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Malým školákům slouží nová školní budova
Před dvěma měsíci byly úspěšně dokončeny poslední stavební práce projektu
„Rozšíření 1. stupně Základní školy Líně“.
Jedna z nejdůležitějších a nejnákladnějších akcí, které obec Líně realizovala
v posledních letech, byla finančně podpořena dotací ze státního rozpočtu.
Plány na rozšíření 1. stupně základní
školy vznikly již před několika lety, když
začal výrazněji stoupat počet dětí, které
byly přijímány do líňské mateřské školy.
Nárůst počtu předškoláků se následně
začal projevovat také ve škole základní,
kde bylo stále méně místa. Třídy nižších
ročníků musely být děleny na A a B, obtížně se daří zajišťovat výuku předmětů,
na které je nutné žáky rozdělit do menších skupin. Samostatnou kapitolou je
pak školní družina, která přišla o část
svých prostor a její chod mohl být zabezpečen jen díky využívání školních
tříd po skončení vyučování. Nově začala v naší škole také působit ZUŠ, určitý
prostor vyžaduje rovněž mimoškolní
činnost (kroužky). S ohledem na tento
nepříznivý stav byla zpracována projektová dokumentace, předpokládající
rozšíření školy prostřednictvím výstavby
nového pavilonu v sousedství stávající
budovy 1. stupně. Následovalo podání
žádosti o povolení stavby u příslušného
stavebního úřadu a v březnu loňského
roku bylo vydáno potřebné stavebního
povolení.
Doslova ihned, tedy ještě v březnu 2020
obec požádala u Ministerstva financí ČR
o dotaci z národních zdrojů, konkrétně
ze státního Programu 29822 – subtitul
298D2280 Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství. S administrací žádosti
obci pomohla plzeňská společnost DO-

Slavnostní otevření nové budovy 1. stupně ZŠ Líně
MOZA projekt s.r.o., která odvedla velmi
dobrou profesionální práci. Projekt splnil
kritéria přijatelnosti a ministerstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 20
miliónů Kč, tj. v maximální možné výši.
Dotace přitom pokryla téměř 2/3 celkových nákladů díla. Bez této podpory
by bylo obtížné tento bezesporu velmi
potřebný projekt uskutečnit.
Na konci srpna 2020, tedy zhruba před
rokem, proběhl výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek. Vítězem výběrového
řízení se stala firma POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, s níž obec následně uzavřela smlouvu o dílo. Počátkem září bylo
stavební firmě předáno staveniště a byly
zahájeny stavební práce.
Nejprve proběhla demolice bývalého
objektu kotelny ZŠ a dílen údržby obce,
došlo také na překládku některých inženýrských sítí. Začátky stavby byly velmi
těžké. Potíže se založením stavby na problematickém podloží si vyžádaly změny
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v realizační projektové dokumentaci.
Stavba tak hned ve své první fázi nabrala
zpoždění oproti předem schválenému
harmonogramu. Další práce pak komplikovalo nepříznivé počasí a také nedobrá
epidemická situace vyvolaná šířením
koronaviru. Do Vánoc tak byla dokončena pouze podzemní část – základy
a sklepní prostory. Po Novém roce se
ovšem situace výrazně zlepšila. Stavba
rychle začala růst nad zem a již v polovině března mohla proběhnout montáž
krovu. Některé další komplikace se sice
opět občas vyskytly, ale vždy se jednalo
o komplikace řešitelné, které neměly na
plnění harmonogramu prací již výrazný
dopad. V červnu bylo celé dílo zdárně
dokončeno, předáno obci a také zkolaudováno. Termín ukončení fyzické realizace projektu, stanovený v žádosti o dotaci na 30. 6. 2021, byl tudíž dodržen.
Je třeba zmínit, že celá dvacetimiliónová dotace byla ze strany ministerstva
financí řádně vyplacena – prostředky

převedené na účet obce byly použity
na úhradu části faktur za provedené
stavební práce. Zbývající faktury ve výši
cca 11 mil. Kč uhradila obec ze svého
rozpočtu a splnila tak podmínku povinného spolufinancování projektu. Důležité je, že dobrá finanční situace obce
umožnila provést toto spolufinancování
z naspořených rezerv, bez využití bankovního úvěru.
Období prázdnin bylo využito k provedení sadových úprav v okolí budovy
a ke zbudování podstatné části oplocení školního areálu. Vedení školy se
intenzivně věnovalo pořízení vybavení
do nového objektu. Podařilo se všechny
třídy, šatny i malou sborovničku vybavit
potřebným nábytkem, došlo také na
instalaci interaktivních tabulí. Nakonec
proběhly dosti náročné úklidové práce
a třídy i chodby byly pěkně vyzdobeny.
Pracovníci školy i dodavatelé nábytku
a IT vybavení zaslouží za svoji rychlost
a ochotu pochvalu.

Slavnostní otevření nové školní budovy
se uskutečnilo 30. srpna 2021 za účasti
veřejnosti. Z významných hostů dorazili
mj. senátor, náměstek hejtmanky Plzeňského kraje a starosta Vejprnic Ing. Mgr.
Pavel Karpíšek, členka Zastupitelstva Plzeňského kraje a předsedkyně výboru
pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Mgr. Radka Trylčová,
bývalá náměstkyně hejtmana pro oblast
školství Mgr. Ivana Bartošová, vedoucí
plzeňského závodu společnosti POHL
cz, a.s. Ing. Zdeněk Hanzal nebo starostové či místostarostové z Tlučné, Zbůchu a Úherec. Po kratším slavnostním
ceremoniálu, který proběhl na prostranství před historickou budovou 1. stupně,
probíhal až do pozdních odpoledních
hodin den otevřených dveří a všichni
zájemci si tak mohli nové školní prostory
v klidu prohlédnout. Této možnosti využili nejen rodiče a prarodiče dětí školou
povinných, ale i školáci samotní. O dva
dny později, rok po zahájení prvních sta-

Jaro 2020

Září 2020

Říjen 2020

Listopad 2020
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vebních prací, bylo již možné v nových
třídách přivítat prvňáčky!
Je všeobecně známo, že investice do
školství patří k nezbytným prioritám
všech obcí a měst. To si uvědomují také
zastupitelé naší obce i vedení Základní
školy a mateřské školy Líně. Důkazem je
i další důležitý projekt, kterým je výstavba nového objektu mateřské školy, připravená k realizaci. Připravuje se také výstavba nové komunikace okolo celého
areálu ZŠ 1. stupně a dokončení nového
plotu. A o zateplení a novou fasádu si
nahlas říká i historická budova 1. stupně
ZŠ, čehož si jistě všimli všichni účastníci
slavnostního otevření nové budovy. Ale
to je zatím věcí budoucnosti, i když, doufejme, velmi blízké. Nakonec tedy zbývá
jen popřát dětem, zejména prvňáčkům,
aby se jim v nové školní budově líbilo
a aby jim učení nezkomplikovala další
protiepidemická opatření.


Michal Gotthart, starosta

Prosinec 2020

Leden 2021

Únor 2021

Březen 2021

Duben 2021

Květen 2021
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Červen 2021

Červenec 2021

Srpen 2021

Září 2021

Kaleidoskop informací

Cesta ke sběrnému dvoru už není samá díra. Značně poškozený povrch cesty kolem řadových garáží ke sběrnému dvoru
odpadů byl v červnu nahrazen novým asfaltovým kobercem.
Jízda je tak jistě pohodlnější, ale často také rychlejší. Proto je
také zvažováno umístění zpomalovacího prahu k uličce mezi
garážemi, do které se otevírají vrátka z víceúčelového sportoviště.

Po chodníku k návsi se lépe chodí. Také hojně využívaný
chodník z Dlouhé ulice k návsi má nový kabát. Polorozpadlý povrch byl častým předmětem oprávněné kritiky místních
obyvatel, mnozí v poslední době dokonce raději než po chodníku chodili po přilehlém trávníku. Čerstvě položená asfaltová
vrstva snad všechny potěší.
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U Sulkova byla odstraněna černá skládka. Na místě původní
hromady klestu z těžby dřeva vytvořili obyvatelé z okolí nepřehlédnutelnou černou skládku bioodpadu, na kterou začali poukazovat i kolemjdoucí. Likvidaci odpadu zajistila obec Nová Ves,
v jejímž katastrálním území se skládka nacházela. Je třeba v této
souvislosti poznamenat, že kdo nemá k dispozici vlastní kompost nebo kompostér, může biologicky rozložitelný odpad ze
zahrady odvézt na sběrný dvůr, který je k tomuto účelu zřízen.
Obec Nová Ves podnikla odpovídající opatření a je připravena
další případné hříšníky tvrdě postihovat pokutami.

Po delší odmlce zase řádil silný vítr. Silnějším poryvům
větru, který se rozfoukal během jedné z nocí v polovině července, neodolaly některé stromy, většinou se však jednalo
o stromy mimo zastavěné území. Výjimkou byla vrba na břehu Zálužského potoka pod základní školou. Likvidaci zajistili
pracovníci obce.

Sportovcům slouží nové basketbalové koše. Na hřišti s umělým povrchem na sídlišti byly nainstalovány modernější basketbalové koše, které nahradily koše původní, již značně zdevastované a poškozené vandaly. Popřejme jim delší životnost!

V obci byly nainstalovány dva Z-BOXy. Samoobslužná výdejová místa Zásilkovny mají přispět k rozšíření nabídky služeb v oblasti doručování zásilek. Větší Z-BOX provozovatel nainstaloval k místní komunikaci v prostoru líňské návsi (poblíž
rybníka), menší pak do ulice V Zahrádkách na Sulkově (pod
restaurací Sparta).

Ulice Pod Vrškem čeká na svou proměnu. Během letošního
podzimu by se z prašné slepé ulice v lokalitě Na Vypichu měla
stát obytná zóna s předepsanými parametry. Povrch ulice se
změní na asfaltový, parkovací stání a vjezdy k přilehlým domům budou ze zámkové dlažby.
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Informace ke svozu odpadů po 1. 1. 2022
V souvislosti s oznámením ohledně
svozu odpadu po 1. 1. 2022, které
před několika týdny rozeslala firma
EKO SEPAR Nýřany, považujeme za
potřebné sdělit následující upřesňující informace:
Na základě nově schváleného zákona
o odpadech (541/2020 Sb.) dochází
ke změně pravidel v oblasti nakládání
s odpady, což má mj. dopad na způsob úhrad za svoz komunálního od-

padu. Občanům vznikne poplatková
povinnost vůči obci, poplatek nahradí dosavadní úhradu přímo svozové
firmě.
V současné době pracujeme na vhodné
odpadové strategii a nastavení nových
pravidel, jednáme se svozovou firmou
a na základě konzultací s regionálním
pracovištěm ministerstva vnitra připravujeme obecně závaznou vyhlášku
o poplatku. Svoz odpadu po 1. 1. 2022

bude nadále pokračovat standardním
způsobem, nová pravidla budou zaváděna postupně, předmětem změny je
jen způsob placení.
O nových pravidlech svozu odpadu, výši poplatku a způsobu placení
budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek obce
www.obec-line.cz i na úřední desce.

zrušena kvůli nepříznivému počasí.
I tak si myslím,že se letní kino vzhledem k dlouhé „pandemické“pauze
povedlo. Příští rok se budeme opět
těšit na nějakou novinku, kterou si
pro nás „Kino na kolečkách „ připraví.
Moc děkuji Báře Fialové za spolupráci a poskytnutí prostoru na koupališti
a SDH Líně za přivezení laviček a děv-

čatům,která byla v pokladně kina.
Jako kulturní referent obce Líně se
těším na shledání s Vámi všemi, ať už
na Vánočních trzích 11. 12. 2021, na
výstavě Líňského betlému a také již
na tradičním koncertě Tří králů.


Zdeňka Šlégrová

kulturní referent obce Líně



Obecní úřad Líně

Kultura v Líních
Kultura v létě v Líních byla ve znamení
letního kina ve sportovním areálu Líně.
Občané měli možnost shlédnout 19. 6.
2021 českou komedii „Ženská pomsta“
a 31. 7. 2021 taktéž českou komedii
„Matky“.
Dne 28.8.2021 se měla promítat pohádka pro rodiče s dětmi „Princezna zakletá v čase“, ale ta byla na poslední chvíli

AKCE Spolku PRO VŠECHNY , z.s. do konce roku 2021

11. 9. 2021
30. 10. 2021
31. 10. 2021
13. 11. 2021
14. 11. 2021
27. 11. 2021
4. 12. 2021
		
11. 12. 2021
17. 12. 2021

Pohádkový les na téma „Piráti z Karibiku“ – dětské hřiště Sulkov
Tradiční dýňování pro rodiče s dětmi – obecní dům Líně
Krokusiáda – sázení krokusů na Sulkově a v Líních akce pro rodiče s dětmi
Wellnes pro muže a ženy – obecní dům Líně
Vánoční dílnička pro rodiče s dětmi – obecní dům Líně
Mikulášská nadílka pro děti ve spolupráci
se Seniory ČR Sulkov – obecní dům Líně
Vánoční trhy v Líních – náves Líně
Mišákovo zpívaná – v obecním domě Líně

Změna termínů vyhrazena

Zdeňka Šlégrová, Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
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Členové Mysliveckého spolku Líně se pustili do jarního úklidu
V okolí Líní, v lesích, na loukách
i u potoků jsou lidé schopni vyhodit cokoli a kamkoli. Každoročně se
o tom přesvědčují členové Mysliveckého spolku Líně, z.s., kteří se začátkem jara odklízí černé skládky a další
odpad v lesích. Letošní rok se ukázalo,

že nepořádku je v lesích ještě více než
loni, a to pravděpodobně v důsledku
zvýšené návštěvnosti přírody během
pandemie. „Kromě běžného komunálu
jako plasty, sklo a různých odpadků,
jsme našli kondomy, použité injekční
stříkačky, ale také čtyři kusy stržené srn-

čí zvěře od psů.“ vypočítává nálezy myslivecký hospodář Petr Cink. Celkem
z lesů okolo Líní myslivci odvezli dva
vleky odpadu a do konce roku jistě
další bohužel přibydou.


MS Líně

O životě nebo smrti zvěře rozhodují i pejskaři
V roce 2021 pejskaři se svými miláčky
strhli v Líňském revíru zatím 5 kusů
srnčí zvěře. Jenom v měsících dubnu
a květnu to byly 4 srny, které byly březí a tím zabili i 4 nenarozená srnčata.
Tragicky končí i případy, kdy pes „jen“
štve zvěř. Ta totiž po úniku zalehne
do úkrytu a uhyne na zápal plic. Proto připomínáme majitelům psů:
život v lese i na poli máte ve svých
rukou i vy!
Samotné stržení zvěře je kvalifikováno
jako pytláctví a je podle zákona trestáno. Nejenom při lovení, štvaní, stopování a plížení se ke zvěři je myslivecké
stráži a mysliveckému hospodáři povoleno takovéhoto psa beztrestně zastřelit. Členové spolku Jestřáb navzdory
mnoha incidentům za posledních dvacet let tohoto práva nevyužili.
Doložená škoda na uhynulé dospělé zvěři přitom přesahuje částku
250 000 Kč a další tisíce se musí přičíst za nenarozená srnčata. Tato zvěř
se také musela fyzicky likvidovat a už
nikdo neví, kolik stržených kusů se
ještě nenašlo.

I slídící pes je nebezpečný
Ale i pes, který zvěř nehoní a neroztrhne, ale jen volně pobíhá, může být
nebezpečný, dostane-li se do porostu a houštin, kde vyslídí mladá srnčata nebo malé zajíčky se kterými si
jen “pohraje”, a oni díky tomu později
stejně uhynou, protože pes na mláďatech zanechává svůj pach a máma
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je pak ze strachu opouští. Opuštěné
a bezbranné mládě tak nemá žádnou
šanci na přežití.
Stejné jsou problémy s drobným
ptactvem a bažanty. Samička, která je
několikrát po sobě vyhnaná z hnízda,
ve kterém sedí na vajíčkách, hnízdo
opustí a malé nevysedí. Někteří z nás
si mysli, že příroda je nezničitelná
a snese všechny lidské zásahy. Příroda je mocná, ale její samoobnova je
možná jen do jisté míry. Pohyby mimo
veřejné cesty na kolech, motorkách,
čtyřkolkách, terénních autech i na koních mají velký negativní vliv na její
regeneraci. Největším nebezpečím
pro zvěř na polích a v lesích jsou ale
volně pobíhající psi
Myslivecky spolek Líně z.s. proto znovu apeluje na majitele psích miláčků,
aby při pohybu v přírodě brali ohled
i na ostatní zde žijící živočichy. I ti mají
právo na život.



Petr Cink,
MS Líně

Místní knihovna Líně – nejnovější tituly
Knihy pro dospělé:

CÍLEK, Roman
Dědičný hřích

Knihy pro děti a mládež:

JACOBS, Anne
Panský dům 4.

LUPTON, Rosamund
Tři hodiny

CLEMENTS, Andrew
Nejlepší kamarádky navždy

ROBERTS, Nora
Hvězdy osudu

TRPKOVÁ, Kristýna
Stvůra

KROLUPPENOVÁ, Daniela
Kouzelná aktovka

BERAN, Ladislav
Vrah, který se bál sám sebe

COLE, Daniel
Imitátor

MARTIŠKOVÁ, Petra
Strašidlo z 2.B

MAYNE, Andrew
Dívka pod hladinou

HAUSMANNOVÁ, Romy
Marta spí

VOPĚNKA, Martin
Spící město

WURMOVÁ, Monika
Pákistánská pomsta

FABER, Kim
Tuhá zima

ROBOŠOVÁ, Barbora
Holka na útěku

JAKOUBKOVÁ, Alena
Když ptáčka lapají, manželé mu
zpívají

VONDRUŠKA, Vlastimil
Smrt ve Vratislavi

NIEDL, František
Pohled šelmy
MOC, Pavel
Šumavští převaděči

DONÁTOVÁ, Uljana
Matka s ručením omezeným
STEEL, Danielle
V otcových stopách

CARTLAND, Barbara
Domluvený sňatek
VOGEL, Aleš
Sám mezi ženami
CIMICKÝ, Jan
Opuštěné nádraží

ROBOŠOVÁ, Barbora
Už nejsem holka na útěku

PENNER, Sarah
Zmizelá apatykářka

OLIVOVÁ, Jana
Opuštěný muflonek

MONTGOMERY, Hugh
Kontrola

MARTIŠKOVÁ, Petra
Tanec v srdci

BERRY, Lucinda
Útěk ze světa
CLARK, Julie
Poslední let

PAŽOUTOVÁ, Jana
Dvojí ortel

SERLEOVÁ, Rebecca
Za pět let

KUBÁT, Luděk
Přísaha

BAUER, Jan
Poslední láska Petra Voka

BLAEDEL, Sara
Stezka mrtvých

BUREŠOVÁ, Jana
Bydlí u nás strašidlo

ROBERTS, Mark
Den mrtvých
PONCAROVÁ, Jana
Cyklistka - osud poslední baronky
DÁN, Dominik
Hřích náš každodenní
LUDVÍKOVÁ, Jitka
Venuše

ZADINOVÁ, Radka
Holka do nepohody

DENTOVÁ, Lizzy
Nevinný záskok

Za místní knihovnu Líně:

Jaroslava Tomášová
knihovnice
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Upozornění knihovny

Vážení čtenáři!
Vzhledem k pandemii a opakovanému uzavírání knihovny, jsem Vás neupomínala o vypůjčené knihy a ani nenárokovala
pokuty z prodlení. Vzhledem k tomu, že nyní je situace již delší dobu stabilizovaná, prosím Vás o vrácení vypůjčených
titulů a navrácení k normálnímu režimu, tedy výpůjčka na 1 měsíc.
Tituly zapůjčené během pandemie, vraťte, prosím, během měsíce září, kdy Vám ještě nebude účtována pokuta.


Děkuji za pochopení, knihovnice.

Dětský den 5. 6. 2021
Nikdo nevěděl do poslední chvíle,
jestli bude moci být dětský den pro
děti vzhledem k pandemii COVID-19,
ale nakonec 5. 6. 2021 se konal a myslím si, že se povedl a děti si to užily
v plné parádě.
Sportovní areál v Líních na koupališti
od 14 hodin zaplnilo cca 130 dětí, které
plnily plno sportovních disciplín jako
byly střelba, chůze na chůdách, skok

koňmo přes překážky, lyžování, hod
míčkem,chůze po laně, válce, foukání
mega bublin, disciplíny s SDH Líně hasičský fotbal, střelba vodou na terč.
Přijeli nás také potěšit a předvést dovednosti pejsci z kynologického klubu Líně a měli jako vždy velký úspěch.
Všechny děti dostaly od Spolku PRO
VŠECHNY, z.s. za splnění disciplín odměnu.
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Poděkování patří obci Líně jakožto
pořadateli, Báře Fialové za poskytnutí
prostor na koupališti, kynologickému
klubu Líně za vystoupení a v neposlední řadě také Spolku PRO VŠECHNY,
z.s. a SDH Líně za přípravu disciplín.



Zdeňka Šlégrová
Spolek PRO VŠECHNY, z.s.

Zprávy ze Šachového klubu Líně
Krajský přebor v rapid šachu
družstev
Když bylo v polovině června možné začít zase hrát šachy naživo, rozhodli jsme
se uspořádat Krajský přebor v rapid šachu družstev a přihlásili se do projektu
Šachového svazu ČR Šachový restart.
Turnaj finančně podpořila také společnost GÜHRING, s. r. o. Těšili jsme se
na hojnou účast, neboť jsme díky výše
uvedené podpoře nevybírali žádné
startovné. Čekalo nás však kruté vystřízlivění. Do turnaje se přihlásila pouhá 4
družstva, z toho dvě byla složená z hráčů pořádajícího oddílu. Přesto se turnaj
odehrál, dvoukolově každý s každým.
Z prvenství a titulu krajského přeborníka se radovalo líňské áčko, druhý skončil tým Šakalu Kozolupy a bronz patřil
líňskému béčku. Nepopulární bramborovou příčku obsadil Holoubkov. První
tři družstva si vybojovala právo účasti
na podzimním Mistrovství ČR v Teplicích a všichni zúčastnění obdrželi pěknou cenu.
Mistrovství ČR mládeže do 16 let
a Mistrovství ČR juniorů
Původně se měla obě Mistrovství uskutečnit již v polovině března, to bylo
ovšem zcela nereálné. Nakonec jsme
byli všichni rádi, že jsme se mohli vrátit
za šachovnice alespoň v půlce června.
Úřadující šampiónka v kategorii dívek
do 14 let, Adélka Janoušková, turnaj
skvěle rozehrála, v prvních pěti kolech
dovolila soupeřkám pouhou remízu.
Pak ale přišly 2 porážky v řadě a nakonec
z toho byla „jen“ bronzová placka. I tak
je to skvělý úspěch a Adélka si zaslouží
pochvalu za skvělou reprezentaci. Mezi
nejlepší desítkou se nakonec umístilo
všech pět zástupců našeho klubu. Vý-

ŠK Líně A – vítěz KP v rapid šachu družstev
borného výsledku dosáhl Vítek Vilímek,
který skončil mezi stejně starými hochy
na pěkném 5. místě. Kuba Valdman vybojoval 6. příčku v doprovodném národním openu, Eliška Janoušková brala
9. příčku v kategorii D10. V MČR juniorů
se na 10. místě umístil Petr Špreňar.
Krajský přebor mládeže v rapid
šachu
Protiepidemická opatření zcela rozbourala termínový kalendář šachových
soutěží. Některé se bez náhrady zrušily,
jiné se přesunuly na léto a podzim. Netradičně o prázdninách se uskutečnil
Krajský přebor mládeže v rapid šachu.
Ten se obvykle hraje jako seriál 6 turnajů, ovšem letos bylo možné uspořádat
pouze jediný. Bohužel, termín kolidoval
s šachovým festivalem v Českých Budějovicích, kam se vydala také početná
výprava hráčů ŠK Líně, včetně nejlepších mládežníků. Také proto jsme získali pouze jedinou medaili. Třetí místo

Adélka Janoušková (vpravo, 3. místo na MČR v kategorii D14)

v kategorii dívek do 10 let vybojovala
Simonka Šilhánková.
Šachový festival České Budějovice
Na šachový festival v Českých Budějovicích se vydala početná skupina hráčů
ŠK Líně. V turnaji A se nejvýrazněji prosadil GM Petr Neuman, který obsadil
šestou příčku. Vítkovi Vilímkovi se po
úspěšném MČR mládeže tolik nedařilo
a uhrál jen 3,5 bodu. V turnaji B zahrála
výborně Adélka Janoušková a vybojovala hezké 7. místo. Fanda Škutil uhrál
v prvních čtyřech kolech pouhý jeden
bod, pak se ovšem do toho opřel, čtyřikrát vyhrál a jednou remizoval. Nakonec získal 5,5 bodu a velmi slušné 24.
místo. Eliška Janoušková sice uhrála jen
3 bodíky, ale do svého osobního koeficientu (ELO) si jich připsala více než 60!
Czech Open Pardubice
Bez Czech Openu v Pardubicích by to
pro šachisty nebylo to pravé léto! Jeden

Vítek Vilímek (vpravo, 5. místo na MČR v kategorii H14)
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Kuba Valdman (vpravo, 6. místo na MČR v národním openu)
z největších turnajů vůbec láká k účasti šachisty nejen z českých luhů a hájů,
ale i z celého světa už více než 30 let.
Letos organizátoři sice nenaplnili hokejovou arénu, přesto se sál pardubického Ideonu stal důstojným místem pro
zápolení za šachovnicí i klání v ostatních hrách. Již tradičně se líňští šachisté
účastnili MČR 4členných družstev. Tým
v sestavě P. Šott (5,5 bodu ze 7 partií),
M. Blecha (3,5/7), P. Janočko (2,5/7) a K.
Orlíček (3/7) obsadil celkové 40. místo
a "uhájil" tak své nasazení. V redukovaném pořadí MČR skončilo družstvo na
23. místě. Ovšem borci z Líní byli členy
i jiných družstev, velmistři Martin Petr
a Petr Neuman hájili barvy hlavního
partnera turnaje, týmu Český Lev Kolešovice, Petr Špreňar bojoval za družstvo
Karlovarský šachklubTietz. Největšího
úspěchu dosáhl v Pardubicích Petr Neuman, který se stal mistrem ČR v bleskovém maratónu. Dařilo se mu i v hlavním turnaji, kde obsadil velmi dobré 7.
místo. Další zástupce Líní, velmistr Jiří
Štoček, skončil ve stejném turnaji pátý.
Šachový tábor Lubenec
Když jsme na začátku roku zvažovali, zda
se pustit do organizování šachového
tábora i v roce 2021, byli jsme přesvědčeni, že to nebude problém a COVID
už bude jen nepříjemnou vzpomínkou.
Nakonec jsme bedlivě sledovali vládní nařízení a modlili se, aby příznivý
vývoj situace vydržel. Na konci dubna
jsme měli přihlášenu jen asi dvacítku
zájemců a vypadalo to na pořádný propadák. Naštěstí to dobře dopadlo, rodiče dětí vyčkávali stejně jako my a pak
nás v polovině června zasypali svými
přihláškami. Nebezpečí finančního
krachu celé akce bylo tedy zažehnáno
a všichni jsme si to pořádně užili! Dopoledne byla věnována šachovému tréninku ve skupinách podle výkonnosti

Eliška Janoušková (vpravo, 3. místo MEu v kategorii D10)

a věku. Úplným začátečníkům se dokonce věnovaly tři trenérky! Odpoledne jsme pak hráli různé hry v přírodě,
řešili různé úkoly, hledali chybějící části
hádanky, měřili síly v různých sportovních odvětvích. Za každou šachovou
i nešachovou aktivitu byli buď jednotlivci, nebo jednotlivé týmy odměněny
porcí bodů do celotáborové bodovací
soutěže. Každý večer jsme vyhlašovali
vítěze jednotlivých soutěží a předávali
„pasovací dekrety“ hodností jednotlivých šachových figur: Rychlonohý pěšec, Řehtající kůň, Dalekonosný střelec,
Obrněná věž a Matící dáma. Na tu však
dosáhli jen ti nejlepší. Nechyběla samozřejmě diskotéka s volbou královny
a krále krásy, táborák a hned dvě noční
hry. Program byl tak nabitý, že jsme si
ani všechny hry nestihli zahrát. Snad na
ně přijde řada napřesrok.
Open Letní Praha
Začátek srpna patří v turnajovém kalendáři tradičně Openu Letní Praha,
který se koná již několik let v karlínském

Tábor Lubenec 2021
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hotelu Olympik. Z líňských hráčů se jej
letos zúčastnili pouze dva velmistři,
Petr Neuman a Martin Petr. Přestože byl
Martin téměř polovinu turnaje v čele
pořadí, v posledním kole jej o pouhý
půlbodík buchholze (pomocné hodnocení k určení pořadí) předehnal
mezinárodní mistr Sebastian Plischki
z Německa a překazil tak Martinovi obhajobu loňského vítězství. Aby byl výčet účasti líňských hráčů úplný, sluší se
dodat, že jedním z rozhodčích turnaje
byl Milan Jenč.
Mistrovství Evropské unie mládeže
Již tradičně se v polovině srpna konalo v Koutech nad Desnou Mistrovství
Evropské unie mládeže v šachu. Byla
to vlastně jediná mezinárodní akce,
Mistrovství Evropy ani Mistrovství světa
se z pochopitelných důvodů neuskutečnilo. Této vrcholné akce se zúčastnila také čtveřice největších talentů ŠK
Líně. A rozhodně zde nebyla v konkurenci hráčů z 11 evropských států jen
do počtu. Hned dvakrát to bronzově

turnaj a zopakoval 5. místo z MČR. Pro
Fandu Škutila to byl křest ohněm, skončil sice předposlední, ale získal cenné
mezinárodní zkušenosti.
Šachový kroužek v Obecním domě
S novým školním rokem se rozeběhne také šachový kroužek v Obecním
domě. Je určen převážně dětem z mateřských a základních škol, ale neodmítneme žádného zájemce o královskou
hru, který má chuť se zlepšovat nebo
jen nemá s kým hrát. Budeme se scházet od 23. září 2021 každý čtvrtek od
16:00 do 17:30. Těšíme se na vás!

Víťa Jenč na táboře
zacinkalo na závěrečném medailovém
ceremoniálu. Obě medaile mají na svědomí dívky, Adélka a Eliška Janouškovy.
Adélka i přes porážku v posledním kole
s celkovým vítězem společné kategorie
U14 uhájila bronzovou příčku a Eliška
naopak dvěma výhrami v posledních
dvou kolech předstihla další konkurentky. Vítek Vilímek zahrál rovněž výborný

Posily pro extraligu
Extraliga je nejvyšší českou šachovou
soutěží družstev. ŠK Líně si vybojoval
postup z 1. ligy již v sezóně 2019/2020,
ale dosud neměl příležitost svůj potenciál v nejvyšší soutěži ukázat. To už není
víkendová zábava skupiny nadšenců,
tohle je už vrcholový sport. V sestavě
Líní figurují vedle českého reprezentanta Jirky Štočka a velmistra Martina
Petra, který je zároveň předsedou Šachového svazu ČR, také profesionálové
z Arménie (Tigran Petrosyan), Maďar-

Míša Šott a Žofka Vilingrová na táboře
ska (Korpa Bence, Florian Kaczur, Oliver
Mihok a Gabor Nagy), Polska (Kacper
Piorun) a Slovenska (Mikuláš Maník).
První domácí zápasy odehrajeme proti
Pardubicím a Kroměříži již v polovině
října. Přijďte podpořit naše borce v extraligovém klání!


Šachový kroužek
v Obecní domě Líně

Pro koho: pro všechny zájemce z řad dětí i rodičů
Kdy: každý čtvrtek od 23. 9. 2021 od 16.00 do 17:30 hod.
Kde: v Obecním domě, Hornická 848, Líně
Za kolik: 300 Kč (platí pro pololetí)
Přihlášky: do 30. 9. 2021 na email: jencm@seznam.cz
Informace: na tel. +420 302 174 712,
na webu http://skline.cz nebo na uvedeném emailu
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Milan Jenč

Hravý červen ve školce
Měsíc červen nám připomíná blížící se
konec školního roku, prázdniny jsou za
dveřmi. Tak si ten červen ve školce řádně užijeme! Začneme oslavou MDD. Na
zahradě školky soutěžily děti oblečeny
do karnevalových masek. Přetahovaly
se lanem, házely na cíl, z kouzelného
klobouku vytahovaly záhadné předměty. Nakonec vyhráli všichni a sladká
polárka chutnala náramně!
Pak za námi přijelo divadlo Letadlo
s pohádkou, která nás přenesla za polární kruh. Na oplátku jsme si udělali
výlet do divadla Alfa, kde nás čekal kamarád Méďa. Konec školního roku jsme
si opravdu užili.

Děti a učitelky MŠ Líně

MDD – Zajíčkové

MDD – Ježečkové v maskách

MDD – Myšky v maskách

Veverky loví rybičky

MDD – Veverky
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Zájezd Brniště, Lesopark Horka a Ještěd
A je to tady, po roční pauze jedeme na
zájezd 26. 6. 2021 do Libereckého kraje.
Tentokrát se vydáme na tajemné
místo mezi skály na Českolipsku, poblíž obce Brniště. Stezka, po které se
můžete projít, je celkem nová, teprve
z roku 2018.
Na okraji obce Brniště je velké ekocentrum. Najdete tam především
také parkoviště s upoutávkou na stezku „Sochy ve skalách“.
Pak už vás šipky a žlutě značená turistická značka vedou na stezku mezi
pískovcovými skalami. Ve stínu lesa
jsou poblíž skal různá odpočívadla
a přístřešky. Stezka je dlouhá asi kilometr, tak nemusíme opravdu nikam
spěchat, to by byla škoda – je totiž na
co se dívat.
Umělci z Čech a Německa vytesali do
pískovcových skal různé výjevy. Jsou
tu trollové, lesní bohyně, andělé, zvířata, ryby, ornamenty. Umělci se při
vytváření skalních reliéfů inspirovali
přírodou, mýty a legendami.
Hezký je odpočinek i u kapličky z roku
1863, která je součástí této tajemné
stezky.
Na uměleckou skalní galerii navazuje přehlídka soch dřevěných, hlavně
dřevěných zvířat, medvědů apod. Na
stezce jsou i další výtvory, drátěné jakoby letící postavy nebo brány vytvořené z větví. Na konci stezky se ještě
můžete projít bylinkovou zahradou.
Druhou zastávkou je Lesopark
Horka
Podještědí, kraj obrozenecké spisovatelky Karolíny Světlé, která své povídky zasazovala do prostředí jižního
úpatí hory Ještěd, patřilo dlouho
mezi turisticky poměrně málo vyhledávanou část Libereckého kraje. Dnes
je tomu ale jinak. Třeba díky naučné
stezce „Po stopách Karolíny Světlé“
nebo díky rozlehlému golfovému
areálu pod Mazovou Horkou, jehož
součástí je i téměř sedmihektarový
les s lesoparkem, který hlídá chrápající obr Máza.
Obra nelze minout nejen kvůli tomu,
že se nachází hned u vstupu do Lesoparku Horka. Ale kdo by přehlédl třímetrová chodidla zhruba třicet metrů
dlouhého ležícího obra. Betonový odlitek se vskutku obřím břichem, rukama i hlavou je vybavený pohybovými

a hlukovými senzory. Stačí se k soše
přiblížit a obr začne hlasitě chrápat.
A pokud mu návštěvníci zařvou do
ucha, obr na ně dokonce i promluví.
Řekne třeba: „Co se to děje?“ nebo
„Proč mě budíš?“ anebo „Nekřič mi do
ucha! Nejsem hluchej!“.
O původu obra Mázy vypráví báje,
podle které zde Máza žil spolu s obrem Vackem a rozhodli se v Podještědí mezi nynějšími obcemi Rozstání,
Javorník a Modlibohov postavit horu,
která by jim umožňovala výhled do
kraje. Měli však málo kamení, a tak
začali rozebírat čedičovou zeď, kterou
postavili čerti. A zatím co Vacek čertím hrozbám ustoupil, obr Máza ve
stavbě pokračoval, až znaven usnul
a nejmocnější ze všech čertů ho nechal zkamenět.
Báje o obrech, čertech i zajímavé vlastivědné povídání najdou návštěvníci
lesoparku na několika cedulích. Ty
lemují zvířátky značené stezky, na
kterých jsou kromě rozcestníků také
tabule plné matematických úloh,
logických hádanek i poučných zajímavostí. Návštěvníky zabaví i pohádková, vlastivědná nebo dospělácká
abeceda. Celkem je v lese na pět set
úloh. Ale také amfiteátr, kde se hrají
malá divadélka a kde si děti můžou
pustit audio pohádku a dospělí třeba
zase klasickou hudbu.
V Lesoparku Horka přibývají každým
rokem další atrakce. Už teď můžete
bloudit v labyrintu ze dvou tisíc smrčků, vylézt do domečku na stromě
nebo dokonce na rozhlednu na vršku. Odpočinout si můžete v několika
dřevěných domcích nebo se naopak
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unavit v nízkém lanovém centru. Kousek od zábavně poučného areálu je
restaurace a několik golfových aktivit.
A poslední naší zastávkou byl
Ještěd
Ještěd je hora na severu Česka, jihozápadně od Liberce, nejvyšší vrchol
Ještědsko-kozákovského hřbetu.
Hora Ještěd vysoká 1012 metrů, se
nachází jihozápadně od Liberce. Vydejte se na vrchol lanovkou nebo si
vyberte jednu z několika zajímavých
turistických tras. V současnosti na
vrcholu naleznete hotel s restaurací,
televizní vysílač a také přírodní park.
Ještěd Vám také nabídne úchvatné
výhledy do okolí. Za pěkného počasí dohlédnete na nedaleké Jizerské
hory, Liberec, ale také až do Krkonoš
a na naši nejvyšší horu Sněžku.
Hotel a televizní vysílač na Ještědu
je stavba ve tvaru rotačního hyperboloidu, postavená v letech 1966
až 1973. Je vysoká téměř 100 metrů
s kruhovým půdorysem o průměru
33 metrů. Stavba, která se objevuje
ve znaku města i kraje, je orientačním bodem a dominantou kraje. Objekt je od roku 2006 národní kulturní
památkou a od roku 2007 je uveden
na Indikativním seznamu kulturních
statků České republiky, z něhož jsou
vybírány stavby navrhované k zařazení do Seznamu světového dědictví
UNESCO.
Nejlepší výhled do okolí je z kruhového krytého ochozu budovy Ještědu.
Ten je ještě o 2 metry výše, než je samotný vrchol hory Ještěd. Informační
tabule umístěné na západní straně

ochozu vám umožní nahlédnout jak
do historie tak současnosti stavby.
U vyhlídky na město Liberec se tyčí
dřevěný kříž. Jde v pořadí o devátý
kříž na vrcholu Ještědu, usazen byl
roku 1990. Dřevěné kříže byly mnohokrát obnovovány, vždy je zničily bouře, ale lidé z Hanychova vždy postavili
nový. Ten současný, který byl vztyčen
skupinou nadšenců krátce po roce
1989, je vytesán z tvrdého akátového
dřeva a napuštěn pravou býčí krví.Na
vrcholu Ještědu se kromě dřevěného
kříže nacházelo více památek, z nichž
se jen jedna zachovala do dnešních
dnů. Jde o mohutný obelisk postavený na skalce poblíž horského hotelu.
Roku 1820 zakoupil jižní svahy Ještědu a celé českodubské panství kníže
Rohan. Právě ten nechal na vrcholu

hory umístit špičatý sloup se znakem
svého rodu.
V červenci 2010 přistál na Ještědu
Malý Marťan, bronzová, 170 cm vysoká socha výtvarníka Jaroslava Róny.
Podle autora jde o dítě z jiné planety, „malý Marťánek, který pláče, že se
ztratil“.Dolní stanice lanovky se nachází v Liberci – Horním Hanychově
nedaleko konečné stanice MHD a její
horní stanice je přímo na vrcholu
hory u televizního vysílače s hotelem.
Lanovkou jsme i my vyjeli na vrchol
i zpět dolů.
Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo, všichni byli spokojeni. V září se těšíme na další.



Jana Vizváriová
Ženy Sulkov

PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks

Prodej 30. 9. 2021
Líně – u firmy Mako – 13.50 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.

tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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Baník Líně
Už nám začala podzimní fotbalová sezóna. Budeme rádi, když se na nás přijdete podívat a podpořit naše fotbalisty.
DATUM

BANÍK LÍNĚ „A“

DATUM

BANÍK LÍNĚ „B“

07.08.

17:00 SO

Líně – Dioss Nýřany

07.08.

14:00 SO

Zbůch B – Líně B

14.08.

17:00 SO

Tlučná – Líně

15.08.

15:00 NE

Líně B – Všeruby B

21.08.

17:00 SO

Líně – Kralovice „B“

21.08.

17:00 SO

Žichlice – Líně B

28.08.

17:00 SO

Trnová – Líně

29.08.

15:00 NE

Líně B – Blatnice B

04.09.

17:00 SO

Třemošná – Líně

04.09.

17:00 SO

Kozojedy – Líně B

11.09.

16:30 SO

Líně – Zbůch

12.09.

15:00 NE

Líně B – Sulkov B

18.09.

16:00 SO

Křelovice – Líně

19.09.

16:00 NE

Kunějovice – Líně B

25.09.

15:30 SO

Líně – Horní Bříza

26.09.

15:00 NE

Líně B – Nýřany

02.10.

15:00 SO

Kožlany – Líně

03.10.

15:00 NE

Líně B – Kozolupy B

09.10.

15:00 SO

Líně – Dolní Bělá

09.10.

12:00 SO

Tlučná B – Líně B

16.10.

14:30 SO

Sulkov – Líně

17.10.

14:30 NE

Líně B – Pernarec

23.10.

14:30 SO

Líně – Manětín

23.10.

14:30 SO

Přehýšov – Líně

30.10.

14:00 SO

Mladotice – Líně

31.10.

14:00 NE

Líně B – Úněšov B

DATUM

BANÍK LÍNĚ přípravka ml.

DATUM

BANÍK LÍNĚ mladší žácí

27.08.

17:00 PA

Líně – Zbůch

28.08.

10:00 SO

Líně – Tlučná

03.09.

17:00 PA

Líně – Heř. Huť

04.09.

10:00 SO

Třemošná – Líně

10.09.

17:00 PA

Tlučná – Líně

11.09.

10:00 SO

Líně – Blatnice

17.09.

17:00 PA

VOLNO

17.09.

17:00 PA

Heř. Huť – Líně

23.09.

17:00 ČT

Nýřany – Líně

25.09.

10:00 SO

Líně – Kozolupy

01.10.

16:30 PA

Líně – Vejprnice

02.10.

12:30 SO

Nýřany – Líně

08.10.

16:30 PA

Blatnice – Líně

06.10.

16:30 ST

Zbůch – Líně

DATUM

BANÍK LÍNĚ přípravka st.

DATUM

BANÍK LÍNĚ dorost – starší

27.08.

17:00 PA

Líně - Zbůch

22.08.

10:00 NE

Líně – Stříbro

03.09.

17:00 PA

Líně – Kozolupy

28.08.

10:30 SO

Nýřany – Líně

10.09.

17:00 PA

Tlučná – Líně

05.09.

10:00 NE

Líně – Slovan Plzeň

17.09.

17:00 PA

Líně - Ledce

12.09.

10:00 NE

Nepomuk – Líně

23.09.

17:00 ČT

Nýřany - Líně

19.09.

10:00 NE

Líně – Černice

01.10.

16:30 PA

Líně - Vochov

25.09.

10:00 SO

Chotěšov/Zbůch – Líně

08.10.

16:30 PA

Blatnice - Líně

03.10.

10:00 NE

Tlučná – Líně

10.10.

10:00 NE

Líně – Mrákov

17.10.

10:00 NE

Město Touškov – Líně

24.10.

10:00 NE

Líně – Dobřany

30.10.

10:00 SO

Horšovský Týn – Líně
Vágnerová
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Plánované turistické akce Klubu českých turistů, odbor Líně na 4. čtvrtletí 2021

ZÁŘÍ
18. 9. PŘES MONINEC DO SEDLČAN - pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
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

ŘÍJEN
2. 10. Z KLUKU PŘES BRANIŠOVSKÝ LES DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC (ČB) - pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
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
30. 10. Z HUDLIC PŘES KRUŠNOU HORUA BROUMY NA HRAD TÝŘOV - pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 7, 16, 25, 35 (u tras 7 a 16 km + 3 km při případném výstupu na Krušnou horu)
mapy KČT: 35 (36) * atlas SHOCART strana: 244, 245, 246
Odjezd busu: Nýřany (MěÚ) 6:40 * Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:50 * Líně 7:00 * Sulkov
7:05 * Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 7:15 * Plzeň – Doubravka u Pietasu (zastávka MHD) 7:25 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 18:00 hod.
Starty tras: 7 km: Skryje (vyhlídka u Kříže) * 16 km: Kublov * 25 km Hudlice * 35 km Králův Dvůr
Cíle: vše Skryje
Zajímavosti na trase: Přírodní park Berounka, hrad Týřov, Skryje (muzeum trilobitů),
rozhledna Krušná hora.
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Přihlášky (zaplatit) do ČT 21. 10. 2021 * Cena za dopravu: 220 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti
a studenti do 25 let 50% sleva: 110 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

PROSINEC
18. 12. PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
So
40. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasy: 7, 12, 21 km - mapy KČT: č.31
Starty: trasa 7 km: Líně, Obecní dům 9:00 – 10:30 hod.
trasa 12 km: Zbůch, restaurace V Cihelně 8:30 – 11:00 hod.
trasa 21 km: Zbůch, restaurace V Cihelně 8:30 – 10:00 hod.
Cíl: Zbůch, restaurace V Cihelně od 11:00 do 16:00 hod.
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz; Miroslava Helclová,
mobil 605 221 810, e-mail: miroslava.helclova@email.cz ; web: http://kctline.euweb.cz
25. 12. VÁNOČNÍ POCHOD V LÍNÍCH
So
34. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasa: 6 km - mapa KČT: č.31
Start: Líně, u hasičárny od 13 do 13:30 hod.
Cíl: průchozí Líně, u mateřské školy – nebude obsazen
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz;
web: http://kctline.euweb.cz

Líňští turisté se vydali do Krušných hor a na zámky Jezeří a Červený Hrádek
Od října loňského roku (2020) opět „naše
slavná vláda“ pokračovala v opatřeních
podivné pandemie. Vyhlásila druhou
vlnu. Zavřely se školy, zakázaly se akce,
posléze se v březnu uzavřely i okresy,
zakázal se volný pohyb a vyhlašovala se
další diktátorská a protiústavní opatření.
Z toho důvodu musel náš klub zrušit několik autobusových výletů. Dovolte malé
shrnutí. V roce 2020 jsme díky první vlně
covidu odjeli z osmi plánovaných autobusových výletů pouze tři (Rozhledny
Jarník a Vysoký Kamýk, Sázavou k soutoku Vltavy a dne 19.9.2020 akci Z Třeboně
do Stráže nad Nežárkou). Covidová nařízení nás donutila zrušit v roce 2020 dva
autobusové výlety a v letošním roce to
byly čtyři autobusové výlety. Pochopitelně se opatření vlády dotkla i dalších akcí,
které náš klub organizuje, a musely být
zrušeny. Například Líňský maraton, úklid
okolí obce Líně, Kouzlo zimního lesa,
Předvánoční pochod a jiné akce. Někteří členové se však bránili. Uzavřeli se do
malých skupinek a podnikali a dělali si
malé neoficiální akce sami. Například já

Výstup na delší trasy v Horním Jiřetíně
konkrétně jsem byl možná aktivnější než
v jiných letech. Jezdil jsem každý víkend
od ledna na běžky, a když sešel sníh, minimálně jeden den v týdnu jsem někam
vyrazil. Poděkování vyslovuji našim členům Václavu Míkovi a Janě Kracíkové),
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kteří zorganizovali místo zrušeného Líňského maratonu „Vzpomínkovou akci na
Františka Brabce“. Ta se konala za účasti
asi 30 členů v termínu, kdy se měl konat
Líńský maraton. Účastníci šli po jedné
z tradičních tras každoročního pochodu

Skalní útvar na vrcholu Jezeře

Zámek Jezeří
a zavzpomínali na našeho aktivního a zasloužilého člena, mého předchůdce v organizování autobusových výletů, pana
Františka Brabce. Součástí vzpomínky
bylo i zapálení svíček u jeho hrobu.
Podivná opatření se začala uvolňovat v na přelomu května a června. Náš
smluvní autobus byl díky vládním opatřením 10 měsíců mimo provoz a musel
do servisu. Také jsme potřebovali nějaký
čas na to, aby se lidé vzpamatovali a začali se hlásit a my jsme tak mohli autobus naplnit na ekonomicky únosnou
mez. Z těchto dvou důvodů jsme ještě

zrušili autobusový výlet plánovaný na
12. června 2021 a posunuli ho na 26.
června 2021. Tento den jsme měli jet do
Českého krasu, ale Krušné hory se nám
zdály zajímavější.
Sešli jsme se v počtu 38 zájemců (původně bylo 41 přihlášených) a s naším stálým
řidičem Honzou Kyselou jsme vyjeli směrem na Most. V obci Jesenice již potřetí
během dvou let uzavřeli silnici, a tak jsme
si zopakovali objížďku přes Žihli a Blatno
u Jesenice. V této oblasti před dvěma dny
řádil silný vítr. Nejvíce poškozenou obcí
bylo Stebno, které nám zůstalo 2 km od

Jedlová s telekomunikačním vysílačem
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objízdné trasy. V oblasti jsme viděli zřetelné stopy řádění živlu: zničená úroda,
přeražené stromy „vejpůl“, strhané tašky
ze střech a polámaná vedení. Poznámka
- ve stejném období řádilo tornádo v oblasti mezi Břeclaví a Hodonínem, kde bylo
zničeno několik obcí.
U Žatce jsme udělali krátkou přestávku
a předseda odboru Karel Lukáš předal
zlatý výkonnostní odznak pěší turistiky
osmdesátileté Janě Vlčkové, která nachodila při turistických akcích 10 000 km
a oficiálně tak odstartoval začátek nové
sezóny.

Prvním výsadkovým bodem byl Horní
Jiřetín, kde startovaly trasy 10, 16, 22, 26
a 34 km. Druhým výsadkovým bodem
pak byl zámek Jezeří (trasy 22 a 18 km).
Naše skupinka, poněkud prořídlá proti
zvyklostem, se vydala na strmý výstup
na hřeben Krušných hor, v jehož úpatí
stojí nádherný zámek Jezeří. V současné
době je ve špatném technickém stavu.
Těsně pod hřeben u obce Horní Jiřetín
se totiž dříve rozkládal jeden z největších hnědouhelných dolů v republice
a tak je zámek i hůře dostupný. V minulosti se dokonce uvažovalo o jeho
likvidaci. Naštěstí se po roce 1989 našel
obětavý kastelán a jeho pokračovatelé,
kteří tu udělali mnoho práce. Zámek se
jim téměř ze zříceniny podařilo zachránit. Je otevřen veřejnosti a sám jsem ho
navštívil již několikrát. Jeho osud je však
nejistý. Protože v zemi leží ještě několik
miliónů tun uhlí pod obcí Horní Jiřetín.
Zatím sice platí vládou vyhlášené těžební limity a důl by se neměl rozšiřovat, ale
kdoví, jak všechno v budoucnosti dopadne. Pokud by se naplnil scénář další
těžby, došlo by k likvidaci několika obcí
včetně Horního Jiřetína. K zámku by se
pak těžko dalo dostat. Zmizela by jediná
přístupová cesta.
Vystoupali jsme k parkovišti pod zámkem, kam náš autobus nemohl vyjet
a dále k zámku. Ne prohlídku jsme nešli a stoupali jsme dále na vyhlídku nad
zámek. Zde bylo možno vidět celý důl
a město Most. Dále jsme stoupali okolo vodárny až na vrchol Jezeř, kde kdysi
stával hrad Žemberk. Z hradu zbyly pouze terénní valy, příkopy a části obvodového
zdiva. Vznikl zřejmě v polovině 13. století,
ale přestal být využívaný velmi záhy, již na
začátku 14. století. Jeho funkce byla nahrazena nově vybudovaným Novým Žemberkem. Název odkazuje na rytíře Albrechta ze
Seebergu, který možná tento hrad založil.
Za dobré viditelnosti je z vrcholu dobře vidět na České středohoří či horu Říp.
Okolo vrchu Homolka jsme došli k há-

jovně Červená Jáma. Tady jsme chvíli
odpočívali. Následoval výstup Jedlovou
(853 m n.m.), kde stojí televizní vysílač.
Výhledy jsou tu omezené. Pokračovali
jsme dále po hřebeni okolo Medvědí
skály do horské obce Lesná. Nachází se
v nadmořské výšce 911 m, čímž je nejvýše
položeným sídlem v okrese Most. Nejstarší
písemná zpráva pochází z roku 1564, kdy
je zmiňována v souvislosti se založením
Nové Vsi v Horách. Lesná měla významnou
roli díky své poloze – ležela na solné stezce,
po které se dopravovala sůl z Německa do
Čech, a právě zde bylo překladiště zboží.
Dnes tu stojí několik domů, kaple, infocentrum Krušnohorský lidový dům
(dnes muzeum) a dvě restaurace. V jedné z nich je svatba a v té druhé jsme
zastavili na odpočinek. Pohostinnost
Horského hotelu Lesná nás překvapila. Nechali jsme se zlákat na zvěřinové
hody (zvěřinová polévka, speciálně
upravený bažant s křepelčími vejci a pozornost podniku – křepelčí paštika a to
vše za velmi přijatelnou cenu). V restauraci jsme přečkali dešťovou přeháňku.
Po dobrém obědě už nás čekal jen sestup. Nejprve do obce Pyšná, kde je zbudováno zimní lyžařské středisko a v le-

sích nad obcí stojí zmiňovaný hrad Nový
Žemberk. Pokračovali jsme k Nivskému
mlýnu a údolím potoka Lužec jsme šli
stále dolů níže okolo oplocení obory
Červený Hrádek. Její rozloha čítá 281 ha.
Hranice novodobé obory (od r. 1989) kopírují z velké části hranice původní obory
z 19. století, kterou zde nechal založit šlechtický rod Buquoyů.
Dole pod oborou stojí krásná Drmalská
myslivna, dnes restaurace. Prošli jsme
okrajem obce Drmaly a podél betonového koryta přivaděče Ohře – Bílina jsme
došli na náměstí obce Červený Hrádek,
odkud odjížděl náš autobus. K zámku,
který stojí asi 500 metrů nad náměstím,
jsme už nešli, protože jsme ho navštívili již několikrát. Dnes je v majetku obce
Jirkov a je využíván jako nádherný hotel
a část zámku je přístupná. V minulosti
jsme zde strávili 2 víkendy.
S přáním, že nařízení vlády a dostatek
přihlášených lidí, nám umožní dne 4. září
2021 odjet druhý autobusový výlet s názvem Za Rumcajsem do Jičína jsme se
vrátili autobusem stejnou cestou domů.



Petr Vlček
KČT, odbor Líně
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