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Letošní rok je zaměřen především na školské projekty
V letošním roce se dostaly do další fáze
důležité investiční projekty v oblasti školství. S ohledem na aktuální vývoj počtu
dětí je hlavní pozornost zaměřena na
navýšení kapacity 1. stupně ZŠ, školní
družiny a také mateřské školky.
Nejdále pokročily práce na výstavbě další budovy v areálu ZŠ 1. stupně. Zhruba
před rokem bylo na tento projekt vydáno
pravomocné stavební povolení a obec
požádala o dotaci z programu „Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství“, vyhlašovaného ministerstvem financí. Vše dobře dopadlo a Líně tak získaly ze státního
rozpočtu dotaci v maximální možné výši
20 mil. Kč. Dotace pokryje přibližně dvě
třetiny celkových nákladů, zbývající třetinu uhradí obec z vlastních prostředků.
Po provedení výběru zhotovitele, kterým
se stala firma POHL cz, a.s., a po uzavření
smlouvy o dílo se koncem září rozeběhly stavební práce. Nyní již stavba spěje
ke svému závěru a do konce června
by měla proběhnout kolaudace. Nová
školní budova vyrostla na místě bývalé
kotelny, která předtím několik let sloužila jako dílna údržby obce. S historickou
budovou ZŠ 1. stupně je nový objekt
propojen zastřešeným koridorem. Během prázdninového období bude třeba
náležitě upravit plochu zahrady a také
zrekonstruovat nevzhledné a dosti zdevastované oplocení. Na příští rok je připravována výstavba nové komunikace
kolem školního areálu, pak na řadu přijde

Právě dokončovaná budova ZŠ 1. stupně
také zateplení a oprava fasády historické
budovy školy. Tím by měl být soubor
úprav komplexu základní školy 1. stupně
završen.
Jak již vešlo ve všeobecnou známost,
výrazněji roste také počet dětí v předškolním věku. Mateřská škola byla v roce
2012 rozšířena téměř dvojnásobně a pojme kolem stovky dětí, dnes to ale již
opět nestačí. Přestože je každý rok situace mírně odlišná, nedaří se v posledních
letech uspokojit zájem všech zájemců.
Zastupitelstvo obce operativně začalo
tuto nepříznivou situaci řešit. V souladu s dlouhodobou strategií i s platným
územním plánem byl zpracován projekt
výstavby 1. etapy nové mateřské školy
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v prostoru mezi ulicí Na Svahu a prostorem bývalé návsi. Postavena by zde zatím měla být přízemní budova s jednou
novou třídou. V případě potřeby bude
možné na tento základ navázat dalšími
etapami a školku postupně zvětšit. Na
projekt již bylo vydáno pravomocné stavební povolení, obec požádala o dotaci
ze stejného programu jako o rok dříve
na rozšíření ZŠ 1. stupně. Náklady celého
projektu jsou odhadovány na cca 19 mil.
Kč, včetně přípojek, oplocení celého areálu i nezbytných parkovacích míst.
Akutní potřeba řešit rozšíření ZŠ 1. stupně i MŠ měla ovšem za následek zpomalení prací na projektu výstavby tělocvičny ve stávajícím areálu ZŠ 2. stupně.

Práce na tomto projektu budou také
postupně obnoveny, aby bylo možné
získat stavební povolení a následně požádat o případnou dotaci. Kromě výuky
tělocviku by plánovaná stavba měla plnit funkci sportovní haly pro širokou veřejnost, využívat by ji mohly samozřejmě
také místní sportovní kluby. S ohledem
na větší předpokládanou finanční náročnost (cca 50 mil. Kč) bude však právě
v tomto případě hodně záležet na tom,
zda bude vypsán vhodný dotační titul
pro obce velikosti Líní a jaký bude celkový zájem ze strany uchazečů – jistě veliký.
Nyní je ovšem potřeba zdárně dokončit
novou školní budovu v areálu ZŠ 1. stupně se vším, co je nezbytné k jejímu řádnému uvedení do provozu. O případném dni otevřených dveří pro veřejnost
před zahájením školního roku rozhodne
epidemická situace a případná vládní
opatření. Veřejnost bude samozřejmě
včas náležitě informována. Doufejme, že
se vše podaří!

Kaleidoskop informací

Stávající mateřská škola již nestačí svojí kapacitou

Koupání bude zase o něco příjemnější. Pracovníci údržby
obce nově upravili plochy u jižní strany bazénu ve sportovním
areálu. Právě na tomto místě, u vstupu do brouzdaliště, byla
již stávající dlažba nejvíce poškozená. Snad se umoudří počasí
i epidemie a léto bude přát koupání!

Pumpa v Lidické ulici opět funguje. Původní 21 metrů hluboká veřejná studna tak může sloužit svému účelu. Poděkování
za precizně odvedenou práci patří místním občanům Herbertu
Kastlovi a Václavu Šilhavému, a také zaměstnancům obce.

Michal Gotthart, starosta

Nová školní budova stojí na místě bývalé dílny a kotelny

V sousedství tohoto hřiště v areálu ZŠ 2. stupně by mohla v budoucnu stát nová tělocvična
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V Polní ulici rostou nové stromy. Na malém prostranství
v sousedství dětského hřiště byly v dubnu vysazeny nové stromy a keříky, které vytvoří ostrůvek zeleně uvnitř obytné čtvrti.
Zahradnická firma také provedla kontrolu dřevin, vysazených na
území obce v posledních letech. Uschlé stromy byly nahrazeny
novými, další se dočkaly potřebných úprav. Bohužel, vyměnit
bylo nutné také lípu republiky, která byla v r. 2018 vysazena na
líňské návsi v rámci projektu Plzeňského kraje.

Skateboardové překážky jsou nově opraveny a natřeny.
Práce provedli během jarní nucené koronavirové uzavírky pracovníci údržby obce. Skateboardový streetový spot na víceúčelovém sportovišti na sídlišti je tak možné opět užívat v plném
rozsahu. Jednoduchý překážkový soubor má napodobovat prostředí ulice se schody, zídkami a zábradlím.

Turisté provedli kontrolu Líňské
okružní trasy. Stejně jako každý rok byly
odhaleny různé nedostatky, poškozené
značení i poničené informační tabule.
S výsledkem kontroly seznámil předseda
líňského odboru KČT Karel Lukáš obecní úřad. Zjištěné závady jsou postupně
odstraňovány, například informační tabulka z vyhlídkového místa nad Novým
rybníkem (na snímku) již byla vyměněna.
Obnovu značení provádějí turisté sami.

Úpravou prošlo prostranství mezi
garážemi. Letošní zimní počasí bylo
příčinou zhoršené sjízdnosti řady cest,
bláta jsme si opravdu užili. Na základě
opakovaných připomínek zajistila obec
alespoň provizorní úpravu prostranství
mezi řadovými garážemi v ulici 9. května, u bývalé dílny Svazarmu. Povrchová
vrstva bláta byla stržena a nahrazena
štěrkem.
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U chodníku mezi Líněmi a Sulkovem
je nový odpadkový koš. Osazen byl
v polovině května na základě připomínek ze strany občanů. Pokud se osvědčí
a přispěje k poklesu množství odhozených odpadků podél chodníku, lze v instalaci košů pokračovat nejen u tohoto
chodníku, ale i na dalších místech.

Slet čarodějnic a čarodějů v MŠ
30. dubna se v MŠ ve třídě Ježečků konal
slet čarodějnic a čarodějů. Čarodějnice
a čarodějové nejprve rozbublali čarodějný lektvar, každý si při tom něco přál. Přáníčka by se měla vyplnit o Filipojakubské
noci. Pak se létalo na koštěti, a nakonec
se všichni divoce roztančili. Čarodějný
slet jsme si moc užili.
Děti a učitelky ze třídy Ježečků
Zajíci

Myšky

Ježečkové

Maminky mají svátek
Srdíčka, kytičky, barevné obrázky, to vše
vytvářely děti v mateřské škole, aby potěšily své maminky ke Dni matek. A daly
si opravdu záležet, protože ta „ moje“ maminka je ta nejlepší na celém světě.
Maminko má, dnes máš svátek, dám Ti
kytku ke Dni matek, k tomu přidám velkou pusu a svůj vlastnoručně vyrobený
dárek.
To nejlepší všem maminkám přejí děti
i učitelky z mateřské školy

Ježečkové

Veverky
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Značkaři Klubu českých turistů zahájili obnovu Staroplzenecké naučné stezky
V Klubu českých turistů, odbor Líně pracují značkaři Ing. Jozef Babka a Karel Lukáš. Již od roku 1995 obnovují turisticky
značené trasy Klubu českých turistů.
V letošním roce dostali za úkol obnovit
značení Staroplzenecké naučné stezky,
která je dlouhá 11km.
Okruh naučné stezky vede po všech
významných historických, architektonických a přírodních památkách ve Starém
Plzenci, Sedlci a přilehlém okolí. Začátek i konec naučné stezky se nachází
na náměstí ve Starém Plzenci u kostela
sv. Jana Křtitele. Na trase dlouhé 11 km
najdete 9 tematických zastávek s informačními panely. Trasa naučné stezky se
dá projít za 3 hodiny bez započtení času
na zastávku u tematických tabulí. Trasa
prochází v lehkém, ale výškově členitém
terénu. Během putování po naučné stezce navštívíte a poznáte tyto zajímavosti:
náměstí s kostelem sv. Jana Křtitele ve
Starém Plzenci, rotundu sv. Petra a Pavla, základy kostelů sv. Vavřince a sv. Kříže,
hradiště Hůrka (Stará Plzeň), chráněné
naleziště zkamenělin Černá stráň, v Sedlci kychtu vysoké pece bývalých sedleckých železáren – kolébky Škodových závodů, Sedlecký rybník, přírodní rezervaci
Jezevčí skála, bývalý královský hrad Radyně a seskupení bizarních buližníkových
skal Andrejšky.
K provedení obnovy značení jsme obdrželi značkařské příkazy. Značení celé naučné stezky bychom měli obnovit za dva
dny. Co je naším úkolem. Všechny stávají-

cí značky naučné stezky obnovit nanesením nové vrstvy barev, doplnit chybějící
značky, které byli odstraněny při těžbě
dřeva v lesích nebo při výměně sloupů
elektrického vedení a veřejného osvětlení. Dále kontrolujeme stav všech směrovek a tabulek turistických informačních
míst. Tam, kde značky zakrývají náletové
dřeviny, je vyřežeme. Obnově značení
jsme už věnovali jednu sobotu, během
které obnovili značení naučné stezky
v úseku Starý Plzenec, náměstí – Andrejšky – Radyně v délce 4 km. Minulá obnova
nebyla příliš zdařilá. Na křižovatkách a odbočkách často chyběly značky, které museli nově nakreslit. Průběh naučné stezky
ve Starém Plzenci neodpovídal situaci,
která je zanesena v turistických mapách,
což nás dost mátlo a ztěžovalo nám práci.
Na obnovu značení vyjíždíme na kolech.
Potřebné vybavení, barvy, štětce, pilky,
nůžky, škrabky, basičky na nošení barev,
si vozíme v přepravkách na nosičích kol.
Pro zajímavost, cesta na kole z Líní do Starého Plzence na náměstí o délce 20 km,
mi trvala 1 hodinu a 10 minut.
Předpokládáme, že zbytek obnovy značení Staroplzenecké naučné stezky,
provedeme do konce června. Věřím, že
tento článek vás může inspirovat k zajímavému výletu do Starého Plzence
a jeho okolí.
Autorem článku je Karel Lukáš, vedoucí
značkař a předseda Klubu českých
turistů, odbor Líně.
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Autor: Michal Kubík, Sulkov

Ing. Josef Babka zhotovuje novou značku
Staroplzenecké naučné stezky pomocí
šablony

Od haldy ve Zbůchu

Andrejšky – jedna z buližníkových skal
pod Radyní

Pohled na kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci
a rotunda sv. Petra a Pavla

Starý Plzenec náměstí – naše kola a značkařská výbava

Okolí Líní a Sulkova z ptačí perspektivy

Nad sulkovskou haldou (soláry)
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vání. V zatím vyhodnoceném okresním
kole obsadila děvčata 1. místa v kategoriích L3, DT1 a DT2 a 2. místo v kategorii ZŠ4. První místa následně postoupila
na vyhlášení krajského kola Plzeňského
kraje, kde se děvčata opět skvěle umís-

tila (viz výsledkové tabulky) a postoupila
tedy do celorepublikového kola v kategorii L3 a DT2, jehož vyhlášení netrpělivě
očekáváme.
Na následujících obrázcích jsou uvedeny
ukázky z prací našich děvčat. Plné znění

jejich prací je k nahlédnutí na webových stránkách: http://oshps.cz/orp/
pood/2021/2021.html a na Facebooku
SDH Líně.

V prosinci u koupáku

Naše hasičky bodují v soutěži Požární ochrana očima dětí
Školní rok 2020/2021 silně zasáhla nákaza virem SARS-COV2. Silná omezení se
projevila i na chodu zájmových kroužků
a amatérského sportu, kdy přibližně půl
roku nebylo možné tyto činnosti provozovat. Jedna z možných náhrad činnosti

mladého hasiče tak byla soutěž Požární
ochrana očima dětí (POOD), do které se
naši mladí hasiči zapojili vůbec poprvé.
Soutěž POOD je vyhlašována na úseku
prevence požární ochrany a probíhá
ve čtyřech vyhodnocovacích kolech –

Záběr z videa v kategorii DT2
/8/

organizace, okres, kraj a republika. Ve
všech kolech probíhá vyhodnocení dětských prací v kategorii literární, výtvarné
a kategorii využívající digitální technologie. Pochopitelně jsou kategorie ještě
děleny do věkových skupin. Pro každý
ročník je určeno jiné téma prací, tím letošním jsou nehody na železničních přejezdech – těžký úkol pro hasiče.
Do letošního ročníku POOD 2021 se jmenovitě zapojila děvčata Karolína Smolová
a Natálie Hynčíková a to v kategoriích
L3 (literární práce), ZŠ4 (výtvarná práce)
DT1 (prezentace), DT2 (video). Do svých
prací vložila velkou snahu a píli. Prostudovala si příslušnou odbornou literaturu, předpisy, bojové řády aj. Mimo toho
ve své práci také zhodnotila vědomosti
a postřehy od profesionálních hasičů, se
kterými vedla video rozhovory.
Děvčata, jejich blízké, ale i vedoucí těšila
už samotná tvorba soutěžních prací, o to
větší radost pak přicházela a snad ještě
bude přicházet, při jejich vyhodnoco-

Příspěvek v kategorii L3

Ukázka snímku z prezentace v kategorii DT1

Výsledkové tabulky – Plzeňský kraj
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Plánované turistické akce KČT, odbor Líně na 3. čtvrtletí 2021

ČERVEN
26.6. Z JEZEŘÍ NA ČERVENÝ HRÁDEK (KRUŠNÉ HORY) - pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10, 15, 21, 26, 33 - mapy KČT: 5, 6 * atlas SHOCART strana: 51, 52, 80, 81
Odjezd busu: Nýřany (MěÚ) 5:25 * Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:35 * Líně 5:45 * Sulkov 5:50 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:00 * Plzeň – Košutka U Gery (zastáka vMHD) 6:10 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 19:00 hod.
Starty tras: 10, 21 km Jezeří (parkoviště u zámku) * 15, 26, 33 km Horní Jiřetín (MTZ)
Cíl: Všechny trasy Červený Hrádek (náměstí)
Zajímavosti na trase: zámky Jezeří, Červený Hrádek, město Jirkov (městská věž)
Přihlášky (zaplatit) do ČT 16. 6. 2021 * Cena za dopravu: 330 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a studenti do 25 let 50% sleva: 165 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

ZÁŘÍ
4.9. ZA RUMCAJSEM DO JIČÍNA - pěší turistika
Turistická akce s podporou autobusu
So
Trasy: 10, 16, 25, 31 km - mapy KČT: č. 2, 30 * atlas SHOCART strana: 239, 294, 295
Odjezd busu: Nýřany (MěÚ) 5:10 * 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: 25, 31km: Rváčov (P u Lyžařského areálu) * 16 km: Tábor (rozhledna) *10 km: Železnice
Cíl: vše Valdice (nebo dohodě v autobusu Jičín)
Zajímavosti na trase: Rváčov – rozhledna, Kozlov – hrad, Altmanova věž, Tábor chata a rozhledna, Bradle
(hrad), vrch Zebín…, nádherná příroda Českého ráje (Jičín)
Přihlášky (zaplatit) do ČT 26. 8. 2021 * Cena za dopravu: 470 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a studenti do 25 let 50% sleva: 235 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz
18.9. PŘES MONINEC DO SEDLČAN - pěší turistika
Turistická akce s podporou autobusu
So
Trasy: 12, 17, 23, 25, 30 km - mapy KČT: č. 39, 41* atlas SHOCART strana: 342, 343, 390
Odjezd busu: Nýřany (MěÚ) 5:40 * Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:50 * Líně 6:00* Sulkov 6:05 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:25 * Plzeň Slovany (konečná tram. č.1, zastávka MHD) 6:35 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 18:30 hod.
Starty tras: 30 km: Libenice * 25 km: Moninec (dolní st. lanovky) * 23 km: Monínec (horní stanice lanovky,
doprava lanovkou cca 1,5 hod. čekání * 17 km: Kvasejovice * 12 km: Jesenice
Cíl: vše Sedlčany náměstí
Zajímavosti na trase: příroda okolí Monince, zřícenina hradu Zvěřinec, hradiště Pačíska, městys Sedlčany
Přihlášky do 9.9.2020 * Cena za dopravu: 310 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a studenti do 25 let
50% sleva: 155 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz
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ŘÍJEN
2.10. Z KLUKU PŘES BRANIŠOVSKÝ LES DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC (ČB) - pěší turistika
Turistická akce s podporou autobusu
So
Trasy: 8, 13, 18, 22, 36 km - mapy KČT: č. 72 * atlas SHOCART strana: 551, 552, 582, 583
Odjezd busu: Nýřany (MěÚ) 5:25 * Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:35 * Líně 5:45 * Sulkov 5:50 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:00 * Plzeň – Slovany (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 České Budějovice - České Vrbné
Zajímavosti na trasách: Příroda Blanenského lesa a ČB rybníků, Kluk vrchol, Kleť vrchol, bájný Branišovský
les, centrum ČB.
Přihlášky (zaplatit) do ČT 23. 9. 2021 * Cena za dopravu: 390 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a studenti do 26 let 50% sleva: 195 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz
Branišovský les. Místo, kde se údajně dějí „paranormální“ jevy. Příkladem je Temná 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 Československá 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 postřílely. Údajně přežil jediný voják. Proč se to stalo? Možná vojáci 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 zde byli nafoceni duchové (dobří i zlí).
Zdroj: internetové odkazy.

Jsme významná výrobně-obchodní společnost na poli obalové techniky se sídlem v Plzni.
Naše společnost přijme do svého kolektivu novou pracovní sílu na pozici:

MANIPULANT SKLADU
Náplň práce:
• manipulace s materiálem – vyskladňování
objednávek přejímání zboží
• obsluha VZV a dalších zařízení
(průkaz není podmínkou)
• vykládky a nakládky zboží
• účast při inventurách
• řízení se požadavky ISO a předpisy BOZP a PO
• jednosměnný provoz
• týdenní úvazek 40 hod./týdně

Nabízíme:
• po zkušební době stravenkový paušál
• příspěvek na penzijní připojištění
• až 25 dní dovolené
• příplatky za přesčasy
Nástupní plat:
• od 24 000 Kč do 26 000 Kč

Místo pracoviště: Zbůch, Plzeňská 437
V případě zájmu zasílejte své profesní CV na níže uvedenou e-mailovou adresu.
Kontaktní údaje: Radka Vítovcová, tel.: 702 136 570, nabor@iretex.cz
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Místní knihovna Líně – nejnovější tituly
KNIHY PRO DOSPĚLÉ:

KRATOCHVÍL, Miloš
Prázdniny blbce číslo 13, jak jsme
zachraňovali svět

HARASIMOVÁ, Markéta
Smrtelný hřích
FRANCIS, Felix
Krize
BRABCOVÁ, Eva
Peklověk
WHITE, Loreth Anne
Temné vábení
PATTERSON, James
Jasný cíl
HUBEŇÁKOVÁ, Zuzana
Nejhezčí mezi krávami
CARTER, Chris
Napsáno krví

DUFFKOVÁ, Michaela
Zápisník alkoholičky
VRCHLICKÝ, Jaroslav
Noc na Karlštejně
BROWN, Sandra
Střemhlavý pád
VASILKOVÁ - KELEOVÁ, Táňa
Rodinné klubko
VASILKOVÁ - KELEOVÁ, Táňa
Julinčina pekárna
BAUER, Jan
Královská štvanice
LACROSSE, Marie
Vinařství, V bouřlivých časech
LACROSSE, Marie
Vinařství, Nový začátek

CLEMMENSEN, Jesper
Uprchlíci
MELICHAR, René
Zákoník mé ženy
BARKER, J.D.
Šesté dítě

KEBEDA, Jan
Medovníček a jeho nemocnice pro
zvířátka
PARVELA, Timo
Koumákův blog
PANTERMÜLLEROVÁ, Alice
Lenčiny katastrofy, Kde je lama, tam
je drama
SAMOVÁ, Virginy L.
Deník odhodlané prudilky
BRENSING, Karsten
Tajuplný svět virů a bakterií

FRANCIS, Felix
Krize
GARDNEROVÁ, Lisa
Hledej mě
DÁN, Dominik
Sára

MORNŠTAJNOVÁ, Alena
Listopád

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

VONDRUŠKA, Vlastimil
Křišťálový klíč IV. - Hejnické
pastorále

FRIXEOVÁ, Katja
Kamarádka z oblohy

LAMBALLE, Marie
Maják na útesech

COXOVÁ, Lizzie
Holky, neděste se puberty

NIEDL, František
Cesty rytířů

HUDSKÝ, Petr
Příhody telátka Poplety

BÁRTOVÁ, Anna Beatrix
Žena tří mužů

QUAYLEOVÁ, Ruth
Alice uličnice a králík nezbedník

MINIER, Bernard
Údolí

BROOKEOVÁ, Lauren
Heartland, Cesta domů

LUDVÍKOVÁ, Jitka
Případ čurací panny

REIDEROVÁ, Katja
Příběhy o hříbatech
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Jaroslava Tomášová
Místní knihovna Líně

Letní kino bude promítat také ve dnech 31.7. a 28.8., program bude organizátory upřesněn
a vyvěšen na informačních místech.
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Klub českých turistů obnovuje činnost
Ani v době koronavirových omezení
Vlády České republiky, se spolkový život v Klubu českých turistů, odbor Líně,
úplně nezastavil. Od pátku 12. února
do neděle 21. února 2021 proběhla korespondenční schůze Klubu českých
turistů, odbor Líně, během které jsme
zhodnotili omezenou turistickou činnost
v roce 2020 a schválili usnesení a plán
činnosti na rok 2021. V sobotu 20. března
Karel Lukáš provedl revizi značení Líňské
okružní trasy, kontrolu stavu informačních tabulí, všech tabulek informačních
míst a směrovek, které se nachází na
Líňské okružní trase. Na trase zjistil dvě
závady. V Líních, u hostince Za větrem
chyběla tabulka informačního místa Líně
(host.) i s dřevěným sloupkem, na kterém
byla upevněna. Na silničce z Úherec ke
kravínu na okraji lesíka před kravínem
někdo rozstřelil tabulku informačního
místa Líně, Nad rybníky. Zjištěné závady
byly nahlášeny starostovi Bc. Michalu
Gotthartovi, který zajistil jejich nápra-

vu. Instalaci tabulek informačních míst
v terénu provedli zaměstnanci z čety
Obecního úřadu Líně. Kvůli koronavirovým omezením nemohli proběhnout
turistické pochody Kouzlo zimního lesa
a Líňský maraton. Neuskutečnili jsme
ani autobusové výlety plánované na duben a květen a květnový úklid okolí Líní
a Sulkova a Líňské okružní trasy. Na sobotu 26. června, pokud to situace dovolí
a bude k dispozici autobus, plánujeme
první autobusový výlet nazvaný Z Jezeří
na Červený Hrádek (Krušné hory). Více
informací o našich plánovaných akcích
naleznete v přehledu Plánovaně turistické akce KČT, odbor Líně na 3. čtvrtletí
2021 v tomto výtisku novin. Aktuální informace můžete také sledovat na našich
webových stránkách http://kctline.euweb.cz
Autorem článku je Karel Lukáš,
předseda Klubu českých turistů,
odbor Líně

Torzo tabulky informačního místa Líně,
Nad rybníky na Líňské okružní trase

Vzponínka na autobusový výlet z Františkových Lázní do Skalné, který jsme uskutečnili 2. 11. 2019

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 2. Ročník 15. Vychází 15. 06. 2021
Noviny pro obyvatele Líní a Sulkova vydává Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně, IČO: 00258059 pod evid. č. MK ČR E 17587
Šéfredaktorka: Jaroslava Tomášová, redakční tým: Bc. Michal Gotthart, Bohumír Landrgott
Kontakt: Obecní úřad Líně, tel. 377 911 234, 377 911 334, fax. : 377 911 234, email: zpravline@seznam. cz
Cena výtisku: ZDARMA Počet výtisků 300 ks
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