky z karantény

KINNEY, Jeff
Dobrodružství báječných
kamarádů

FIELDINGOVÁ, Joy
Na špatném místě
LECHNEROVÁ, Veronika
De(bil)níček

SCHÜTZE, Andrea
Kamarádi z medového lesa,
Králíčci v ohrožení

SAMOVÁ, L. Virginy
Deník odhodlané prudilky,
Fany opět zasahuje
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Za místní knihovnu Líně:

Jaroslava Tomášová
knihovnice

KROKUSIÁDA za nouzového stavu ve dnech 14. 11.–16. 11. 2020
Již V. ročník krokusiády zajištěný Spolkem PRO VŠECHNY, z.s. byl tentokrát
v několika dnech a skupinkách. Protože
bezpečnost především!
Sluníčko nám pomohlo v sobotu k osazení krokusů směr od silnice na Návsi
v Líních okolo chodníčku směr Obecní
úřad. Pětset cibulek by zde mělo být
brzy vidět.
Sice trochu zatažená neděle, ale o to
větší úsměv měli všichni dobrovolníci
na odpoledním sázení.
Dalších pětset cibulek bude zdobit okolí chodníčku od potoka směr k letadlu
u školky v Líních.

A poslední skupinka nám v pondělí,
už za tmy a za svitu lamp, vysadila na
Sulkově u hlavní silnice dalších pětset
cibulek.
Takže suma sumárum letos jedentisícpětset cibulek je v zemi připraveno
na jaře vyrazit.
Spolek PRO VŠECHNY, z.s. děkuje členům a dobrovolníkům jak malým tak
dospělým, kteří i v takto složité době
dokázali, že jim záleží na svém okolí,
kde žijí.
Doufám, že se všichni společně setkáme co nejdříve v lepší době.
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TIPOVACÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE
Připravili jsme pro Vás soutěž.
Otázka zní:
Tipněte si, kolik kusů krokusů už Spolek PRO VŠECHNY z.s. vysadil v Líních
a na Sulkově celkem, od vzniku své
existence ?
Uzavírka soutěže je 31. 12. 2020.
Vítěz bude uveden v příštím čísle.
Své tipy posílejte na mail:
zdenka.slegrova@tiscali.cz
Eva Hezoučká
Spolek PRO VSĚCHNY, z.s.

Máme se na co těšit?
Prožíváme dobu ovlivněnou mnoha
nepříjemnými okolnostmi a vlastně
celý letošní rok se vymyká našemu obvyklému způsobu života. Na jaře i v létě
jsme věřili, že epidemie covidu skončí
a vše bude jako dřív. Čekal někdo, že
nás na podzim potká druhá vlna s ještě
horšími následky? Dnes můžeme jen
vzpomínat na týdenní wellnes pobyt
v Sezimově Ústí a v Luhačovicích. Museli jsme oželet několikrát plánovaný
zájezd do Krásného Dvora, návštěvu představení divadelního souboru
v Losiné. Naříkat nemá smysl. Situace
se určitě změní, ale nic nebude jako
dřív. Bude to jiné. Mnozí z nás změní
svůj život, své názory a postoje. Možná
i zmoudříme a budeme si zvykat na
nové podmínky. Vždyť ne nadarmo se
říká, že každá i negativní zkušenost nás
posouvá dopředu.
Začala doba adventní, doba příprav na
nejkrásnější svátky roku – Vánoce. Udělejme si je krásné jako každý rok. Vychutnejme si jejich kouzlo v kruhu rodiny. Zazpívejme si koledy a zachovejme
vánoční tradice. Potěšme se z dárků,
které nemusí být kdovíjak drahé. To je
to, nač se můžeme těšit!

Marie Brandnerová

Vzpomeňme na ty, kteří nás opustili
a nemohou být s námi. Bohužel naše
organizace Senioři ČR byla zasažena
dvěma velkými ztrátami. V říjnu nás
opustila členka výboru paní Marie Holá.
Stála u zrodu organizace a jako místopředsedkyně pomáhala rozvíjet její
činnost a získávat tak nové členy. Všichni ji znali jako milou, stále usměvavou
ženu, ochotnou pomoci a poradit. Šířila
kolem sebe pohodu a dobrou náladu. V její blízkosti bylo člověku dobře,
vzbuzovala pocit důvěry. Kdoví, zda ji
někdo slyšel zvýšit hlas. To se neslučovalo s její mírnou povahou. Bude nám
velmi chybět.
S velkým smutkem jsme přijali zprávu
o úmrtí naší předsedkyně paní Marii
Brandnerové. Příští rok by slavila devadesátku. A jak se na to těšila! Kdo ji znal,
ví, že duchem byla mladá, plná nápadů
a energie. V roce 2006 založila občanské sdružení Svaz důchodců Sulkov
a byla zvolena předsedkyní. Původní
počet členů 21 vzrostl na dnešních 100!
Zájem o členství v organizaci dokazuje,
že je zaujal program a pořádané akce.
Naše předsedkyně byla neskutečně
podnikavá. Měla výborné nápady a do-

Marie Holá
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kázala pro jejich realizaci získat i členy
výboru. Kde se v ní brala ta energie
a elán? Byla obětavá a pro organizaci by
byla, jak se říká, dala život. Byla úžasný
diplomat, dokázala řešit spory a uklidňovat rozhádané strany. Občas zvedla
hlas, ale nakonec dokázala každý spor
s úsměvem urovnat. Vybavujeme si její
slova na poslední členské schůzi. Hovořila o tom, že v únorových volbách
nového výboru už nebude kandidovat.
Bylo jejím přáním, abychom nenechali organizaci padnout, ale pokračovali
v tom, čemu ona zasvětila 14 let života.
Považujme to za velkou výzvu nejen
pro výbor, ale i pro všechny členy organizace.
Jsou lidé, na které časem zapomeneme, když nás navždy opustí. Paní Marie
Holá, ani paní Marie Brandnerová k nim
rozhodně patřit nebudou.
Čest jejich památce!
Přejeme vám všem, abyste prožili pěkné pohodové Vánoce, setkali se se svými nejbližšími i přáteli a v dobré náladě
vstoupili do nového roku.
Milena Bulínová
Senioři ČR Sulkov

POHÁDKOVÝ LES aneb CESTA DO BRADAVIC A ZPĚT dne 12. 9. 2020
Po dlouhé a vynucené pauze se Spolek PRO VŠECHNY, z.s. a řada dalších
dobrovolníků rozhodli uspořádat na
začátku školního roku čarovný pohádkový les pro děti i dospělé. Opravdu slunečná a velmi teplá sobota byla
jako stvořená pro plnění úkolů v lese
na stanovištích. Samozřejmě , že se
akce neobešla bez určitých bezpečnostních opatření, které bylo nutno

dodržet. Byli zde k vidění profesoři
z Bradavic, Hagrid, skřítek Dobby, ředitel Bradavické školy Brumbál, profesorka Mcgonagallová, žákyně Hermiona, Bradavický expres, nádraží 9 a ¾
a další hrdinové. Dětem zářila očíčka.
A to je přesně ten okamžik, pro který
nám veškerá ta příprava stojí za to. Na
Sulkově na hřišti bylo opravdu veselo
a plno. Pohádkový les byl zakončen
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humorným tanečním vystoupením
výpravčího Bradavického expresu
v podání hry na košťata jakožto na
hudební nástroj.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na této úžasné akci. Ať kouzla
provází nás.
Eva Hezoučká
Spolek PRO VŠECHNY, z.s.

Rozsvícení stromečku
Konec roku se blíží a s ním i předvánoční čas, který začíná první adventní
nedělí, letos to je už 29. listopadu.
V letošním roce nám pandemie trochu
překazila obvyklé zahájení adventu na
Sulkově rozsvícením vánočního stromu se zpíváním koled a setkání lidiček
u svařáčku.
Bez stromečku by to ale bylo smutné.
Stromeček jsme krásně ozdobili, pod
ním máme krásně malovaný betlém .
No a první adventní neděli se rozzářil.
Přejeme krásné vánoční svátky plné
pohody, zdraví, štěstí a radosti s blízkými, v novém roce hodně úspěchů. Ať
se všem splní jejich přání!
Za Spolek Ženy Sulkov Jana Vizváriová

Šťastné a spokojené Vánoce

a po celý rok 2021 pevné zdraví
přeje redakční rada!
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