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Mírná zima nepřerušila stavební práce
Letošní zima svými mírnými teplotami nepotěšila lyžaře a další vyznavače zimních sportů, ale zcela jistě
udělala radost silničářům a stavebním firmám. Ti první ušetřili nemalé

prostředky na zimní údržbě, ti druzí
mohli bez jakéhokoliv omezení pokračovat ve své práci. Také naše obec
může být s průběhem zimy spokojena. Nakoupený posypový materiál

i sůl mohou být využity během příští
zimy, kdy tedy nebude nutné do jejich nákupu investovat další finance.
Stavební práce se prakticky zastavily
pouze v období vánočních svátků.
Od konce října do vánoc probíhala
výstavba obytné zóny v ulici V Zahrádkách na Sulkově, konkrétně se
jedná o 334 m dlouhý úsek mezi ulicemi Pionýrská a U Lesa. Cílem projektu bylo nejen vybudování vozovky
s bezprašným povrchem, ale také
zklidnění dopravy ve východní části této důležité páteřní komunikace,
protínající Sulkov ve směru východ
– západ a procházející kolem domu
s pečovatelskou službou i dětského
hřiště. Všechny přilehlé nemovitosti byly připojeny k nové komunikaci

Pokládání asfaltového povrchu v ulici V Zahrádkách krátce před vánočními svátky.

Obytná zóna v ulici V Zahrádkách bezprostředně po svém dokončení.
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K opravě kanalizačního řadu v ulici U Kotelny bylo nutno vyhloubit místy až 3 m
hluboký výkop.

K novému kanalizačnímu potrubí byly
přepojeny také kanalizační přípojky
všech přilehlých bytových domů.
prostřednictvím vjezdů z betonové
dlažby, zřízena byla parkovací místa.
Větší parkoviště vyrostlo u nedávno
nově uptavené Sulkovské zahrady
s dětským hřištěm, která se v poslední
době stala oblíbeným místem pro pořádání společenských akcí a akcí pro
děti. Náklady na vybudování obytné
zóny činí 3,4 mil. Kč včetně DPH.
Během posledního únorového týdne vypukla v ulici V Zahrádkách další
stavební činnost – tentokrát je jejím
cílem rekonstrukce obslužné komunikace od restaurace Sparta k sídlu
firmy Schneider Bohemia. Na akci
v hodnotě 3,7 mil. Kč se bude částkou přibližně 600 tis. Kč podílet právě
zmíněná firma. Dokončení stavby je
naplánováno na konec května.
Ihned po vánočním období, 6. ledna
letošního roku, započaly práce na rozsáhlé opravě kanalizační stoky v ulici
U Kotelny na sídlišti. Předmětem
stavebních prací je v tomto případě
úplná výměna kanalizačního potrubí
a nové napojení kanalizačních přípojek všech přilehlých bytových domů.
Po dobu výstavby bylo nutné po dohodě se společností ČSAD Autobusy
Plzeň na 4 týdny přerušit provozování
autobusové zastávky, která se v ulici U Kotelny nachází. Toto opatření
jistě nevyvolalo vlnu nadšení, bylo
však nezbytné. 14. února byly práce
na opravě stoky ukončeny a od 17.
února se na sídliště opět vrátil autobusový provoz. Celkové náklady stavby dosáhly 1,1 mil. Kč (vč. DPH), navíc
částkou 200 tis. Kč přispěl provozovatel veřejné kanalizace, společnost
ČEVAK a.s. Povrch komunikace byl po

Posledním úsekem opravované kanalizace byla šachta před domem č.p. 429 a 430.
ukončení prací provizorně upraven,
ale ještě do letošního léta je počítáno s úpravou definitivní, v asfaltovém
provedení.
Také ve sportovním areálu na koupališti panuje čilý ruch. Doslova před
očima zde roste nový objekt se sociálními zařízeními a občerstvením. Převážnou část prací v tomto případě zajišťují přímo zaměstnanci obce, kteří
jsou obvykle v tomto období plně vytíženi zimní údržbou. Důležitý podíl
na této akci mají také místní řemeslní-

ci, kterým patří poděkování. Po ukončení vztahu s dosavadním nájemcem
se obec chystá celý areál nově pronajmout, ovšem již jen krátkodobě a za
jiných podmínek. V budoucích letech
by bylo dobré na nynější práce navázat a provést na koupališti další citlivé
úpravy – tak, aby se přitom nezměnil
stávající charakter areálu, umístěného
v krásném lesním prostředí.


Michal Gotthart,
starosta

Rekonstrukci objektu sociálních zařízení a občerstvení ve sportovním areálu na
koupališti zajišťovali především zaměstnanci obce.
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Kaleidoskop informací
Jednotka líňských hasičů již využívá nové dopravní vozidlo. Ojetý
devítimístný automobil Ford Transit
v hodnotě 422 tis. Kč pořídila ze svého rozpočtu obec. Potřebné úpravy
včetně předpisových nástřiků si hasiči provedli sami, ve volném čase. Vozidlo, zaregistrované v Integrovaném
záchranném systému, bude využíváno nejen pro přepravu k zásahům, ale
také k dopravě na výcvik a hasičské
soutěže či na akce pořádané v rámci
kroužku Mladý hasič.

Přechod přes silnici I/26 u restaurace Brusel je bezpečnější. Již před
vánocemi se podařilo rozsvítit nové
osvětlení přechodu, vybudované
z prostředků Nadace ČEZ. Nyní obec
po dohodě s Policií ČR připravuje další stavební úpravy, tentokrát směřující ke zlepšení rozhledových poměrů
jak pro chodce, tak i pro řidiče automobilů přijíždějících od Tlučné na silnici I/26.

Odborným zásahem byly zkráceny
topoly na východním břehu návesního rybníka. Od těchto vysokých
stromů hrozilo jejich blízkému okolí
při každém silnějším větru nebezpečí. Podobný zásah byl proveden také
u topolů v ulici Na Šachtě na Sulkově.
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Kaleidoskop informací
Některé z nezpevněných komunikací se dočkaly alespoň částečného vylepšení. K úpravám byl použit
asfaltový obrus, který byl následně
uválcován. K financování prací se
podařilo využít prostředky uspořené
v rámci zimní údržby. Úpravy nejpoškozenějších míst byly provedeny
v ulicích Zahradní, Polní (na snímku),
Lidická a Na Šachtě.

Kontejnery u restaurace Sparta byly
přemístěny. Z důvodu provádění stavebních prací v ulici V Zahrádkách
byly veškeré kontejnery na tříděný
odpad přemístěny od restaurace
Sparta do ulice Na Perkách, k bývalé
rampě.

Hasiči vyčistili koupaliště. Jednotka
Sboru dobrovolných hasičů Líně vyčistila dno vodní nádrže ve sportovním areálu na koupališti. Vše je tak
připraveno na jarní napouštění vody.
Hasičům za to patří velké poděkování.
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Oldies party aneb „Horečka sulkovské noci“
Jak už bývá zvykem, zimní měsíce patří
různým tanečním zábavám a bálům
a tak tomu nebylo jinak ani první únorovou sobotu, kdy několik nadšenců
uspořádalo v restauraci Sparta Sulkov
taneční retro party se vším všudy, co
k retru patří.
Sálem zněla hudba let šedesátých až
osmdesátých a většina zúčastněných
podpořila správnou atmosféru let
minulých svými velmi povedenými
kostýmy od stylu Hippies přes Pomádu a dopracovali dokonalost až do
„plísňáčových“osmdesátek. Kostýmy
byli velmi povedené a zvolená porota
měla nelehký úkol vybrat tři nejlepší
a nejvěrohodnější „retro obleček “.
Celý večer nebyl nabitý jen největšími
hity, ale i různými překvapeními
a doprovodným programem. Nebyla
by to správná „Horečka sulkovské noci“,
kdyby s první písní od skupina Bee Gees
nezahájil párty sám velký tanečník John
Travolta. Po jeho tanečních kreacích se
sál začal plnit a zůstal zaplněn až do
ranních hodin.

Prvním překvapením bylo občerstvení
v podobě obložených mís, které jistě
přišlo k chuti vyčerpaným tanečníkům.
Posléze se začala prodávat tombola,
která neslibovala hodnotné dary, ale cílem bylo dobře pobavit. Asi největšího
ocenění získala výhra „Vyhlídkový let
nad Alpami“ jehož výherkyně si cenu
náležitě užila ve společnosti statných
stevardů a za příznivého počasí se
nad Alpami pěkně proletěla. Poté byl
taneční parket po několik desítek minut
opět zcela zaplněn, aby tanec později
vystřídaly trochu „lechtivé“ soutěže,
první v rychlosti nafouknutí balonku
a druhá, kde bylo cílem balonek co
nejrychleji prudkými pohyby. Někteří
účastníci to opravdu neměli lehké!
Vrcholem večera bylo vystoupení
zahraniční kapely Boney M, která
všechny zúčastněné ohromila svým
výkonem, ale nelze opomenout ani
dalšího hosta, hvězdu country music,
zpěvačku Dolly Parton. Ta jistě nejvíce
zaujala pánskou část publika svým
procítěným zpěvem a zejména pak

tancem a pěknou prací s tělem.
Ani naše zábava se však neobešla bez
jediné chybičky… Ta se vloudila chvíli před půlnocí, kdy našemu DJovi
vyhořel zesilovač u aparatury a tak
se na pár desítek minut parket vylidnil a všichni se přesunuli uhasit žízeň
k baru. Chybami se člověk učí a tak
mohu slíbit, že v příštím roce se naše
party těchto chyb vyvaruje a dá si ještě
více záležet na repertoáru.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
zúčastněným, kteří svou přítomností
a koupí tomboly přispěli do pokladny
o.s. Ženy Sulkov a tak podpořili další
kulturní dění v naší obci. Velké díky
patří za pomoc Lence Korčíkové, spoluorganizátorkám Ivaně Pecháčkové
a Vlastě Martínkové, ale hlavně mojí
ženě Marcele Podzimkové za velkou
podporu a chuť vymýšlet bláznivé
ptákoviny!

zase spoustu dárků pro děti do dětského domova v Trnové a naše andělky Jany a Zdeňka, společně dědou od

Šlégrů, odjely v neděli 8. 12. 2013, aby
je s připravenými balíčky s dobrotami
osobně předaly dětičkám.
Uvítání bylo úžasné, děti nám řekly
spoustu básniček a za ně každé dostalo svůj balíček.
No a nám nestačily ruce na rozbalování dobrot, loupání mandarinek ale
hlavně na chování, hlazení a povídání.
Každá z nás byla neustále obsypána
několika dětmi, nejvíce se jim ale líbil
děda, hned by si ho tam děti nechaly.
Za tři hodiny jsme museli děti s těžkým srdce a slzami v očích opustit,
ale slíbili jsme jim, že zase přijedeme
a příští rok je pozveme k nám na pohádkový les.
Ještě jednou děkujeme za příspěvky
a věřím, že to zůstane k rozsvěcování
stromečku na Sulkově tradicí a že se
už nenajde nikdo, kdo může říct, že ty
děti mají všeho dostatek.

Díky

Michal Podzimek

alias John Travolta

Návštěva andělek v Trnové
Díky lidem s otevřeným srdcem i dlaní se nám podařilo u stromečku vybrat 4000 Kč, za které jsme nakoupili
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Za Ženy Sulkov o.s.
Jana Vizváriová

Zprávy ze Šachového klubu Líně
Mládež
Šachy v bazénu?!
V sobotu 14. 12. 2013 se náš šachový
klub stal pořadatelem 3. turnaje Krajského přeboru mládeže v rapid šachu –
Ampér 3. Již řadu let se toto předvánoční
klání koná v jídelně 13. ZŠ v Plzni na Slovanech přímo proti plaveckému bazénu.
Nehráli jsme tedy ve vodě, ale kousek od
ní a řada účastníků soutěže si šla po jejím
skončení do bazénu zaplavat.
Účast byla solidní, do předvánoční Plzně
zavítalo 63 mladých šachistek a šachistů.
Mezi nimi byli vidět i členové pořádajícího oddílu. Turnaj sice pro naše hráče
dopadl výsledkově hůře, než první dva
předchozí, přesto jsme ze sedmi účastí
získali 4 medaile (Adélka Janoušková – 2.
místo D8, Terezka Miltová – 3. místo D10,
Roman Krejčí – 3. místo H10 a Michal Seják – 3. místo Open). Za podporu děkujeme obci Líně, společnosti Zemědělská
výroba Milknatur, a. s., Domu pohádek
a 13. ZŠ Plzeň.
O měsíc později se na stejném místě
uskutečnil v pořadatelské režii ŠK 64
Plzeň, nového klubu našeho dlouholetého předsedy Petra Herejka, Ampér 4.
Sešlo se na něm rovných 80 hráčů! A líňští šachisté (turnaje se jich zúčastnilo 14!)
si spravili chuť po ne zcela vydařeném
Ampéru 3. Medailové žně probíhali zejména v turnaji mladších: D8 – 1. místo
Adélka Janoušková, H8 – 3. místo Samuel Plecitý, D10 – 2. Místo Terezka Miltová,
H10 – 1. místo Roman Krejčí, 2. místo
David Tran. Ze starších získal 1. místo
v kategorii Open Michal Seják.
Máme zlato!
Nikoli tedy olympijské, ale přece jen
medaili ze stejného kovu jako Martina Sáblíková. Skvělého výsledku dosáhli žáci ZŠ Líně, členové šachového
kroužku pod vedením Milana Jenče,
na Okresním kole přeboru škol, které
se hrálo v pondělí 16. 12. 2013 na 22.
ZŠ v Plzni. Jednalo se o společné klání
bývalých okresů Plzeň-jih, Plzeň-město a Plzeň-sever. Mladí líňští šachisté
a šachistky obsadili v celkovém pořaí
4. místo, v okrese PS pak zvítězili a postoupili do krajského kola. Za suverénní
"domácí" 22. ZŠ rozhodoval o pořadí na
druhém až pátém místě vždy půlbodík
skóre. Vítězný tým nastupoval v této sestavě: Lukáš Mordaninec (2,5 bodu ze 7
partií), Tereza Miltová (6/7!), Filip Miarko

Ampér 3 - vyhlášení výsledků
(5/7 a splněná 4. VT), Barbora Kuboušková (3/7).
Pekelné šachy
Poslední únorovou středu uspořádal
ŠK Líně ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1 Krajské kolo přeboru
škol v šachu, v kategorii 1. stupeň se jej
účastnilo i družstvo ZŠ Líně ve stejném
složení jako v okresním kole, jen nemocnou Barču Kubouškovou nahradil Karel
Filip Blažovský, který chodí do kroužku
teprve od září. Přesto se s úlohou no-

Krajské kolo přeboru škol
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váčka v týmu popasoval více než dobře. Soutěž se uskutečnila ve velkém sále
kulturního domu Peklo. V těžké konkurenci nejlepších školních týmů z celého Plzeňského kraje nakonec obsadilo
9. místo s těmito výsledky jednotlivců:
Lukáš Mordaninec (2 body z 6 partií),
Tereza Miltová (2/6), Filip Miarko (3/6),
Karel Filip Blažovský (2/6). V turnaji se
ve třech kategoriích utkalo na 30 týmů
z 6 bývalých okresů, celkem 129 hráčů.
Mediálními partnery akce byly ZAK TV
a Plzeňský deník.

Chystané turnaje
ŠK Líně uspořádá 15. března 2014 v ZŠ
Zbůch čtvrtý turnaj seriálu pro začínající šachisty Klatovská věž v kategoriích,
mateřské školy, 1. – 4. třída ZŠ a 5. – 9.
třída ZŠ. Srdečně zveme všechny příznivce královské hry k účasti. Dalším turnajem bude Krajský přebor 6 členných
družstev starších žáků, ten se uskuteční v sále restaurace Sparta na Sulkově
v sobotu 5. dubna 2014. Ve dnech 3. –
4. května 2014 pak bude náš šachový
klub pořadatelem společného Krajského přeboru mateřských škol, Krajského
přeboru mládeže do 16 let a Krajského
přeboru juniorů. Akce se uskuteční
v budově 1. stupně ZŠ Líně. Turnaje se
opět mohou zúčastnit i neregistrovaní
zájemci o šachovou hru.
Dospělí
V nejvyšší krajské soutěži družstev
dospělých, Krajském přeboru I, stále
nemá konkurenci tým ŠK Líně, který je
po osmi odehraných kolech v čele bez
ztráty jediného bodu a s luxusním náskokem na druhého v pořadí. Návrat
do 2. ligy je blízko, pokud se podaří
zdolat i outsidera soutěže, Košutku
B, můžeme slavit postup v předstihu.
Druhé družstvo s názvem Sokol Plzeň

Družstvo ZŠ Líně v Pekle
I hájí prozatím čtvrtou příčku. Velmi
dobře se též vede líňskému béčku
v soutěži Krajský přebor II. Figuruje
na 3. místě a čeká jej přímý souboj
o druhou pozici se Sokolem Klatovy.
Věřme, že budou líňští borci úspěšní,
posunou se o stupínek vzhůru a ještě
zaútočí na postup. Družstvo ŠK Líně D,

Druháčci v knihovně
V únoru navštívili Místní knihovnu
žáci druhé třídy s paní učitelkou Kalinovou. Nejprve se děti dozvěděly,
kde je literatura pro děti a mládež,
a poté tipovaly, kolik knih může být
v knihovně. Ke skutečnému číslu
8500 svazků, které knihovna vlastní,
se dostaly až po chvíli, protože výchozí tip byl 1 000 knih. Žáci správně odpovídali na otázky kdo je autor,
ilustrátor a překladatel. Také jsme
si s dětmi pověděli, jak mají správně zacházet s knihou. Překvapením
bylo, když jsme se od dětí dozvěděli, že dospělým čtou často ony a ne
naopak. Kreslení pohádkové postavy
nebo zvířátka pro ně byl vítaný počin.
Obrázky se dětem moc povedly. Poté
si mohly prohlédnout dětské knížky.
Velmi je zajímali různí pohádkový
hrdinové, princezny, komiksy a knížky o zvířátkách. Někdo si vzal knížku
a četl jí někde stranou, někdo si četl
a prohlížel s kamarádem. Na závěr

děti hádaly hádanky. Většině dětí se
v knihovně moc líbilo. Říkali, že s rodiči navštíví knihovnu znovu.

Ilona Kaslová
knihovnice
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hrající Regionální přebor I, je zatím
sedmé, v posledním kole se utká s osmým TJ ZČE Plzeň D, a pokud zvládne
roli mírného favorita a zvítězí, může se
posunout v celkovém pořadí až na pátou pozici.


Milan Jenč

Z činnosti odboru Klubu českých turistů Líně v roce 2013
Dne 18.1. 2014 se odbor sešel na bilancující Členské schůzi odboru, na
které zhodnotil svoji velmi bohatou
a rozmanitou činnost za rok 2013, což
dokumentuje vzorně vedená „Kronika
odboru“ p. Jiřím Horským. Členské
schůze se zúčastnilo 42 členů a z hostů místostarosta OÚ Líně p. Ladislav
Vacek a za Oblastní výbor KČT Plzeňského kraje předseda p. Josef Sýkora
a člen OV p. Zdeněk Weigl.
V roce 2013 byl v čele odboru 9 členný výbor ve složení: předseda – Karel Lukáš, místopředseda – ing. Jozef
Babka, jednatel – František Brabec,
pokladní – Marie Hašová, od srpna
2013 p. Čáslavová Vlasta, kronikář –
Jiří Horský a další 4 členové výboru
- Alena Šedivá, Petr Brabec, Bohumila
Pechová a Václav Straka.
Zásadní událostí v r. 2013 bylo osamostatnění našeho odboru od TJ Baník Líně na základě výsledků referenda mezi členy, které proběhlo během
dubna 2013. Odbor byl po tomto kroku zaregistrován Ústředím KČT a Ministerstvem vnitra ČR dne 18. 6. 2013
jako občanské sdružení s názvem Odbor Klubu českých turistů Líně.
V současné době, na začátku roku
2014 odbor sdružuje 62 členů, kteří
mají zájem o pohyb v přírodě, sportovní výkony a poznávací činnost
přírodních, kulturních a historických
zajimavostí. Tento stav je oproti roku
2013, kdy odbor sdružoval 59 členů
vyšší o 3 členy, když z odboru vystoupilo 6 členů během roku 2013 a začátkem roku 2014 se novými členy
stalo 9 dalších zájemců.
59 členů našeho odboru se v roce
2013 zúčastnilo celkem 79 turistických akcí. Z tohoto počtu bylo
68 akcí pěší turistiky, kde nachodili
18.359 km, 6 členů se zúčastnilo 5
akcí cykloturistiky a ujelo na kolech
2.128 km a na 6 akcí lyžařské turistiky
6 členů naběhalo na běžkách 944 km.
Celkem
různými
přesunovými
prostředky naši členové zdolali
21.431 km.
V roce 2013 jsme uspořádali 3 turistické akce v obci, kterých se zúčastnilo 421 zájemců a byly to: 11.5. Líňský maraton - 26. ročník s účastí 236
zájemců, 14.12. Předvánoční pochod
- 32. ročník se 149 účastníky a Vánoční pochod v Líních-26. ročník s účastí

36 zájemců. Dále to byly 2 akce mimo
obec a to: 23.2. Kouzlo zimního lesa14. ročník s účastí 110 zájemců a 3.8.
Z Domažlic přes Veselou horu-1.ročník se 44 účastníky. Těchto 5 akcí připravili a vedli František a Petr Brabec,
Václav Straka a manželé Horských
a celkem je navštívilo 575 zájemců.
Dále jsme uspořádali 12 autobusových zájezdů na námi připravené
akce pěší turistiky, kterých se zúčastnilo 588 zájemců, z toho bylo 330 členů našeho O KČT. Z celkového počtu
zájezdů jich 7 vybral, připravil a vedl
p. František Brabec, 4 zájezdy p. ing.
Petr Vlček a 1 zájezd p. Petr Brabec.
V rámci akce pětiletého cyklu „Poznej
svůj kraj“ vedené p. Václavem Strakou bylo uspořádáno 7 akcí při účasti
59 zájemců, z toho se 47x zúčastnili
členové našeho odboru. Z tohoto počtu akcí byly 4 akce pěší turistiky a 3
akce cykloturistiky, kde jsme v této
disciplíně připravili další 2 vícedenní
akce. Celkem těchto 5 akcí pro kolaře
připravil a vedl p. Václav Straka a zúčastnilo se jich 7 členů z našeho odboru.
V rámci lyžařské turistiky připravil náš
odbor 6 akci lyžařské turistiky na Šumavě, v Jizerských horách a Krkonoších, které vedl p. Karel Lukáš. Těchto
akcí se zúčastnilo 15 členů z našeho
odboru.
Ve značkařské a brigádnické činnosti
značkaři odboru ing.Jozef Babka, Karel Lukáš a Jiří Horský provedli obnovu
turistického značení na turistických
pěších trasách v délce 12,5 km a odpracovali 36 brigádnických hodin. Na
obnově značení Líňské okružní trasy
v délce 12,5 km odpracovali František
Brabec a Karel Lukáš 20 brigádnických hodin. Na cyklotrasách v délce
175 km provedl revizi tras instruktor
značení p. Václav Straka a odpracoval
celkem 45 brigádnických hodin. Celkem při této záslužné činnosti bylo
odpracováno 101 brigádnických hodin.
Ve sportovním plnění turistických
soutěží splnili v tomto roce členky
Jana Kracíková a Jana Vlčková „Stříbrný výkonostní odznak pěší turistiky“ za absolvování 5.000 km a člen
Petr Vlček ml. „Bronzový výkonostní
odznak pěší turistiky“ za absolvování
1.000 km. Dále bylo splněno 7 Oblast/8/

ních turistických odznaků a 25 odznaků Jarní kilometry.
Během jednání Členské schůze byli
vyznamenáni nadřízenými složkami
KČT tito členové: p. Marie Hašová
a Ivo Pěček - Čestným uznáním KČT,
p. Nový Vladimír, Václav Míka a Ladislav Pakandl - Veřejným uznáním KČT
II. stupně-Diplom s medailí a Petr Brabec s ing. Petrem Vlčkem - Čestným
uznáním Oblastního výboru KČT Plzeňského kraje.
Dále bylo vyznamenáno 21 členů odboru Diplomem a odznakem ke 125.
výročí založení KČT za dlouholetou
práci v turistice a to: ing.Jozef Babka,
František Brabec, Petr Brabec, Bedřich
Flegel, Marie Hašová, Jana Horská, Jiří
Horský, Oldřich Horský, Karel Lukáš,
Václav Míka, Vladimír Nový, Ladislav
Pakandl, Bohumila Pechová, Olga
Protivínská, Ivo Pěček, ing.Josef Sladký, Václav Straka, Helena Svobodová,
Alena Šedivá, ing. Petr Vlček a Josef
Vostárek.
Náš odbor byl jako celek vyznamenán
Diplomem ke 125.výročí založení KČT
za úspěšnou práci a rozvoj turistiky
a to při Podzimním setkání turistů
Plzeňského kraje v Chrástu, které se
konalo v listopadu 2013.
Dále byli během jednání vyhodnoceni nejlepší sportovci a bylo poblahopřáno jubilantům odboru. Byl zvolen
nový 5 členný výbor odboru pro fukční období let 2013 až 2017 v tomto
složení: předseda - Karel Lukáš, místopředseda - ing. Jozef Babka, jednatel František Brabec, hospodářka - Vlasta
Čáslavová a členka výboru - Alena Šedivá. Revizorem odboru byla zvolena
ing. Anna Poláková. Během jednání
byl odsouhlasen Plán činnosti a finační rozpočet odboru pro rok 2014, což
bylo shrnuto v Usnesení VČS odboru.
Přijďte i Vy mezi nás a staňte se členy
našeho odboru Klubu českých turistů.
Výbor odboru schůzuje vždy každé
první úterý v měsíci mimo měsíců
července a srpna v restauraci „U Freiů“
od 18,30 hodin, kde se můžete přihlásit do našeho klubu. Srdečně jste
vítáni!



jednatel O KČT Líně
František Brabec

Plán turistických akcí O KČT Líně 2013-2014
5.4. SEDLČANSKEM zájezd a pěší turistika
so trasy: 12, 17, 22, 27, 34 km, mapa KČT č. 39 přihlášky do 30.3. 2014
autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 6:00, Sulkov 6:05, Plzeň, Husova - zast.MHD u ČNB 6:15, Plzeň U Pietasu 6:25 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 160 Kč, nečlen 180 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz

26.4. SKOKOVSKÁ STEZKA – II.etapa – Branišov-Toužim zájezd a pěší turistika
so trasy: 15, 22, 32 km, mapa KČT č. 2 přihlášky do 20.4. 2014
autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 7:00, Sulkov 7:05, Plzeň, Husova - zast.MHD u ČNB 7:15, Plzeň-Lochotín,
pivnice U Komína 7:25 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 100 Kč, nečlen 120 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz

10.5. LÍŇSKÝ MARATON pěší a cyklo turistika
so 27. ročník, pořádá O KČT Líně, mapa KČT č. 31
IVV trasy: pěší 10, 16, 22, 32 a 42 km
horská kola 22, 32, 42 km
silniční kola 42 a 84 km
start: Líně, Sokolovna - pěší trasy 32 a 42 km od 6:45 do 8:30 hod.
- ostatní trasy od 8:00 do 10:30 hod.
cíl: Líně, Sokolovna do 17:30 hod.
UPOZORNĚNÍ: Na start pochodu bude z Plzně, parkoviště u CAN vypraven smluvní autobus.
ODJEZD v 7:45 hod., jízné 10 Kč. Pro zájemce možno zajistit odvoz z CÍLE pochodu po 17:00 hod.
info: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797, kctline@seznam.cz

24.5. FRITSCHOVA STEZKA – Boršov n.Vl., Dívčí kámen, Zlatá Koruna zájezd a pěší turistika
so trasy: 16, 22, 31 km, mapa KČT č. 73 přihlášky do 18.5. 2014
autobusový zájezd O KČT Líně

odjezd busu: Líně 5:30, Sulkov 5:35, Plzeň, Husova - zast.MHD u ČNB 5:45, Plzeň-Slovany, konečná
MHD č.1 v 6:00 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 200 Kč, nečlen 220 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797
14.6. VÝSTUP NA VLČINEC A DRAČÍ SKÁLU – Krušné hory zájezd a pěší turistika
so trasy: 15, 23, 30 km + 2 km za převýšení mapa KČT č. 4 přihlášky do 8.6. 2014
autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 6:00, Sulkov 6:05, Plzeň, Husova - zast.MHD u ČNB 6:15, Plzeň-Lochotín,
pivnice U Komína 6:25 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 160 Kč, nečlen 180 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz
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O Kčt Líně kalendář turistických akcí konaných v roce 2014 vedených Václavem Strakou
akce číslo 1 sobota 29.3.2014 Dvory plaských cisterciáků
cykloturistika trasa: 59 km
místo konání: okres Plzeň-sever
přihlášky do 28. 2. 2014		
akce číslo 2 sobota 26.4.2014 Dolní Chodsko
cykloturistika trasy: 48,5 nebo 55,5 km
místo konání: okres Domažlice
přihlášky do 31. 3. 2014
akce číslo 3 sobota 17.5.2014 Konstantinolázeňsko			
pěší turistika trasa:15km
místo konání: okres Tachov
přihlášky do 30. 4. 2014
Poznámky:
Číslo akce 1 - 7 = 4.ročník cyklu Poznej svůj kraj (končí 5.ročníkem v roce 2015)- účastník,který získá všech 7 barevných odstínů
pamětních listů,obdrží zvláštní cenu.						
Číslo akce I. + II. = 2 cykloakce za splněním OTO aTTO								
I když ve sloupci PŘIHLÁŠKA nebude nutná úhrada zálohy, termín přihlášení je nutno dodržet, jinak účastník ztrácí nárok na
uděleni pamětního listu a člen O KČT Líně nárok na příspěvek na kompenzaci jízdného.						
		
POZOR! U NĚKTERÝCH AKCÍ MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ TERMÍNU AKCE!
Bližší informace u Václava Straky mobil 721 443 671 nebo dotazem na e-mail: kctline@seznam.cz
Nově také na webových stránkách odboru: http://kctline.ic.cz/

Pelyněk pravý /Artemisia absinthium/

Pelyněk je vytrvalá bylina, hořce aromatická a až 120 cm vysoká. Celá rostlina,
zejména listy, je stříbrošedě plstnatá. Lodyhy vytváří trsy, jsou silně rozvětvené
a v dolní části dřevnaté. Listy přízemní
jsou dlouze řepíkaté, 3 krát peřenodílné

s úzce kopinatými úkrojky. Lodyžní listy
jsou krátce řapíkaté, 2krát nebo jednoduše peřenodílné. Z úžlabí horních listů
vyrůstají latovitá květenství drobných
kulovitých květních úborů. Květy v úborech jsou žluté a pouze trubkovité. Pelyněk kvete během července a srpna.
Plodem je nažka.
Obě hlavní složky, hořčiny a silice, působí na zvýšení vylučování trávicích šťáv,
a tím zlepšují trávení a chuť do jídla. Také
má účinky antiseptické a uvolňuje křeče
trávicí trubice. Je vhodné pelyněk užívat
při nechutenství, střevních a žlučníkových kolikách či gastritidě se sníženou
kyselostí žaludku. Také ho lze využít při
výskytu střevních parazitů (hlístů). Pro
své protizánětlivé a povzbuzující účinky je také ho možné použít při chřipce
a nachlazení.
Lidové léčitelství doporučuje pelyněk
užívat při nepravidelné menstruaci, nespavosti, ke zpevnění dělohy, při zvracení či tuberkulóze. Také doporučuje ho
využívat ve formě obkladů z čerstvých
rostlin při revmatismu a ekzémech.
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Pelyněk se nesmí používat při žaludečních a duodenálních vředech a při vnitřním krvácení. Pro obsah Thujonu se nesmí užívat dlouhodobě, jelikož Thujon je
ve vysokých dávkách jedovatý a vyvolává závratě, křeče až bezvědomí, také
překrvuje žaludeční sliznici. Nadměrné a trvalé užívání pelyňku může vést
k poruchám čití a vědomí. V těhotenství
a v období kojení je používání pelyňku
také zakázáno.
Užívá se ve formě nálevu. Je součástí některých léčivých čajových směsí, zejména takových, které jsou určené k léčbě
poruch trávicích a žlučových cest. Pelyněk je také obvyklou součástí hořkých
likérových směsí a vermutu. Také se používá jako koření.
Příprava nálevu pro vnitřní použití: 1 čajová lžička usušené pelyňkové natě se
zalije šálkem vařící vody, nechá se vyluhovat v uzavřené nádobě a poté se
scedí. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím. Pije se před
jídlem.
		
Milena Voráčková

Zpráva zásahové jednotky SDH Líně za rok 2013
Vážení spoluobčané, zásahová jednotka má k dnešnímu dni 12 členů,
kteří se během roku zúčastňují různých výcviků spojených se zásahovou
činností, v roce 2013 naše jednotka
prošla těmito výcviky:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

čerpací stanoviště v zimním období
školením řidičů
COP velitelů a strojníků v Kaznějově
komunikace a signalizace v PO
práce na vodě + záchrana osob
práce ve výškách
výcvik s dýchací technikou
školení vedoucích mládeže
zdravotní příprava

Tady bych se chtěl chviličku pozastavit a poděkovat tímto zdravotnímu
asistentovi Barboře Petermannové
z SDH Nýřany,která zdravotní přípravu pro naši jednotku skvěle zajistila
i po praktické stránce.
Přestože jednotka dosud nemá žádnou funkční automobilovou stříkačku, zúčastnila se i tak několika zásahů
v naší obci, například při požáru novostavby v Líních ul. Na Svahu, kde
jednotka zajistila pomocí PMS8 z Lučního potoka dopravu vody pro doplňování cisteren, dále byla nápomocná při čerpání vody na sídlišti v ul.
U Kotelny v objektu dnes již bývalé
plynové kotelny,také byla nápomocná při požáru lesa v nočních hodinách u Nové Vsi, kde jednotka pomáhala zejména nasvítit místo požářiště,
poslední událost byla dne 27.12., kdy
jsme byli požádáni o technickou pomoc při vyproštění zvířete z rybníčku
v Družstevní ulici,tady jednotka nezasahovala,byla odvolána při cestě
k zásahu, jelikož se podařilo pejska
vyprostit z vody před příjezdem jednotek.

V roce 2013 se naše jednotka opět
dovybavila o nějaké věcné prostředky
hlavně díky dotacím za povodně,naše
jednotka tak dostala částku 99500Kč
a tak bylo možné zakoupit daleko
více věcných prostředků než bylo původně plánováno, a to:

• 1ks ELEKTROCENTRÁLA
• HONDA EC 5000F
• 1ks PŘETLAKOVÝ VENTILÁTOR
PH-VP 450 s mlžícím zařízením

• 1× HADICOVÝ SET PH FIRE
GOLD SPORT

• 1× HADICOVÝ SET zásah speciál
+ rozdělovač zdarma

• 2× STATIV výsuvný ZH IP 65
• 2× zastavovací terč
(v LED provedení)
Také jsme se zúčastnili několika požárních závodů v našem okrsku a samozřejmě pořádali opět i my tradičně
na místním fotbalovém hřišti již druhý ročník Memoriálu Davida Mikešky. Abychom byli dobře připraveni
a diváci přesně informování ,zakoupili jsme na tento závod digitální
časomíru,která samozřejmě urychluje průběh celé soutěže, ale hlavně
zpřesňuje dobře viditelné časy dosažených jednotek. Bohužel i druhého
ročníku Memoriálu se nezúčastnilo
moc družstev z okrsku Nýřansko,
a tak jsme byli rádi, že pozvání přijalo družstvo z SDH Bukovec a SDH
Řemeším ,tady bych rád poděkoval
paní Ivaně Šebestové,která nám provedla nezávislého rozhodčího na rozdělovači, myslím, že je škoda, že se
poslední dobou zúčastňuje tak málo
jednotek, nemyslím jen u nás, ale tak
nějak celkově pozoruji, že je účast na
požárních závodech čím dál slabší,přestože zajištění a pořádání takové
soutěže dá spoustu práce, což mně

jistě dáte zapravdu všichni, co s tím
máte nějaké zkušenosti, věřím, že se
situace časem zlepší a nebude tak
jednoduché získat první, druhá a třetí
místa.Samozřejmě chci opět poděkovat všem, co se jakkoli podíleli na
přípravě této soutěže, jak fyzicky tak
i finančně, jako zřizovateli jednotky
za poskytnuté finanční prostředky
na digitální časomíru,tak i na poháry
pro vítězná družstva jakož i za věnec našemu kamarádovi Davidovi.
Na závěr bych se chtěl zmínit o nové
technice do naší jednotky, obec Líně
zakoupila pro naši jednotku dopravní automobil FORD TRANSIT 350L r.v.
2008, jedná se o 9-ti místní dopravní automobil, který jsme si vlastními
silami dokázali odstrojit,nastříkat
do hasičských barev a také vybavit
výstražným světelným a zvukovým
zařízením AZJ 530A a rovněž radiostanicí MOTOROLA GM 360, přestože vozidlo stálo nemalou částku,bylo
na něm třeba udělat spoustu oprav,
jako výměna čepů řízení,stabilizátorů,rozvodového řemene, zároveň byli
zakoupeny zimní pneumatiky, samozřejmě jsme rádi za poměrně novou
techniku do našeho vozového parku
a ocení to nejvíce děti,které budou
mít konečně čím jezdit po závodech,
ale nebudu lhát, že bych viděl raději
dlouho slibované vozidlo CAS, jakož
to prvovýjezdové vozidlo je pro jednotku daleko důležitější, nicméně budeme dále doufat, že nějaké vozidlo
se nakonec v nejbližší době sehnat
podaří a tak bych chtěl poděkovat
zřizovateli naší jednotky za veškerou
poskytnutou finanční pomoc, tak i za
vozidlo FORD, což jistě bude pro jednotku přínos.



Velitel SDHO Líně
Roman Vágner

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 1. Ročník 8. Vychází 15. 03. 2013
Noviny pro obyvatele Líní a Sulkova vydává Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně, IČO: 00258059 pod evid. č. MK ČR E 17587
Šéfredaktorka: Milena Voráčková, redakční tým: Bc. Michal Gotthart, Bohumír Landrgott
Kontakt: Obecní úřad Líně, tel. 377 911 234, 377 911 334, fax.: 377 911 234, email: zpravline@seznam.cz
Cena výtisku: ZDARMA Počet výtisků 300 ks
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Zbůch-Plzeň
Zbůch-Plzeň 4.55 ze sídliště
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Praha
Domažlice-Plzeń
Domažlice-Plzeň
Koloveč-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Nýřany-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Zbůch-Líně (7.08. ze sídliště) - Plzeň
Zbůch-Líně (7.10. ze sídliště) - Plzeň
Domažlice-Plzeň
Nýřany-Plzeň
Stod-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Praha
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Buková-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Stod-Plzeň
Domažlice-Praha
Zbůch-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Praha
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Praha
Zbůch-Plzeň
Nýřany-Plzeň (z Hornické ul.)
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Praha
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Praha
Merklín-Plzeň

z Líní
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NC
5.00
R
5.15
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5.32
NC K
5.53
5.56
6.00
6.28
6.31
6.55
7.02
7.02
7.10
NC
7.10
7.10
7.12
NC
7.19
7.53
8.06
NC
8.17
o NC R
9.06
NC
9.06
NC
9.41
10.38
k m NC K 10.43
l n
10.43
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11.06
NC
11.56
12.16
NC
12.31
12.52
13.05
NC
13.20
13.31
NC K
13.53
R
14.00
o NC
14.01
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NC R
14.24
14.38
14.38
NC
15.19
15.20
15.25
NC
15.35
16.44
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R
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5.00
5.23
6.20
6.20
6.20
6.25
6.25
6.25
7.05
7.10
7.35
8.10
9.10
9.15
9.35
9.45
10.20
10.40
11.30
11.30
11.30
12.00
12.30
12.35
12.50
12.50
12.50
13.00
13.30
13.50
13.50
14.15
14.30
14.45
14.45
14.45
15.10
15.10
15.10
15.30
15.50
16.05
16.10
16.20
16.25
16.40
17.10
17.15
18.05
18.40
19.15
19.15
20.15
20.35
22.25
22.30

Plzeň-Nýřany
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Nýřany
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Merklín
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Praha-Domažlice
Plzeň-Stod
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Praha-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Nýřany
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Stod
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Koloveč
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Praha-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Praha-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Praha-Domažlice
Praha-Domažlice
Praha-Domažlice
Praha-Domažlice
Plzeň-Merklín

z Plzně
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nejede 24.12.13
nejede 23.12.13,30.12.13,21.4.14, od 28.6.14 do 31.8.14,27.10.14,17.11.14
nejede 27.12.13,3.1.14,31.1.14, od 28.6.14 do 31.8.14,18.4.14
jede 30.1.14,16.4.14, nejede 27.12.13,3.1.14,31.1.14,18.4.14, od 28.6.14 do 31.8.14
nejede 31.12.13
jede od 21.12.13 do 5.1.14,31.1.14, od 3.3.14 do 9.3.14, od 17.4.14 do 18.4.14,
od 28.6.14 do 31.8.14, od 27.10.14 do 29.10.15
jede také 21.4.14,17.11.14, nejede 22.12.13,29.12.13,20.4.14,16.11.14
nejede 28.12.13
jede také 21.4.14,17.11.14, nejede 22.12.13, od 28.12.13 do 29.12.13,20.4.14,16.11.14
jede také 18.4.2014,15.8.2014,3.10.2014,31.10.2014,
nejede 24.12.2013,26.12.2013,21.4.2014,1.5.2014,8.5.2014,28.10.2014,17.11.2015
nejede od 21.12.13 do 5.1.14,31.1.14, od 3.3.14 do 9.3.14, od 17.4.14 do 18.4.14,
od 28.6.14 do 31.8.14, od 27.10.14 do 29.10.15
nejede od 21.12.13 do 5.1.14, od 28.6.14 do 31.8.14
nejede od 21.12.13 do 5.1.14, od 17.2.14 do 23.2.14, od 28.6.14 do 31.8.14
nejede 5.7.14
nejede od 24.12.13 do 25.12.13,1.1.14,20.4.14,5.7.14,16.11.14
nejede 5.7.14
nejede 24.12.13,31.12.13

jede také 21.4.14,17.11.14, nejede 22.12.13,29.12.13,20.4.14, od 28.6.14 do 24.8.14,16.11.14
jede také 5.7.14
nejede od 24.12.13 do 25.12.13,20.4.14,5.7.14,16.11.14

jede v pracovních dnech
jede v pondělí
jede v úterý
jede ve středu
jede ve čtvrtek
jede v pátek
jede v sobotu
jede v neděli
jede v neděli a státem uznaný svátek
místenkový vůz
staví Folmavská - nákupní centrum
staví v Kaplířově ulici
nejede 1.5.2013,8.5.2013,5.7.2013,1.11.2013,25.12.2013

platí od 15.12.2013 do 13.12.2014

Jízdní řád

Návrhy obecních symbolů
Vážení spoluobčané,
při příležitosti blížícího se 900. výročí první písemné zmínky o naší obci,
které si připomeneme v roce 2015,
zadali obecní zastupitelé zpracování návrhů obecních symbolů – znaku a vlajky. Líně jsou v širokém okolí
jednou z mála obcí, které dosud své
symboly nemají a právě blížící se výročí je nejlepším důvodem, jak tuto
A vycházeskutečnostVarianta
změnit. Návrhy,
jící z historických faktů a odvozené

Varianta A

Varianta B

Varianta B

z původu názvu obce, vytvořil heraldik-amatér pan Pavel Ryba z Pernolce
na Tachovsku.
Rádi bychom touto cestou veřejnosti
představili dvě nejúspěšnější varianty
návrhů, které vybrali obecní zastupitelé k dalšímu posuzování (obě varianty,
označené písmeny A a B, jsou v barevném provedení vytištěny na opačné
straně tohoto listu). Obecní symboly
by měly být schváleny na zasedání
zastupitelstva obce, jehož konání je
naplánováno na 26. března 2014. To-

hoto zasedání se zúčastní také autor
návrhů pan Pavel Ryba, který osobně
návrhy představí a podá náležité a podrobné odborné zdůvodnění. Konečné rozhodnutí ve věci obecních symbolů náleží zastupitelstvu obce.
Schválený návrh bude následně odeslán k posouzení podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.



Bc. Michal Gotthart
starosta obce

