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NOVINY
pro obyvatele Líní a Sulkova
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OBECNÍ ČTVRTLETNÍK

Příští roky budou náročné 

Začátkem letošního října proběhly 
v České republice volby do zastupitel-
stev obcí a ani naše obec nebyla v tom-
to směru výjimkou. 19. října se uskuteč-
nilo ustavující zasedání zastupitelstva 
obce Líně, na kterém byli zvoleni sta-
rosta, místostarosta, členové rady obce 
a také předsedové a členové finanční-
ho i kontrolního výboru. 
Začíná čtyřleté období, v němž zvolení 
zastupitelé musí dokázat voličům, že 
dokáží plnit své předvolební sliby. Vě-
řím, že všichni, kdo ve volbách kandi-
dovali a byli zvoleni, mají zájem na tom, 
aby se naše obec harmonicky rozvíjela 
a aby v ní dobře žilo. Nebude to ovšem 
jednoduché, doba je složitá a nepřízni-
vá ekonomická situace se jistě promít-
ne nejen do hospodaření obce, ale také 
do života každého jejího občana. Jaké 
jsou tedy plány na nejbližší roky? 
Pozornost bude nutné nadále věnovat 
výstavbě a opravám místních komu-
nikací v Líních i na Sulkově. V přípravě 
je projektová dokumentace pro ulice 
Polní, Ke Křížku a Na Podkově v Líních, 
na Sulkově se projektuje ulice Línská 
a západní část ulice V Zahrádkách. 
Úprav by se měla dočkat západní část 
průtahu Líněmi, kde připravujeme spo-
lečnou akci ve spolupráci s ŘSD. Kro-
mě bezpečnějšího příjezdu do Líní od 
Zbůchu by měl být částečně upraven 
a prodloužen i stávající chodník, zřízeny 
nová odbočení do ulice Na Dlouhých 
a konečně také (po několikaletém úsi-
lí) posunuta značka „konec obce“ až za 
poslední obydlený dům. 
Větší podporu by si jistě zasloužila cyk-
lodoprava (cyklostezky, zlepšení povr-
chů cyklotras). Rádi bychom například 

propojili naši obec se sousedními Vej-
prnicemi, společně s touto obcí jsme již 
připravili návrh na podání žádosti o do-
taci z příslušného dotačního programu. 
Důležitou výzvou nadále zůstávají 
úpravy středu obce, tedy prostoru bý-
valé návsi – na místě bývalé zástavby 
je dosud prázdné místo a plocha sa-
motné návsi má jen provizorní podo-
bu. Mladší generace si již nemohou 
vybavit, jak náves původně vypadala 
– kde stály domy a kde bylo volné pro-
stranství. K demolici původní zástavby 
došlo již v 80. letech minulého století, 
jako poslední se bourala po povodních 
v roce 2002 bývalá stodola sloužící jako 
provozovna tehdejšího podniku Sběr-
né suroviny. 
Zásadní prioritou se stává rozšíření čis-

tírny odpadních vod o další biologic-
kou linku. Stávající čistírna je přetížená 
a k veřejné kanalizaci již nelze připojo-
vat další objekty. Na rozšíření ČOV již 
obec Líně získala dotaci ve výši 17,5 mil. 
Kč od MZe, o zbývající náklady se podě-
líme se sousední obcí Zbůch. Celkové 
vysoutěžené náklady díla činí cca 30 
mil. Kč. Práce již započaly, začátkem říj-
na bylo vítězné stavební firmě předáno 
staveniště. Bezesporu se bude jednat 
o největší stavební akci příštího roku. 
Je nadále třeba dbát na dostatečnou 
kapacitu školských zařízení a pokusit 
se pokročit v projektu výstavby tělo-
cvičny, která nejen škole, ale i místním 
sportovním klubům a široké veřejnosti 
chybí. Již bylo vydáno pravomocné sta-
vební povolení, ale náklady jsou nyní, 

Čistírna odpadních vod již kapacitně nestačí, byly zahájeny práce na jejím rozšíření 
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po zdražení takřka všeho, tak vysoké, 
že je realizace tohoto projektu výrazně 
ohrožena. Tělocvičnu není možné po-
stavit bez větší finanční dotace. 
Významným úkolem je také příprava 
nového územního plánu. V tomto pří-
padě se jedná o složitý a dlouhodobý 
proces, v mnoha obcích trvá projedná-
ní ÚP několik let. Zatím nelze odhad-
nout, zda se podaří nový územní plán 
během nastávajícího volebního obdo-
bí schválit, rozhodně je však nutné pro 
to udělat maximum.    
Musí být také věnována náležitá po-
zornost místnímu Sboru dobrovolných 
hasičů, zejména jeho zásahové jednot-
ce. V dnešní době jsou při řešení krizo-
vých situací hasiči zcela nepostrada-
telní. Můžeme se spolehnout, že nám 
v případě požáru, havárie nebo živelní 
pohromy zcela jistě pomohou, jako to 
již mnohokrát udělali v minulosti. 
Obec musí nadále pamatovat na pod-
poru činnosti místních spolků, včetně 
tělovýchovných jednot a místní organi-
zace seniorů. Všichni si vážíme činnosti 
spolků, které pracují s mládeží, pořádají 
akce pro děti a pomáhají rozvíjet kul-
turní a společenský život v obci. Bude-
me i nadále spolky podporovat, jak to 
jen půjde. Jsou nyní ve svízelné situaci. 
Zejména pro tělovýchovné jednoty, 
které mají ve svém vlastnictví nemovi-
tý majetek, jsou současné ceny energií 
doslova smrtící. Jsme rozhodnuti za-
chovat dosavadní systém poskytování 
dotací a pomoci těmto organizacím 
v prvé řadě přežít. 
Dobře funguje Obecní dům, který se 
stal skutečnou základnou pro pořádá-
ní kulturních i školních akcí, ale také 
pro činnost spolků. I když ani provoz 
Obecního domu není zadarmo, nebylo 
by moudré v souvislosti s růstem cen 

energií jeho provoz výrazněji omezo-
vat a likvidovat tak společenský život 
v obci. 
S ohledem na současnou energetickou 
krizi bude jistě nutné provést potřebná 
úsporná opatření ve všech obecních 
i školních budovách. Aktuálně nám 
však největší problémy působí veřejné 
osvětlení, které nefunguje tak, jak by-
chom si všichni představovali. Usilovně 
o tom jednáme s vlastníkem a provo-
zovatelem sítě VO, kterým je společ-
nost ČEZ Energetické služby. Během 
prvního pololetí příštího roku by podle 
slibu této firmy měla být postupně vy-
měněna všechna výbojková svítidla za 
moderní a úsporná svítidla LED. 
Více pozornosti bude nutné věnovat 
také péči o čistotu a vzhled obce. Pri-
oritou se jistě stane péče o veřejnou 
zeleň. Je potřeba provést úplnou ob-
novu parčíku u hornického vozíku na 

Sulkově a vytvořit tak důstojný památ-
ník hornictví, které hrálo v historii naší 
obce velmi významnou roli. Obnovou 
bude muset projít taktéž park u pomní-
ku T.G.M., ve kterém během posledního 
roku uschly všechny smrky. Lepší úpra-
vu by si určitě zasloužil také prostor ko-
lem pomníku vojenských letců. 
Existují ale také záměry, které výrazně-
ji ovlivnit nemůžeme a které přitom 
mohou mít na naše životy obrovský 
dopad. Starosti nám dělá již schválený 
záměr vlády zřídit v prostoru bývalého 
vojenského letiště strategický podnika-
telský park – v médiích se spíše hovoří 
o stavbě tzv. gigafactory. Podnikáme 
v tomto směru vše, co je možné, aby se 
podařilo tomuto záměru zabránit nebo 
alespoň aby byly minimalizovány jeho 
následky na naši obec. Zatím je situace 
velmi nepřehledná a navzdory obrov-
ské smršti mediálních zpráv téměř úpl-

U hornického vozíku na Sulkově by měl vzniknout nový parčík 

Na zástavbu, která lemovala původní náves, si dnes už vzpomene málokdo   
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Informace k platbám svozu komunálního odpadu

Blíží se konec roku 2022, který byl prv-
ním rokem, kdy svoz komunálního 
odpadu řešil se svými občany Obecní 
úřad. Doufáme, že vše se podařilo sla-
dit a vyřešit ke spokojenosti Vás občanů 
a že svoz probíhá plynule a podle Va-
šich přání. Samozřejmě jsme otevřeni 
Vašim novým podnětům a nápadům, 
jak by se vše dalo ještě zlepšit. 

Nyní tedy uzavíráme druhé pololetí 
a připomínáme, že splatnost tohoto 
pololetí je do 15.1.2023, kdy můžete 
platbu za provedený svoz zaslat na 
č.ú.922371/0100 se svým variabilním 
symbolem. Pokud jste si svůj variabil-
ní symbol nepoznamenali, zavolejte si 
o něj na odbor odpadového hospo-
dářství, kde Vám jej sdělíme. Platbu je 

možné provést i v hotovosti přímo na 
Obecním úřadě.
Děkujeme za Vaši spolupráci a do no-
vého roku Vám přejeme vše jen dobré 
a pevné zdraví.

  Jaroslava Tomášová
 referent 
 odpadového hospodářství

ně chybí oficiální dokumenty k záměru. 
Pokud se objeví, jde o různé, často pro-
tichůdné verze. K dispozici jsou zatím 
jen usnesení vlády ČR, která předpo-
kládají v prostoru Letiště Líně výstavbu 
strategického podnikatelského parku 
o rozloze neuvěřitelných 391 ha. 
Zastupitelstvo obce již v červnu letošní-
ho roku k této záležitosti schválilo usne-
sení, kterým stanovilo tři hlavní úkoly:

•	požadovat podrobné informace 
o záměru od Plzeňského kraje i od 
příslušných ministerstev
•	nesouhlasit s vedením přístupo-
vé komunikace do areálu letiště 
přes k. ú. Líně a s případným rozšiřo-
váním průmyslové výstavby mimo 
areál letiště směrem k obci Líně
•	spolupracovat s ostatními obce-
mi sousedícími s areálem letiště na 
společném postupu.

Tyto body jsou stále aktuální a vedení 
obce se jimi řídí. Spolupráce s okolními 
obcemi intenzívně probíhá. Obce se 

v negativních stanoviscích k záměru 
shodují, což je patrné i z četných me-
diálních zpráv a vystoupení. Jsme pře-
svědčeni, že lokalita pro daný záměr 
nebyla dobře vybrána, určitě by se na 
území České republiky podařilo najít 
jiné místo, kde by podobná továrna 
byla přínosem – skutečné brownfiel-
dy, oblasti s větší nezaměstnaností. 
Funkční a využívané letiště není možné 
považovat za brownfield. Musíme být 
však připraveni na variantu, že stát svoji 
vůli prosadí i bez ohledu na stanoviska 
obcí, leteckých spolků i veřejnosti. Pro-
to jsme připraveni se zúčastnit všech 
jednání, která se k danému záměru 
uskuteční. Nehodláme dopustit, aby se 
jednalo „o nás, bez nás“. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve 
spolupráci s investorem svolalo zatím 
dvě schůzky, na nichž představitele do-
tčených obcí seznámilo se svými zámě-
ry. Velkým problémem se zdá být velká 
rozloha uvažovaného podnikatelského 

parku, i když podle aktuálních zpráv by 
se měla zmenšit z necelých 400 ha na 
250 ha. Jde ovšem také o přístupové 
cesty, přívod elektřiny a vody, ale v ne-
poslední řadě také o krajinný ráz. Oba-
vy budí uvažovaný počet zaměstnanců 
nebo výrazný nárůst zájmu o výstavbu 
bydlení, na který není dotčené území 
připravené. Je otázkou, zda by okolní 
obce takto megalomanský projekt do-
kázaly vstřebat. Dosud nebyly náležitě 
posouzeny možné dopady na vybra-
nou lokalitu a její okolí.   
Témat k řešení se v následujících čty-
řech letech objeví jistě mnoho. Věřím, že 
v našem novém zastupitelstvu budou 
převládat dobré a kolegiální vztahy, kte-
ré umožní dosažení dobrých výsledků. 
Zda se podaří splnit všechny předvoleb-
ní sliby, není v této nepřehledné a těžké 
době jisté. Naší povinností je pro to udě-
lat vše, co je v našich silách. 

 Michal Gotthart, starosta 

Rozsvícení stromečku 27. 11. 2022

Rok se s rokem sešel a je tu první ad-
ventní neděle a s ní spojené rozsvícení 
stromečku na Sulkově.
Letos jsme ozdobili a rozsvítili krásný 
smrk, který nám opět darovala rodina 
Bílkova ze Sulkova.
Zazpívali jsme si s dětmi a Micha-
lem koledy, popili „čajíček“, svařáček, 
ochutnali napečené dobroty, nepo-
hrdli ani pečenou klobáskou a párkem 
v rohlíku.
Ale hlavně se sešla spousta lidí, 

v dnešní uspěchané době je to velká 
vzácnost.
Přejeme krásné vánoční svátky plné 
pohody, zdraví, štěstí a radosti s blízký-
mi, v novém roce hodně úspěchů. Ať 
se všem splní jejich přání! 

Věřím, že i letošní přání nás všech je: 
„AŤ UŽ JE VŠECHNO ZASE JEN DOBRÉ!“

 Za Spolek Ženy Sulkov 
 Jana Vizváriová
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Smrky u  pomníku T.G.M. nepřežily letošní léto. Osudným 
se jim stalo suché počasí v kombinaci s nemocí. Bude nut-
né připravit celkovou obnovu parku u pomníku, spočívající 
zejména v nahrazení uschlých stromů novými, odolnějšími.   

Rozšiřování čistírny započalo. ČOV Líně by se měla do 
března 2024 rozšířit o třetí biologickou linku. V první po-
lovině letošního října bylo předáno staveniště firmě HAN-
STAV, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele 
stavby s nabídkou ve výši cca 30 mil. Kč. Obci se podařilo 
na příští rok získat za účelem financování projektu dotaci 
od ministerstva zemědělství ve výši 17,5 mil. Kč, o zbytek 
nákladů se podělí stejným dílem se sousedním Zbůchem. 
Na snímku je zachycena provizorní panelová komunikace, 
která bude využívána během výstavby.     

Kaleidoskop informací

Hasičská zbrojnice má nová vrata. Hasiči se konečně do-
čkali nových rolovacích vrat garáže pro zásahové vozidlo. 
Vrata byla objednána již v únoru, vinou dodavatele však 
došlo k jejich finální instalaci až začátkem listopadu. Nyní 
bude tedy možné dokončit opravu fasády. 

 Okolí základní školy vypadá o  něco lépe. Kolem areálu 
1. stupně základní školy byla vybudována zbrusu nová ko-
munikace s veřejným osvětlením. Má podobu obytné zóny 
s pěti parkovacími místy, která mohou využívat i zaměst-
nanci nebo návštěvníci školy. Oplocení školy by mělo být 
dokončeno na jaře příštího roku.    

Brusel se pochlubí novou střechou.  Komplexní výměna 
střešní krytiny probíhá na budově č.p. 86, v jejímž přízemí 
se ještě před nedávnem nacházela restaurace Brusel. Po 
uzavření restaurace se obec rozhodla pro postupnou re-
konstrukci celé budovy, která z finančních důvodů potrvá 
několik let. Prvním krokem je právě výměna střešní krytiny.
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Nastalo vánoční období. O první adventní neděli se na 
Sulkově rozzářil vánoční strom, v polovině adventu pro-
běhnou na líňské návsi vánoční trhy. Stromek svítí také 
vedle budovy obecního úřadu, na vybrané pouliční lam-
py bylo nainstalování vánoční osvětlení. Rozsah výzdoby 
je stejný jako v loňském roce, od dalšího rozšiřování bylo 
z úsporných důvodů upuštěno.    

Děti nakreslily krásné obrázky. Školáci z vybraných tříd 1. 
i 2. stupně základní školy se zapojili do soutěže v malování 
obrázků naší obce a své výkresy pak začátkem září vystavili 
v Obecním domě. Na výkresech se objevila budova školy, 
kaplička, letadlo, pomník T.G.M. nebo třeba koupaliště. Za 
svoji snahu byli malíři odměněni pastelkami, které zakou-
pila obec. Tři vítězné obrázky budou otištěny v připravova-
né malované cyklomapě severního Plzeňska.  

V ulici U Rybníka se opět pracuje.  V polovině listopadu se 
rozběhly stavební práce na opravě horní části ulice, kon-
krétně úseku před bytovými domy č.p. 565 a 566. Cílem 
opravy je zejména zlepšit podmínky pro parkování osob-
ních automobilů a vylepšit přístup k domům. Akce navazu-
je na předchozí úpravy v dolní části ulice.

Kaleidoskop informací

Nového veřejného osvětlení se dočká ulice Na Dlouhých. 
Výstavbu a zprovoznění osvětlení zajišťuje společnost ČEZ 
Energetické služby po dohodě s obcí a spolkem tvořeným 
vlastníky nemovitostí v ulici Na Dlouhých. V západní části 
ulice se již světla rozsvítila. Jde o další etapu postupného 
budování technické a dopravní infrastruktury, na kterém se 
dohodli zástupci spolku a obce. Na jaře příštího roku by do 
lokality Na Dlouhých měla být vybudována nová odboče-
ní z Plzeňské ulice, a to v rámci společného projektu obce 
a ŘSD. Rekonstrukce západní části průtahu silnice I/26 obcí 
již byla vysoutěžena a s vítěznou firmou byla podepsána 
smlouva o dílo.  
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Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhly 
v Líních, stejně jako v ostatních obcích 
a městech, komunální volby. Registrač-
ním úřadem (MěÚ Nýřany) byla tento-
krát zaregistrována pouze jedna kandi-
dátní listina, podaná Sdružením nezá-
vislých kandidátů Líní a Sulkova. Nikdo 
jiný se kandidovat nerozhodl a vznikla 
tak situace, která je v rámci České re-
publiky stále častější. Komunálních 
voleb se zúčastnilo celkem 815 voličů, 
kteří svými hlasy rozhodli, že v patnác-
tičlenném zastupitelstvu zasednou 
následující kandidáti ze Sdružení ne-
závislých kandidátů Líní a Sulkova: 

Michal Gotthart 
Petr Benedikt
Jana Bulková
Stanislav Byrtus 
Jaroslav Laibl 
Irena Potužáková 
Martin Zavřel
Zdeňka Šlégrová
Jaroslav Ženíšek
Stanislav Tlachač 
Radek Bauer
Petr Rauner
Milan Vágner
Miloslav Suk
Václav Pokorný

Každý z kandidátů za dané situace do-
stal tolik hlasů, kolik voliči chtěli, nikdo 
nebyl zvýhodněn nebo znevýhodněn 
pořadím na kandidátní listině. Rozdíly 
v počtu obdržených hlasů byly zazna-
menány, nebyly ovšem tak výrazné, aby 
se podle stanoveného klíče pro zpra-
cování volebních výsledků některému 
z kandidátů podařilo překonat hranici 
potřebnou pro změnu pořadí kandidá-
ta a skončit tak na lepším pořadí.    
Dne 19. října 2022 se v Obecním domě 
uskutečnilo ustavující zasedání nové-
ho zastupitelstva.  Po složení přede-
psaného slibu proběhla volba staros-
ty, místostarosty, radních a předsedů 
i členů výborů. Na základě výsledku 
hlasování bude vedení obce pracovat 
během následujících 4 let v následují-
cím složení: 

Starosta: 
Michal Gotthart 

Místostarosta:
Petr Benedikt 

Rada obce: 
Michal Gotthart 
Petr Benedikt 
Jana Bulková 

Stanislav Byrtus 
Jaroslav Laibl

Finanční výbor: 
Martin Zavřel (předseda)
Radek Bauer 
Milan Vágner
Miloslav Suk
Irena Vágnerová 

Kontrolní výbor: 
Jaroslav Ženíšek (předseda)
Stanislav Tlachač 
Petr Rauner
Václav Pokorný 
Hana Merhoutová 

Na prvním zasedání rady obce dne 
26. října 2022 byla jmenována kulturní 
komise rady obce v tomto složení:  

Kulturní komise:  
Zdeňka Šlégrová (předsedkyně) 
Pavla Hofmanová 
Jana Legátová 
Alena Stehlíková 
Dagmar Krbečková
Vlasta Banková 
Eliška Šťastná 

  OÚ Líně 

Poslední listopadový týden se na naší 
školní zahradě sešly všechny děti 
z obou mateřských škol, jak ti nejmen-
ší, tak i předškoláci. Společně jsme če-
kali na příjezd nových kamarádů. Po 
otevření vrat vjelo do zahrady stříbr-
né auto s modrožlutými pruhy, Policie 
ČR. Přijeli k nám, aby nás naučili moc 
důležitých věcí. Dozvěděli jsme se, jak 
se chovat v silničním provozu, kde by 
nám mohlo hrozit nebezpečí nebo 
koho a jak správně volat o pomoc. 

Také nás seznámili se svou výzbro-
jí a výstrojí, a dokonce nám půjčili 
i policejní čepice. Nechali nás si vše 
prohlédnout a vyprávěli nám o své 
nebezpečné, ale důležité práci. Nako-
nec nám předvedli své policejní auto, 
na kterém zapnuli i blikající majáky. 
Byla to paráda! Ještě jsme si udělali 
společné foto a nashledanou příště. 
Děkujeme, bylo to úžasné. 

 Učitelky a děti MŠ

Líně mají nové zastupitelstvo

Návštěva Policie ČR v mateřské škole
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Pohádkový les na Sulkově se konal 
10. 9. 2022 na téma Dvacet tisíc mil pod 
mořem. Počasí ten den bylo jak dělané 
na dané téma, celý den vydatně prše-
lo a tak jsme všichni byli opravdu pod 
vodou. Velká pohyblivá ponorka,která 
připlula na dětské hřiště na Sulkově 
potěšila celkem 90 dětí s rodiči,kteří se 
nebály přijít i v takovém nečase. Tříme-
trová chobotnice obepínající ponorku 
se krásně usmívala a bylo vidět jak se 
sama velice dobře cítí v tomto mokru. 
Děti si jako vždy prošly les, kde plnily 
zajímavé disciplíny a na hřišti je čekalo 
dobré občerstvení.
Velké díky všem, kteří se na pohádko-
vém lese podíleli.
    

Za spolek PRO VŠECHNY, z.s. 
Zdeňka Šlégrová

Pohádkový les 
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Místní knihovna Líně – nejnovější tituly

Knihy pro dospělé:

WILLIAMS, WhitneyGracia 
Dej šanci mně

HUŠKOVÁ, Lucie 
Símka

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa 
Tři sestry

AHNHEM, Stefan 
Poslední hřebík

BRODSKÁ, Tereza 
Moje máma Jana Brejchová

SULLIVAN, Tim 
Cyklista: případy detektiva Crosse

BOČEK, Evžen 
Aristokratka a vlna zločinnosti na 
zámku Kostka 4.

BOČEK, Evžen 
Aristokratka u královského dvora 
5.

NESBO, Jo 
Krysí ostrov a jiné povídky

WHITTON, Hana 
Sedmý hřích se trestá smrtí: 
záhada godstowského kláštera 1.

REGAN, Lisa 
Mizející dívky

REGAN, Lisa 
Matčin hrob

KÖRNEROVÁ, Hana Marie 
Císařská vyhlídka 5.

BLAKE, Olivie 
Atlasova šestka

ČERNUCKÁ, Veronika 
Píseň beze slov

PROSE, Nita 
Pokojská

McCULLOCH, Amy  
Smrt v ledu

ČERNÁ, Jaroslava 
Krev andělů

DAVE, Laura 
Jeho poslední slova

Knihy pro děti a mládež:
UJCOVÁ, Lucie 
Lidské tělo: interaktivní mluvící 
kniha

MÁTLOVÁ, Martina 
Virtuální realita

Šmoulové:  
5minutové pohádky

DAYNES, Katie 
 Co dělají zvířata v zimě? První 
otázky a odpovědi.

BERGMAN, Richard 
Kouzelný klíč: konec duchů na 
Hlodavčím zámku

BETTS, J. S. 
Příběhy z Vrbového hájku. 
Sovička a jednorožec

BREZINA, Thomas 
Případ pro tebe a klub tygrů. 
Bezhlavý jezdec

BELL, Daisy  
Vánoční překvapení: příběh, který 
zahřeje u srdce

Knihovnu najdete i na Facebooku.

Vánoce plné radosti a pohody 
a v novém roce hodně štěstí a zdraví
vám přeje

Ilona Nekolová
Místní knihovna Líně
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Líně a Sulkov se budou moci na jaře 
opět pyšnit krásně rozkvetlými krokusy. 
Celkem jich bylo vysazeno za pomoci 
dětí celkem 1.500 cibulek . Na Sulkově 
pokvetou na „Špičině“ a v oddychovém 
parku „Na rampě“, v Líních u obce Líně  
a u 1. stupně ZŠ a u MŠ. Děkujeme 
všem za pomoc.

 Spolek PRO VŠECHNY, z. s.
 Z. Šlégrová

7. Krokusiáda 

Všem přeji krásné a pohodové Vánoce a do Nového roku 
2023 jen to dobré a co jiného je nejvzácnější než zdraví, 

dobrá nálada a úsměvy dětí na tváři. Všem členům Spolku 
PRO VŠECHNY, z.s. děkuji za pomoc při všech akcích, obci 
Líně,SDH Líně a ostatním spolkům děkuji za spolupráci.

Za Spolek PRO VŠECHNY, z.s. 
Marek Šlégr – předseda spolku

       
Alena Stehlíková – místopředsedkyně spolku

Fotografie z akcí spolku lze shlédnout 
na http://pro-vsechny.rajce.idnes.cz
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Zprávy ze Šachového klubu Líně

Letošní podzim byl na turnaje, mistrov-
ství a další akce opravdu bohatý. V akci 
byli jak zkušení harcovníci, tak i nejmladší 
naděje, které, jak všichni věříme, mají své 
největší úspěchy ještě před sebou.

Turnaj sv. Jana Nepomuckého
Druhý ročník turnaje, ale jen jediný vítěz. 
Tak by se dala stručně shrnout obhajoba 
loňského prvenství líňského Petra Špre-
ňara v nepomuckém turnaji. V turnaji B 
se ze třetího místa radoval Radek Turner 
a doprovodný bleskový turnaj ovládl dal-
ší líňský hráč Martin Petr.

Hrajeme spolu
Mezinárodní turnaj se v radobyčické so-
kolovně uskutečnil už po šesté. Letos 
si sem našlo cestu 78 hráčů, což je his-
torický rekord! Jde totiž o generálku na 
Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže, 
které se koná hned další víkend. Proto si 
přijeli ověřit aktuální formu také hráči ze 
sousedních krajů, někteří i z větší dálky 
(Čelákovice, Cheb, Nové Hrady atd.). Díky 
finanční podpoře Městského obvodu 
Plzeň 3 jsme mohli koupit medaile, po-
háry a hezké věcné ceny pro všechny 
účastníky. O sladkou svačinku se postara-
la pekárna La Lorraine. Na stupně vítězů 
se z hráčů pořádajícího ŠK Líně prosadili 
Adéla Janoušková (1. místo D14), Markéta 
Folková (2. místo OpenD), Eliška Janouš-
ková (2. místo D10), Víťa Jenč (2. místo 
H6), David Novák (2. místo OpenH) a Ma-
těj Janoušek (3. místo H6).

ŠK Líně vicemistrem ČR v rapid ša-
chu družstev
Na severu Čech, v Turnově, probíhalo 
druhý zářijový víkend MČR v blesku 
a rapidu družstev. Skvělého výsledku 

zde dosáhlo družstvo ŠK Líně, tvoře-
né kmenovými hráči extraligového 
týmu. V sobotním blesku to byla ještě 
nepopulární „brambora“, ale v neděli 
už to stříbrně zacinkalo. Béčko, tvoře-
né hráči z krajských soutěží,uzavřelo 
top ten v blesku, v rapidu skončilo na 
17. místě.

Soustředění Hojsovka
Celý rok se tam všichni těšíme, a když 
se to konečně blíží, ani dospat nemů-
žeme. Už pět let jezdíme na předse-
zónní soustředění na Hojsovu Stráž. 
Ti největší nedočkavci vyráží už v pá-
tek ráno na túru, ostatní smrtelníci, 
až když jim odhouká „padla“. Večer 
se pak všichni sejdeme na Tomášově 
dvoře u táboráku. Letos bylo však tak 
odporné počasí, že to na žádné dlou-
hé procházky nebylo, přestože jsme 
na rozmary počasí za ty roky připra-

vení. Zima a takřka nepřetržitý déšť, 
občas zpestřený sněhovými vločkami 
nám sice zhatil turistické plány, nikoli 
však radost, že jsme zase na Šumavě. 
Proto se zase těšíme, až příští rok vy-
razíme!

MČR juniorů v rapid šachu
V době, kdy jsme možná trochu mr-
zutě sledovali oblohu na Hojsovce, 
zápolili junioři na MČR v rapid šachu 
v České Třebové. Mezi nimi se činil 
také Vítek Vilímek, který v kategorii 
H16 vybojoval velmi pěkné 4. místo. 

Mistrovství světa kadetů do 12 let
V gruzínském Batumi proběhlo v dru-
hé polovině září MS dětí do 12 let. 
Mezi dívkami do 10 let bojovala také 
Eliška Janoušková. V konfrontaci se 
zbytkem světa si úřadující mistryně 
ČR nevedla vůbec špatně. V 11 parti-

Hrajeme spolu 2022 – vítězové turnaje starších 
(foto: Petr Hrdina)

Hrajeme spolu 2022 – vítězové turnaje mladších
(foto: Petr Hrdina)

Uprostřed vítěz Turnaje sv. Jana Nepomuckého, Petr Špreňar (foto: ŠSPK)
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ích získala 50 % bodů a umístila s v po-
lovině startovního pole.

O pohár starostky města Písku
Tradiční pohár v rapid šachu bývá ob-
líbený u místních šachistů. Letos se jej 
účastnili sice jen dva, o to výraznější 
stopu v turnaji však zanechali. Velmistr 
Petr Neuman zvítězil s půl bodovým 
náskokem před svými pronásledo-
vateli. Naše nová letní akvizice, Lukáš 
Klement, uhájil své nasazení a skončil 
sedmý.

Svatováclavský turnaj
Na sv. Václava bývá v Líních pouť. Le-
tos však vyšel svátek našeho národní-
ho patrona na středu, proto jsme jej 
neoslavili na kolotoči, ale na šacho-
vém turnaji v Obecním domě. Přijelo 
celkem 35 hráčů nejen z Plzeňského, 
ale také z Karlovarského kraje. V této 
konkurenci se dokázali prosadit i mla-
dí šachisté ŠK Líně. Mezi mladšími dív-
kami skončila Simonka Šilhánková tře-
tí a Anička Jenčová čtvrtá. Kubík Jenč 
se umístil na 10. místě mezi mladšími 
kluky. Další medaile přidali v katego-

rii starších hochů zlatý Kuba Garay 
a bronzový Ríša Švantner.

Velká cena Plzně
Velká cena je název nové série turnajů, 
která nahradila dřívější seriál turnajů 
mládeže v Plzeňském kraji. První tur-
naj proběhl v sobotu 8. října v nově 
rekonstruované sportovní hale ve 
Lhotě. Mezi medailisty se tentokrát ve-
šli pouze Víťa Jenč (1. místo kategorie 
supermladší hoši) a Simonka Šilhánko-
vá (mladší dívky).

Mistrovství Čech mládeže do 16 let
Nejdůležitější říjnovou akcí bylo sa-
mozřejmě M Čech v krkonošském 
Harrachově. Ti, kdo do Krkonoš jezdí 
pravidelně, vědí, že na konci října zde 
bývá pořád ještě celkem dobré počasí. 
Proto jsme vedle dopoledních klání za 
šachovnicí využili čas také k několika 
výletům po krásách hor a jejich pa-
mětihodnostech. Nemohli jsme samo-
zřejmě vynechat proslulý Mumlavský 
vodopád s typickými „hrnci“, z nichž 
je nejslavnější Čertovo oko. Vystoupa-
li jsme také na Čertovu horu a shlíželi 

na skokanské můstky, jež však mají své 
nejlepší roky dávno za sebou. Navštívi-
li jsme též proslulou sklárnu, hornické 
muzeum a zdejší bobovou dráhu. Naši 
výpravu tvořili zástupci kategorie U12 
a U16. Nejlepšího výsledku dosáhla 
Adi Janoušková, která mezi dívkami 
do 16 let vybojovala bronz. Na ně-
kterou z medailí si jistě myslel i Vítek 
Vilímek, který se většinou pohyboval 
na čele, ale porážka v 7. kole šanci na 
cenný kov zhatila. I přesto je 5. místo 
velmi dobré. Stejně tak lze hodnotit 
identické umístění Elišky Janouškové 
v kategorii D12. Eliška s Aničkou, která 
skončila na 24. místě, postoupili letos 
do starší kategorie D12, přestože je jim 
stále 10. Celý cyklus se totiž uzavře pří-
ští rok v březnu, když holky věkový li-
mit D10 splňovat nebudou. Posledním 
účastníkem naší „expedice“ byl Fanda 
Škutil. Ani on se v konkurenci neztratil 
a obsadil s 5 body z 9 partií 26. příčku 
v kategorii H16.
 
Turnaj šachových nadějí
Tak tohle ještě Obecní dům v Líních 
nezažil! Na první Turnaj šachových 

Vlevo stříbrný tým z MČR družstev v rapid šachu (foto: ŠSČR)

Eliška Janoušková na MS v Gruzii 
(foto: Jana Šilhavá)

Výstup na Falkenstein v rámci soustředění v Hojsově Stráži 
(foto: Miroslav Blecha)

Medailisté Svatováclavského turnaje v Obecním domě 
(foto: Milan Jenč)
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nadějí dorazilo 83 malých šachistek 
a šachistů. Využili jsme kapacitu sálu 
takřka do posledního místečka a lze 
bez uzardění říci, že jsme organizaci 
zvládli. Během turnaje byl v provozu 
bufet, kde si přítomní mohli zakoupit 
drobné občerstvení za vskutku lidové 
ceny. Kromě toho se mohli účastníci 
zakousnout do sladkých dobrot, které 
poskytla pekárna La Lorraine, za což 
jí patří velký dík. Pro řadu dětí to byl 
úplně první turnaj v životě, pro jiné, 
zkušenější, zase příležitost dokázat, 
co už se naučili nebo vyzkoušet něja-
ké nové věci z tréninku Všichni účast-
níci si z turnaje odnesli kromě spousty 
zážitků i drobnou věcnou cenu. V po-
četné konkurenci byli vidět i zástupci 
domácího oddílu. Mezi mladšími klu-
ky se nejvíce dařilo Jakubu Jenčovi, 
který se umístil na hezkém 4. místě. 
Kubův mladší bráška Víťa obsadil dru-
hé místo mezi supermladšími hochy 
a hned za ním skončil jeho vrstevník 
Matěj Janoušek. V kategorii starších 
bral Miky Popel šesté a Kuba Garay 
sedmé místo. A ve starších dívkách se 

seřadila líňská děvčata (Simonka Šil-
hánková, Natálka Klimentová a Anič-
ka Jenčová) na 4. až 6. místě.

Pilsner Urquell Open
Hrát šachy v plzeňském pivovaru je 
lákadlo, kterému neodolal ani počet-
ný zástup líňských borců. V turnaji 
Pilsner Urquell sice žádný z nich na 
medaili nakonec nedosáhl, ale mezi 
prvními 11 máme hned tři zástupce: 
5. P. Neuman, 7. M. Petr a 11. P. Šott. 
Turnaj se vydařil i Radku Turnerovi, 
který skončil na 24. místě či Fandovi 
Škutilovi, který byl 53. v pořadí. Cel-
kem zavítalo do Prazdroje neuvěři-
telných 126 hráčů všech věkových 
i výkonnostních kategorií. Dorazili 
dokonce i hráči z Chile nebo Korey.

Polofinále Mistrovství ČR juniorů
Trojlístek hráčů ŠK Líně si vybojoval 
právo účasti na Polofinále MČR junio-
rů, které proběhlo v polovině listopa-
du ve Špindlerově mlýně. Největším 
kandidátem na postup do březnové-
ho MČR byl bezpochyby Petr Špreňar, 

ovšem bodová ztráta v druhé polovi-
ně turnaje bohužel na kýžený postup 
nestačila. Osmé místo sice není žádná 
ostuda, ale Petr chtěl určitě víc. Turnaj 
se příliš nepovedl ani Vítkovi Vilímko-
vi, který se toužil ukázat proti starším 
klukům. Slabší začátek už nezachránil 
ani závěrečný finiš. Pro Kubu Valdma-
na to byla dobrá zkušenost a každý 
získaný bodík se počítám. Pokud za-
pracuje na repertoáru za černé, může 
to být příště ještě lepší.

Mistrovství Čech dětí do 10 let
Jako náhradník cestoval do Teplic na 
MČ dětí do let Kuba Jenč. Byla to pro 
něj vlastně první zkušenost s vážný-
mi partiemi, při nichž hráči musí své 
tahy zapisovat. Hned v té první měl 
možnost si vyzkoušet, jaké to je hrát 
na elektronické šachovnici. Tahy hrá-
čů jsou online přenášeny a diváci tak 
mohou partii sledovat odkudkoli, aniž 
by byli na místě samém. Po úvodních 
porážkách se podařilo Kubovi partii 
i s trochou štěstí vyhrát. Pak sice při-
šli další porážky, ale ve hře bylo vidět 

Adéla Janoušková, bronzová medailistka z Mistrovství Čech, 
kategorie D16 (foto: Venca Dewin)

Turnaj šachových nadějí v Obecním domě v Líních – mladší 
(foto: Petr Hrdina)

Turnaj šachových nadějí v Obecním domě v Líních – mladší 
(foto: Milan Jenč)

Petr Neuman na turnaji Pilsner Urquell Open 
(foto: Petr Hrdina)
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Radek Turner na turnaji Pilsner Urquell Open 
(foto: Petr Hrdina)

Jakub Jenč (vpravo) na Mistrovství Čech dětí do 10 let (foto: 
Milan Jenč)

Martin Petr na turnaji Pilsner Urquell Open
 (foto: Petr Hrdina)

Jan Michálek (druhý zprava) na MS seniorův italském Assisi 
(foto: Facebook FIDE)

postupné zlepšení. Za poslední partii 
by se pak nemusel stydět ani ostříle-
ný mazák. Celková bilance 2,5 bodu 
z 9 partií není sice nijak závratná, ale 
zkušenost s turnajovým rytmem a pří-
pravou na partie se zúročí v dalším 
tréninku. Nejdůležitější nakonec není 
samotný výsledek, ale nově navázaná 
přátelství během pobytu v Teplicích. 
Jen pro úplnost se sluší dodat, že Ma-
těj Janoušek skončil v kategorii do 8 
let na 33. místě. 

Mistrovství světa seniorů
V italském Assisi, rodišti známého 
světce, se uskutečnilo letošní MS se-
niorů, kterého se účastnil i líňský hráč 
Jan Michálek, hrající v kategorii 50+. 
Honza reprezentoval vskutku dobře, 
v konkurenci 148 soupeřů získal 6,5 
bodu z 11 partií a umístil se jako nej-
lepší z Čechů na solidním 36. místě. 
Jeho účast finančně podpořil Plzeň-
ský kraj, za což vřele děkujeme.

Soutěže družstev
Velmi dobře si zatím vede družstvo 

v 1. lize mládeže. Po třech odehraných 
kolech je s dvěma vítězstvími a jednou 
porážkou na průběžném 4. místě.
Spokojeni můžeme být i s týmem, 
který pod názvem INGEM – ŠK Líně 
působí v nejvyšší soutěži. Odehrána 
byla zatím jen úvodní dvě kola, kte-
rá přinesla našim barvám dvě remízy 
se silnými soupeři, Lysou nad Labem 
a vloni bronzovými Pardubicemi. Áčku 
patří zatím 8. příčka, věřme, že přijdou 
i nějaká vítězství a postup tabulkou 
směrem vzhůru.
Ve 2. lize se béčko vyhřívá i přes jed-
nu porážku na báječném třetím místě, 
soutěž však bude ještě dlouhá, vždyť 
jsou odehrána teprve čtyři kola.
V nejvyšší krajské soutěži drží líňský 
prapor hned dva týmy. Céčko v derby 
porazilo po tuhém boji déčko 4,5:3,5 
a je po čtyřech kolech o skóre třetí za 
Domažlicemi, déčko je s odstupem 2 
bodů na čtvrté místě.
Vyrovnanou bilanci má zatím družstvo 
v Krajském přeboru II, dvě vítězství 
a dvě porážky. Je z toho průběžné 8. 
místo, které věříme, ještě vylepšíme.

V Krajském přeboru III si tým s ozna-
čením ŠK Líně F připsal zatím jen je-
diné vítězství s nýřanským céčkem, 
zbývající tři utkání prohrál nejtěsněj-
ším možným způsobem. V příštím 
kole narazí na vedoucí tým soutěže 
a pokusí se jej připravit o dosavadní 
neporazitelnost.

Šachový kroužek mládeže
V šachovém kroužku mládeže v Obec-
ním domě Líně trénují každý čtvrtek 
od čtyř do půl šesté mladé líňské na-
děje pod vedením zkušených trenérů 
Milana Jenče a Pavla Šotta. Přestože 
kroužek běží od začátku školního 
roku, rádi přivítáme nové zájemce. 
A nemusí to být jen děti, bereme i do-
spěláky!

Hezké Vánoce
Přejeme všem čtenářům obecních 
novin hezké Vánoce v kruhu svých 
blízkých, pevné zdraví, jasnou mysl 
a ať jsou Vaše rozhodnutí vždy ty nej-
lepší možné tahy.
 Milan Jenč
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Spoluobčané Líní a Sulkova si přišli jako 
vždy na podzim odpočinout  na well-
ness  a zarelaxovat do obecního domu 
v Líních. Čekaly na ně procedury jako 
pedikúra, masáže a kosmetika, zdravá 
strava a pohodová relaxační hudba. 
Víkend od 8. 10. – 9. 10. 2022 byl plný 
vonných olejů od firmy Just a cenných  
informací od děvčat z firmy Tiande, 
Green way a dentální hygienistky. Urči-
tě nebudu lhát, když napíši, že každému 
kdo tam vešel se jen tak nechtělo vrátit 
domů. Těšíme se na další wellness, které 
se bude konat na jaře roku 2023.

     
 Za Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
  Z. Šlégrová

23.10.2022  se sešlo v obecním domě 
v Líních přes  90 dětí a společně si vy-
dlabaly dýně na halloween. Byly přiví-
tány dvěma dýňáčky, kteří jim spolu 
s ostatními pomáhali dlabat,zdobit 
a kreslit nápadité obličeje na dýně. Tyto 
krásné dýně pak zdobily okna a ploty 
na halloweenský den.

 Za Spolek PRO VŠECHNY, z.s. 
 Z. Šlégrová

12. Wellness pro muže a ženy

Dýňování 23. 10. 2022
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Čerti byli propuštěni z pekla na zem 
dne 3. 12. 2022 ve 14:00 hodin samot-
ným Luciferem do obecního domu 
v Líních. Byli moc rádi,protože pokud 
jsou dříve na zemi než 5. 12. 2022 mo-
hou si pohrát se všemi dětmi na zemi. 
A tak toho řádně využili a celé odpole-
dne s dětmi soutěžily a plnily různé dis-
ciplíny jako vyplazování jazyka do zrca-
dla, plivání bonbónu do dálky, nošení 
polínek, chůze s kopýtkem a nechyběly 
ani tance s čerticemi Eliškou a Nelin-
kou. Čas rychle utekl a v půl čtvrté se 
na děti přišel podívat sám Lucifer  a Mi-
kuláš,Anděl a Čert. Děti se Lucifera bály 
a tak musel zůstat na svém trůnu na 
pódiu. Dostaly od Mikuláše pěkný ba-
líček dobrot a na závěr si děti se všemi 
zatancovaly.

 Za Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
  Z. Šlégrová

Mikulášká nadílka pro děti 3. 12. 2022
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Je tomu již 13 let, co došlo k úspěš-
nému pokusu založit ochotnické 
divadlo v Líních a to v květnu 2009. 
Zakládajícími členy byly seniorky J. 
Bezeretiová, K. Gruberová, M. Hašová, 
A. Famfulová, A. Jindřichová, J. Kašpa-
rová, J. Školová, J. Vlasatá a dramaturg, 
režizér, kostymér H . Svobodová. První 
představení s názvem „Pocta Josefu 
Ladovi“ s říkadly a písničkami před-
vedl soubor v MŠ a ZŠ v Líních. Kulisy 
vytvořil V. Král. Úspěšné vystoupení 
posílilo sebevědomí souboru tak, že 
bylo připraveno i představení „O lásce“ 
na silvestrovské zábavě Svazu seniorů 
v r. 2009. V roce 2010 odehráli členové 
pásmo v Křimicích, v r. 2011 ve Zruči, 
v Dobříči, Skvrňanech, Starém Sedlišti 
i Žinkovech a Plzni. 
Členská základna souboru se rozrostla 
o nové členy M. Bulínovou, P. Hofma-
novou, O. Machovou, H. Kastla, J. Lopa-
tu, Z. Vavrocha, J. Kašpara, J. Pechovou, 
A. Schejbalovou, M. Košťála, V. Šidvico-
vou, L. Šilhavého a postupně po roce 
2015 i o S. Körnera, Z. Körnerovou, D. 
Váchovou , M. Brandnerovou. 
Byl přijat název souboru: DIVADELNÍ 
PARTA HOLČIČEK A HOCHŮ; DPH. 
Hlavní pozornost obracíme k dětem 
s pásmy J. Lady, dále pak s novějšími 
pásmy „Jak se staví dům“, „Máme 
rádi zvířátka“. V r. 2013 přichází oži-
vení v podobě obrazů Mikoláše Alše, 
písně i říkadla zaujímají pozornost 
dětí i dospělých tak , že v závěrečné 
písni“Ach, synku, synku…“ se přidávají 
i diváci. Na MDŽ v r. 2013 v Trhanově 
jsme dokonce roztančili celou hospo-
du. M. Kehlováse, "navrátila do dětství“ 
a rozverná scéna s A. Jindřichovou, P. 

Hofmanovou, J. Pechovou aJ. Vlasatou 
uvedla diváky v úžas. S již osvědčenou 
hrou „O lásce“ vystupujeme 11. 10. 
2013 v TOTEMU, na velikonočním jar-
marku ve Zbůchu i v našem Obecním 
domě. Hlavním „výrobcem“ kostýmů 
se stává J. Kašparová. Práce s dětmi 
nás posouvá zpět do let našeho mládí. 
Opravdu krásným vystoupením jsme 
oslavili 900. výročí založení obce Líně, 
které se konalo ve dvoudenním ma-
ratonu s různými hosty. Naše písnička 
„Když se zamiluje kůň“ získala přízeň 
diváků. Nemohli jsme však ani chybět 
při otevření nově zrekonstruovaného 
Obecního domu v Líních jak s pohád-
kou „Zlatovláska“, při svěcení praporu 
obce a pamatovali jsme i na MŠ a ZŠ. 
Byli jsme pozváni na pořad „Senioři 
baví seniory„do Měšťanské bese-
dy v Plzni, kde jsme uvedli s úspě-

chem„Zlatovlásku“. Poté nastala 
mravenčí práce;dál propracováváme 
Zlatovlásku a do představení vstupují 
i hosté-děti z naší obce. Díky V. Krá-
lovi máme krásně namalované kulisy 
dotvářející atmosféru paláce i přírody. 
Podařilo se nám oživit fotodokumen-
taci a videodokumentaci z vystoupení 
a zkoušek a umístit vše na internet. Do 
konce září vystupujeme se Zlatovlás-
kou ve Zbůchu, Líních na výročí obce. 
V říjnu 2017 začínáme pod vedením 
zkušeného lektora Slávka Prince stu-
dovat AKADEMII III. věku, obor „dra-
maturgie a herectví“ a po třech letech 
studia s roční covidovou přestávkou 
úspěšně končíme studium. V r. 2018 
vystupujeme se Zlatovláskou v Plzni 
v DPS Sedmikráska a na shromáždění 
Mikroregionu Radbuza v letním kině 
ve Stodě. Pod vedením lektora jsme 

Ochotníci v Líních a na Sulkově – kapitola 3.

Ferda mravenec

Děkovačka, Ferdy mravence

20. 6. 2015 – Oslavy 900set let obce Líně
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Celý soubor DPH při počátečních vystoupeních pro MŠ Líně, 2009DALŠÍ PROSÍM, DPS Plzeň, Čtyřlístek

nastudovali představení „Ferda Mrave-
nec“ a „Další prosím“/obec Líně se před-
stavuje v TOTEMU/. Podařilo se nám ve 
spolupráci s p. Šimandlem ml. ze ZUŠ 
Stod nastudovat kolekci vánočních pís-
ní, s níž jsme za sněžení vystoupili na 
vánočních trzích 2019. Po nucené covi-
dové pauze, kdy nás byli opustili členo-
vé soubou p. Brandnerová, p. Bezereti-
ová, p. Košťál/nejstarší člen souboru-93 

let/ a p. Školová, jsme obnovili pro děti 
v Líních a Zbůchu/MŠ a ZŠ/ pásmo 
„Špalíček Mikoláše Alše“ v pořadí již 
čtvrtá verze. S tímto vystoupením jsme 
se zúčastnili pořadu Senioři baví seni-
ory v Plzni. V poslední době připravu-
jeme představení „Šedesátka“ již za 
nového vedení souboru p. Pavlou Ho-
fmanovou a Alenou Sedlákovou. 
Posledním dílem-EPILOG-, který vyjde 

v březnu v Líňských novinách se roz-
loučíme setkáním s ochotníky. Vzác-
né fotografie, které nebylo možné pro 
nedostatek místa vytisknout v novi-
nách, budou zveřejněny dodatečně 
a adresu oznámíme, aby si je zájem-
ci mohli prohlédnout a případně 
uschovat ve svém domácím archivu. 
 
 Stanislav Körner

18. 3. 2015, O lásce, Zbůch 24. 9. 2016, členové DPH jako sportovci 23. 5. 2017, Zlatovláska

Vánoční koledy, v provedení DPH, 9. 12. 2017 Lidová říkadla a písničky, jaro 2009
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14. října se děti ze tříd Veverek a Sovi-
ček zúčastnily dětské jógy v Obecním 
domě pod vedením lektorky Gábiny 
Nejedlé. Díky příběhu „Výlet za pej-
skem, kočičkou a zajíčkem“ se děti 
vtáhly do děje a s radostí následova-
ly pohyby, které paní lektorka dětem 
ukázala a následně naučila. Dětská 
jógaprobíhala v příjemné a klidné at-
mosféře plné radosti. 
     
 Kolektiv učitelek MŠ

Během letních měsíců se na zahradě 
mateřské školy rozzářila duha. Děti si 
na ní mohou zaskákat, naučit se barvy 
a počty, a hlavně si užít plno legrace.

 Učitelky MŠ

Během poznávání naší obce si děti 
a paní učitelky ze třídy Veverek, udělaly 
výlet na vyhlídkovou věž Nový rybník. 
Děti se z vrcholku věže mohly rozhléd-
nout po krajině a pozorovat chráněné 
ptactvo, které sídlí v mokřadech u ryb-
níku nedaleko vyhlídky. Rybník a kraji-
na je domovem i mnoha obojživelní-
kům, které lze slyšet pouhým uchem. 
Děti s velkým nadšením naslouchaly 
a pozorovaly zdejší krajinu. 

 Učitelky MŠ

Dětská jóga v Obecním domě

1. září 2022 se otevřela nová budova 
mateřské školy pro předškoláky třídy 
Soviček.
A jak se Sovičkám v nové školce žije? 
Báječně. 
Školka je krásná i z venku. Bílá bu-
dova zdobená ze dvou stran čtyřmi 
barevnými panely ve tvaru čtverce. 
Červená barva značí radost, zelená 

dobrou náladu, modrá oblohu a žlutá 
sluníčko.
Uvnitř vše prostorné a účelné ladě-
né do žlutozelených odstínů, včetně 
kouzelného dětského nábytku a de-
korací zvířátek. Vše přizpůsobeno 
předškolním dětem.
Ptáte se na zahradu? Pro děti jak stvo-
řená. Rozlehlá, členitá se zákoutím 

k odpočinku. Nechybí pískoviště i ven-
kovní sprcha pro osvěžení v horkých 
dnech léta. Na jaře přibudou další her-
ní prvky pro pohybové aktivity dětí. 
Děti se ve škole zabydlely okamžitě, 
jsou zde spokojené a šťastné. Co si 
přát víc.  

 Učitelky MŠ

Sovičky v nové školce

Duha MŠ Vyhlídka věž Nový rybník
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Vánoční dílnička  26. 11. 2022

Míšovo Vánoční 
            zpívaná 

Obecní dům Líně 

16. 12. 2022  
od 20:00 hod. 

Přijďte si poslechnout a zatančit se skupinou Majkl Band  
v hlavní roli s Michalem Podzimkem 

Vstupné 
100,- Kč 

Majkl Band 

Spolek PRO VŠECHNY, z. s. 

Občerstvení možno zakoupit 

Den před první Adventní nedělí byla 
od 14:00  tradičně v obecním domě 
v Líních Vánoční dílnička pro děti,kde 
si mohly děti i s rodiči vyrobit spous-
tu zajímavých vánočních dekorací. Od 
sněhuláka počínaje si bylo také mož-
né vyrobit vánoční ozdoby obalované 
ve voňavém koření, zdobení perníčků, 
vyrobit vánoční stromky z vlny, vánoč-
ní girlandy, dřevěného anděla, vánoční 
větvě na dveře či plot a již tradičně ma-
lování obrázků na sklo. Dětí bylo jako 
smetí celkem 110 a atmosféra při kole-
dách bezvadná. Občerstvení  od našich 
děvčat jim také  moc chutnalo a všichni 
se rozutekli domů v pět hodin odpole-
dne,aby si mohli vše připravit na první 
Adventní neděli.
     
 Za Spolek PRO VŠECHNY,z.s. 
 Z. Šlégrová
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Prší, prší jen se leje, my na Lužnici poje-
deme. Předpověď počasí pro náš auto-
busový výlet nebyla příznivá – celodenní 
a trvalý déšť. Osobně mně to nevadilo, 
neboť jsem v květnu letošního roku ce-
lou trasu z Tábora až po Bechyni prošel za 
krásného počasí, a tak jsem vymyslel ná-
hradní „mokrý“ plán. Navrhoval jsem jej 
i pro ostatní, nebyl však přijat. Turisté se se 
raději rozhodli moknout v údolí Lužnice.
V sobotu 22. října jsme se po delší době 
sešli k poslednímu autobusovému výletu 
v roce 2022. O dva krásné autobusové 
výlety - Ze Sedlčan na Monínec (v nád-
herné pahorkatině na pomezí jižních 
a středních Čech – 17.9.) a Podél Vltavy na 
malovaný hřbitov do Albrechtic (krásné 
údolí Vltavy, v Albrechticích je raritní ma-
lovaný hřbitov – 1.10.) nebyl dostatečný 
zájem, a tak jsme byli nuceni akce zrušit. 
Celkem byla letos zrušena polovina akcí. 
A tak se příští rok plánuje možná poslední 
ročník, těchto tradičních líňských auto-
busových výletů, ovšem v omezeném 
počtu 5 akcí za rok. Doufejme, že se lidé 
vzpamatují….. Jinak já, jako organizátor 
končím se svou dlouholetou čin-ností, 
protože když není zájem, tak nemám 
motivaci.
Ráno jsme jako obvykle posbírali účastní-
ky po trase Nýřany – Zbůch – Líně – Sul-
kov – Plzeň – Chválenice a odjeli jsme na 
okraj Tábora. Cestu nám trochu zkompli-
kovala docela nepřehledná objížďka těs-
ně před Táborem.
Na kraji města vystoupili účastníci nej-
delší trasy, kteří prošli celé údolí řeky 
Lužnice z Tábora až do Bechyně, o kte-
rém jsem psal v úvodu. Mohli tak v dešti 
a bahně v kulisách nádherného barev-
ného lesa navštívit tyto zajímavosti: 
rekreační jezero Jordán, samotné cen-

trum Tábora (náměstí, křivolaké uličky 
a výhledy na údolí Lužnice), bývalé lázně 
Tábor (mohli ochutnat Eleonořin mine-
rální pramen), Benešův mlýn, vodopád 
Harrachovky a Větrovské vodopády, 
Kvěchův mlýn, Matouškovský mlýn, vo-
dopád Pod Hlavinami, Candátí skálu (ta 
byla proražena v letech 1938-39 32 me-
trů dlouhým turistickým tunelem), hrad 
Příběnice (zbudovali jej ve 14. století 
Vítkovci), Bejšovcův mlýn, Suchomelův 
mlýn, řetězový most ve Stádlci (technic-
ká památka z let 1848–1960, původně 
přemosťoval v nižší úrovni údolí Vltavy 
v místech, kde je dnes Podolský most. 
Aby nebyl přehradou zničen, byl roze-
brán a postaven zde.), významný kostel 
Nanebevzetí Panny Marie u Příběnic, 
zbytky gotického hradu Příběnice (ze 
16. století, několik desítek let zde sídlili 
jezuité, poslední majitelkou byl rod Pa-

arů), vodopád pod Libuší, výhled na Du-
hový most (rarita – jediný most na světě, 
který je určen pro společnou železniční 
i silniční dopravu). A pak už zbývalo jen 
vystoupat z údolí Lužnice do Bechyně.
Mokrá varianta, kterou účastníci nepřija-
li, spočívala v návštěvě Tábora a jeho pa-
mětihodností, případně jít krátkou trasu 
z Dražiček a usušit se v Táboře. Autobus 
by se tak vrátil z posledního startu do Tá-
bora. Nikdo však mokrý plán mimo naší 
skupinky nepřijal, a tak se zrušil.
Protože mezi Táborem a Bechyní pravi-
delně po 2 hodinách jezdí „Křižíkova lo-
kálka“, rozhodla se naše skupina vystou-
pit v Táboře a do Bechyně dojet vlakem. 
Já jsem se však oddělil, protože jsem 
musel dovést autobus na starty kratších 
tras.
Nejdelší trasa z Tábora, již výše popsaná, 
měřila 32 km, druhá trasa – 22 km star-

Líňští turisté navštívili údolí řeky Lužnice

22. 10. 2022 most zvaný Duha v Bechyni 22. 10. 2022 pohled na zříceninu hradu Příběnice a řeku Lužnici

22. 10. 2022 řetězový Stádlecký most
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Touláme se krásnou podzimní přírodou 
plnou sytých barev. Přišel čas, kdy příro-
da dorazila i za námi do školky. Paní lek-
torka nám zajímavě vyprávěla o všem, 
co s přírodou souvisí. Dozvěděli jsme se 
mnoho nového i o zvířátkách. Už víme, 
kdo je „manželka“ jelena nebo srnce. 
Mohli jsme si pohladit pichlavého ježka 
i hebkou srst lišky. Víme, jak se k příro-
dě chovat i jak ji chránit. Také k nám do 
školky zavítal kamarád Zdravík. Přivezl si 
sebou míčky, kruhy, velký barevný pa-
dák a spoustu nových her. V říjnu se ur-
čitě nikdo z nás nenudil. Na závěr ještě 
úsměv do fotoaparátu a máme krásný 
dárek pod stromeček. Co nám přinese 
listopad? Už víme, že nás děj divadélka 
přenese do ZOO a dále nás čeká setká-
ní s Policií ČR. Máme se na co těšit. 

 Učitelky a děti MŠ

Akční říjen v mateřince

tovala v Dražičkách a na hlavní trasu se 
napojila pod hradem Příběnice. Třetí tra-
sa – 17 km startovala v Bečicích a napo-
jila se na nejdelší trasu u Bejšova mlýna. 
Mezi těmito místy nás však zdržela další 
objížďka. Kvůli dvěma kilometrům jsme 
najeli bezmála o 20 km více. Poslední 
start byl u Stádleckého mostu. Protože 
však nebylo možno díky rozměrům au-
tobusu dojet až tam, neboť by se neoto-
čil, startovalo se v obci Dobřejice a trasa 
tak měřila 15 km.
Já jsem potom dojel se šoférem do Be-
chyně, nastoupil na vlak a vracel se do 
Tábora. Bylo však problematické se sejít 
s mojí skupinou. Ta mezitím navštívila tá-
borské podzemí a chystala se do Gotic-
kého sálu radnice ve městě Tábor. A tak 
jsem se vydal MHD do blízkého Sezi-
mova Ústí. Tady jsem navštívil památník 
Edvarda Beneše, vládní vilu a hrob man-
želů Benešových. Svým způsobem se 
jedná o posvátné místo České republiky, 
které bylo dlouhou dobu nepřístupné. 
Dříve sloužilo k vládním rekreačním a re-
prezentativním účelům. V blízkosti vily 
je tenisový kurt a bazén. Přesto, že už 
sem členové vlády nejezdí a nikdo kurt 
ani bazén nepoužívá, platí se dodnes 
z našich daní „tvrdá“ údržba a provoz 
bazénu. Zařízení prý musí být ve stavu 
okamžitého použití. Ve vile se dnes pro-
vází. Na sousedních pozemcích stojí dal-
ší dvě vily. Ti si tu nechali postavit další 

významní představitelé tzv. První repub-
liky: Ludvík Strimpl a Zdeněk Fierlinger.
Manželé Benešovi si zdejší krajinu za-
milovali a na konci 20. let se rozhodli 
postavit vilu na soutoku řeky Lužnice 
a Kozského potoka. Vila byla postavena 
mezi léty 1930 a 1931 dle architektonic-
kého návrhu architekta Petra Kropáčka 
podle středomořského Francouzského 
stylu, který Benešovi obdivovali. Exteriér 
vily byl upraven v tzv. novošpanělském 
stylu.
Po prohlídce konečně přestlalo pršet 
a tak jsem se vydal Lužnice do Tábora. 
Cestou jsem „naháněl“ mobilem moji 
skupinku, ale nemohli jsme se dohod-

nout. A tak jsme se sešli až u vlaku.
V Bechyni jsem ještě navštívil místní pi-
vovar a pak jsme se všichni sešli u au-
tobusu a odjeli domů. A tak skončil po-
slední letošní autobusový výlet, jeden 
z poloviny uskutečněných.
Snad se příští rok bude dařit lépe. Při-
lákáme lidi na tyto krásné lokality naší 
vlasti? Budou to autobusové výlety na-
zvané Výstup na Říp, Turoveckým par-
kem na hrad Choustník, Údolím Vltavy 
v okolí Orlíku a Zvíkova, Za kozlem do 
Velkých Popovic.
 Petr Vlček, vedoucí
 autobusových výletů KČT,
 odbor Líně

22. 10. 2022 účastníci autobusového výletu před odjezdem  z Bechyně
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Plánované turistické akce Klubu českých turistů, odbor Líně

PROSINEC
17. 12. PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD

So 41. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně

Trasy: 9, 12, 14, 23 km – mapa KČT: č. 31
Starty: trasa 9 a14 km: Líně, Obecní dům 9:00 – 10:30 hod.

trasa 12 km: Zbůch, restaurace V Cihelně 8:30 – 11:00 hod.

trasa 23 km: Zbůch, restaurace V Cihelně 8:30 – 10:00 hod.

Cíl: Zbůch, restaurace V Cihelně od 11:00 do 16:00 hod., průchozí cíl pro trasu 14 km do Líní

(cíl v Líních nebude obsazen)

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

Ne 35. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně

Trasa: 6 km – mapa KČT: č. 31
Start: Líně, u hasičárny od 13 do 13:30 hod.

Cíl: průchozí Líně, u mateřské školy – nebude obsazen

Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e–mail: kctline@seznam.cz; web:

http://kctline.euweb.cz

ÚNOR 2023
25. 2. KOUZLO ZIMNÍHO LESA – pěší turistika

So 24. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně

Trasy: 8,5; 12, 14, 18, 20 a 26 km – mapa KČT č. 31
Start: pro trasy 8,5 a 14 km: Líně, Obecní dům 9:00 – 10:00 hod.

pro trasy 12 a 18 km: Plešnice, ŽST 9:10 – 9:30 hod.

pro trasy 20 a 26 km: Pňovany, ŽST 9:20 – 9:40 hod.

Časy startů se mohou změnit z důvodu změn jízdních řádů !!!

Cíl: Tlučná, restaurace V Čoudu (u fotbalového stadionu) 11:00 – 16:00 hod.

– cíl pro trasy 8,5; 12 a 20 km

– průchozí cíl pro trasu 14 km (cíl v Líních nebude obsazen) a trasy 18 km a 26 km

(cíl v Plzni – Nové Hospodě, konečná MHD nebude obsazen)

Informace: Miroslava Helclová, mobil 605 221 810, e–mail: miroslava.helclova@email.cz; 

kctline@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz.cz

Klub českých turistů, odbor Líně zve všechny zájemce o pohyb v přírodě na 41. ročník Předvánočního pochodu, který proběh-
ne v sobotu 17. prosince 2022. Trasy 9 a 14 km odstartují z Líní z Obecního domu. Ze Zbůchu z restaurace V Cihelně odstartují 
trasy 12 a 23 km. Cíl pochodu bude ve Zbůchu v restauraci V Cihelně. Podrobnosti o Předvánočním pochodu najdete v propo-
zicích otištěných níže.
 Za KČT, odbor Líně 
 Vás srdečně zve
  Karel Lukáš, předseda odboru.

Pozvánka na Předvánoční pochod
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NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 4. Ročník 16. Vychází 15. 12. 2022

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

Výstava líňského betlému

Vážení čtenáři,
redakce Novin pro občany Líní a Sulkova

 Vám přeje 
příjemné a klidné prožití vánočních svátků 

a mnoho štěstí, zdraví a lásky 
do nového roku 2023.     

VÝSTAVA LÍŇSKÉHO BETLÉMU 
 

KDY :    25.12.2022 – 26.12.2022 
 
V KOLIK: od 13:00 DO 18:00 HODIN 
 

 

KDE :  V OBECNÍM DOMĚ LÍNĚ 
 

 

KDY: 25. 12. 2022 – 26. 12. 2022
V KOLIK: od 13:00 DO 18:00 HODIN
KDE: V OBECNÍM DOMĚ LÍNĚ
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