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Naše obec slaví významné výročí
V letošním roce si připomínáme 900.
výročí první písemné zmínky o naší
obci. Je to téměř k neuvěření, ale již
v r. 1115 se jméno obce Líně (v latinské podobě) objevuje spolu se
jmény řady dalších obcí západních
Čech v zakládací listině kladrubského kláštera. Lze z toho samozřejmě
usuzovat, že ke skutečnému založení Líní došlo ještě dříve, důkazy pro
tuto domněnku ovšem chybí.
Raná historie obce je neodmyslitelně
spjatá s rybníkářstvím. Již ve zmíněné listině kladrubského kláštera z r.
1115 se hovoří o rybníku, o větším
množství rybníků pak vypovídá záznam uložený v archivu v bavorském
Regensburgu. Na velmi významnou
rybniční soustavu mezi Nýřany a Sulkovem později navázala mnohem
slavnější soustava boleveckých rybníků severně od Plzně. O rybníkářské
minulosti ovšem nevypovídají jen
oficiální písemnosti. Dochovaly se
také některé příběhy a legendy. Velmi známá je například pověst o sul-

kovském vodníkovi, který údajně žil
v jednom z rybníků poblíž Sulkova.
Se stručným přiblížením obsahu této
pověsti jsme se již mohli setkat ve
čtení z kronik a vzpomínek pamětníků, vydaném pod názvem „O minulosti Líní v roce 2000“, nejnověji je
možno se s touto zajímavou pověstí
seznámit v publikaci Karla Drhovského „Baroko v krajině aneb příběhy
známé i neznámé“, vydané loni MAS
Radbuza v edici Venkovské baroko
jako příspěvek k regionálnímu programu Plzně – Evropského hlavního
města kultury 2015.
Rybníkářství zanechalo v naší obci
a jejím okolí nesmazatelné stopy
až do dnešních dnů. Své sídlo zde
má organizace Českého rybářského svazu, působící na území celého Nýřanska. K chovu ryb slouží tři
rybníky, včetně asi nejznámějšího
rybníka na líňské návsi. Před přibližně 20 lety nově vybudovaný rybník
Okružinka je využíván pro sportovní rybolov. V sousedství Okružinky
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(již na úhereckém katastru), v mokřinách na místě bývalého Nového
rybníka před nedávnem z iniciativy
Plzeňského kraje vznikla přírodní
rezervace, kde lze z dřevěné pozorovatelny sledovat mnoho druhů
vodního ptactva. Za velmi zajímavý
počin lze považovat iniciativu party místních kluků, která v roce 2012
založila sdružení Rybářský Cech Líně
(R.C.L.) a na vlastní náklady upravila
zarostlou vodní plochu poblíž bývalé
sulkovské skládky. Tato vodní plocha
se během několika měsíců proměnila v krásně upravený rybník nazvaný
Hráz-Sulkov.
Nesmazatelným způsobem se do
historie naší obce zapsalo také hornictví. S prvními náznaky dolování na
Sulkově se setkáváme již v 60. letech
19. století, doly jsou ale otevírány na
celém Plzeňsku. V obci a v jejím okolí
dochází ke změně zaměstnání obyvatel, mění se i klima a ráz krajiny.
Těžařské společnosti kvůli dolování
vypouštějí četné rybníky.

Západočeský horní a hutní spolek
započal v r. 1868 s hloubením Sulkovského dolu na Starém Sulkově.
Jednalo se v té době o nejhlubší důl
v celém revíru západních Čech. V r.
1872 se již těžilo a v r. 1877 na Starém Sulkově vyrostlo třicet nových
pecí na výrobu koksu. O dva roky
později bylo zahájeno hloubení dolu
nového, tentokrát na Novém Sulkově. Důl, pojmenovaný „Pomocný“, byl
otevřen v r. 1881. Oba doly zaměstnávaly na 1700 horníků. Centrální
ředitelství uhelné společnosti sídlilo
na Sulkově v místě, kde je dnes postavena restaurace Sparta. Naproti
této budově je také možno dosud
spatřit starý důlní vozík zvaný „hunt“,
upomínající na slavnou hornickou
historii.
V r. 1920 potkala obec katastrofa.
Luční potok, protékající Líněmi i Sulkovem, se v noci z 11. na 12. března po vytrvalém dešti nevídaným
způsobem rozvodnil a následky této
nečekané povodně zasáhly celou
oblast od Zbůchu až po Litice. Jejich
tragickým důsledkem bylo zatopení
sulkovských dolů. V dolech byl zastaven provoz, obec přišla o jeden
z hlavních zdrojů svých příjmů a horníci o zaměstnání.
Právě historie spjatá r rybníkářstvím
a hornictvím se stala ústředním tématem pro zpracování návrhu znaku
a vlajky obce. Autor návrhu heraldik
Pavel Ryba navíc využil možnosti
vytvořit tzv. mluvící znak, spočívající v zobrazení ryb línů, podle nichž
byla obec dle záznamů ve starých
kronikách pojmenována. Tři zlatí líni
v modrém poli tak symbolizují jednak vznik názvu obce, jednak historickou vazbu k rybníkářství. Hornické
nářadí stříbrné barvy v černém poli

v patě znaku připomíná hornickou
minulost Sulkova. Nářadí je přitom
zobrazeno obráceně, z čehož je patrné, že těžba uhlí již byla v minulosti
ukončena. Znak i vlajka byly schváleny podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a 5. března
2015 proběhne v prostorách Poslanecké sněmovny slavnostní akt, na
němž budou obci Líně znak a vlajka
oficiálně uděleny.
Během druhé poloviny 20. století byl
život obce spjat převážně s působením vojenského letectva, konkrétně
5. stíhacího leteckého pluku. Pluk
vznikl 28. října 1945 jako součást
tehdejší 2. letecké divize Československé armády a základem pro jeho
vytvoření se stala původní „B“ letka
312. stíhací perutě z Velké Británie.
Piloti zpočátku létali na letounech
Supermarine Spitfire, které od roku
1948 postupně nahradily stroje Avia
S-199. Na letiště Líně u Plzně byl 5.
stíhací letecký pluk redislokován
v květnu 1952. Od roku 1959 byly
postupně do výzbroje zavedeny
první nadzvukové letouny MiG-19.
Počátkem 70. let proběhlo postupné
přezbrojování pluku na letouny MiG21. Svoji činnost pluk ukončil 30. listopadu 1991.
Připomínkou působení 5. stíhacího
pluku je Památník vojenských letců
před budovou líňské mateřské školky. K jeho vybudování byla použita
stíhačka MiG-19 PM, která svůj poslední let absolvovala 2. června 1972,
přičemž se jednalo o vůbec poslední
let tohoto typu letadla na místním
letišti. V současné době patří památník k největším atrakcím obce, což
dokládá velký zájem turistů i cyklistů – v bezprostřední blízkosti vede
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cyklotrasa č. 2271 i Líňská okružní
trasa, vybudovaná v roce 2012 obcí
a místní organizací Klubu českých
turistů. Právě fotografie Památníku
vojenských letců se v letošním roce
objeví na turistické vizitce, vydané
při příležitosti výročí první písemné
zmínky o obci.
900. výročí první písemné zmínky
o naší obci je nejen výzvou k zamyšlení nad historií, ale také příležitostí
tuto významnou událost náležitě
oslavit. Obec pro tento účel připravuje program hlavních oslav, které
proběhnou o víkendu 20. a 21. června 2015 v areálu TJ Baník Líně. V rámci tohoto programu vystoupí řada
interpretů a kapel, nebudou chybět
ani představení pro děti. Podpořeny
budou také všechny místní spolky
i tělovýchovné organizace, které
samy zorganizují akce pro širokou
veřejnost a o spolupráci s obcí projeví zájem. Příkladem v tomto směru může být sdružení Ženy Sulkov,
které na počest výročí již uspořádalo
vynikající Oldies party a poprvé také
krásný masopust. Již nyní je známo,
že své akce připravují místní rybáři,
hasiči, turisté i obě tělovýchovné
jednoty – Baník Líně a Sparta Sulkov.
Doufejme, že se oslavy důležitého
výročí vydaří a každý si najde akci,
která mu bude nejlépe vyhovovat
a náležitě si ji užije. Je symbolické,
že právě v letošním roce bude dostavěn a otevřen nový víceúčelový
objekt, určený především k pořádání kulturních a společenských akcí,
k podpoře činnosti spolků a k rozvoji
volnočasových aktivit místních obyvatel.


Michal Gotthart,

starosta

Kaleidoskop informací

Výstavba nového veřejného osvětlení v jižní části Líní byla dokončena. Dílo bylo během letošního února úspěšně zkolaudováno. Akci provedla společnost ČEZ Energetické služby a jednalo se o jednu z jejích největších investičních akcí na Plzeňsku za
poslední léta. Vzdušné vedení elektřiny je tak v této části obce definitivně minulostí.

Doplnění provizorního veřejného
osvětlení se dočkala náves. Na základě četných a dlouhodobých připomínek občanů byla osvětlena nejtemnější
část stávající cesty pro pěší. Po dohodě
se společností ČEZ Energetické služby
instalovány tři provizorní stožáry se svítidly. V nejbližší době se doplnění svítidel dočká také nejzápadnější část Plzeňské ulice ve směru na Zbůch a uvažuje se o dalším zkvalitňování systému
veřejného osvětlení v obci.
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V lednu a v únoru se uskutečnila rekonstrukce kanalizace ve Vodárenské ulici. Z rozpočtu obce bylo na tuto
akci vynaloženo 944 tis. Kč bez DPH,
dalších 240 tis. Kč uhradila provozovatelská společnost ČEVAK a.s. Nyní probíhá příprava projektu komunikačního
řešení celého sídliště, zahrnujícího rekonstrukci ulic i chodníků a vybudování nových parkovacích míst.

Víceúčelový objekt obce Líně roste před očima. Stavební
práce běží na plné obrátky, do konce dubna by měla být celá
stavba dokončena. Kolaudace je předběžně naplánována na
polovinu května. Projekt je finančně podpořen z Regionální-

ho operačního programu Jihozápad. Na využití objektu se již
mohou těšit místní spolky, základní škola, mateřská škola i veřejnost.
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Cesta na hřbitov byla vylepšena. Částečně zpevnit se před
vánocemi podařilo podmáčený úsek mezi asfaltovým chodníkem Líně – Sulkov a polní cestou spojující západní část Sulkova se silnicí I/26. K úpravě byl použit odfrézovaný asfaltový
povrch.

Neznámí vandalové řádili na místním hřbitově. V samém
závěru loňského roku střelnou zbraní poškodili 11 skleněných
výplní kolumbária, několik hrobů a také na snímku zachycenou informační vývěsku. Přestože byl případ značně medializován a ze strany Policie ČR mu byla věnována náležitá pozornost, pachatele se dosud zjistit nepodařilo.

Terčem vandalů se také stal pomník v centru Líní. Konkrétně byla poškozena skleněná pamětní deska válečného pilota Viléma Noska, který při plnění svých povinností ve službách RAF zahynul během 2. světové války. Obec zajistí výrobu nové desky
z odolnějšího materiálu.
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Plán akcí v rámci oslav 900. let obce Líně
MĚSÍC LEDEN
• Oldies zábava v restauraci Sparta –
pořádají spolek Ženy Sulkov a svaz
důchodců
• Novoroční dílnička pro děti – pořádají
spolek Ženy Sulkov
MĚSÍC ÚNOR
• Masopust na Sulkově 21. 2. 2015
– pořádají spolek Ženy Sulkov a svaz
důchodců
• Večerní Masopustní zábava
21. 2. 2015 – pořádají spolek Ženy
Sulkov a svaz důchodců
• Maškarní bál pro děti 28. 2. 2015
– pořádají svaz důchodců a spolek
Ženy Sulkov
MĚSÍC BŘEZEN
• Rybářský den – výlov rybníka na návsi
v Líních dne 14. 3. 2015 – pořádá český
svaz rybářů
• Velikonoční dílnička pro děti dne
29. 3. 2015 – pořádají spolek Ženy
Sulkov
MĚSÍC DUBEN
• Slavnostní vysvěcení křížku na Sulkově dne 18. 4. 2015 – pořádají občané
Sulkova a Líní
• Rej čarodějnic pro děti na Sulkově
30. 4. 2015 – pořádají spolek Ženy
Sulkov

MĚSÍC KVĚTEN
• 1. máj na Sulkově, již druhý ročník
dne 1. 5. 2015 – pořádají spolek Ženy
Sulkov a svaz důchodců, hasiči
• 95. let TJ Sparta sportovní odpoledne
fotbalové hřiště Sulkov dne 9. 5. 2015 –
pořádá TJ Sparta
• Den dětí na koupališti dne 30. 5. 2015
– pořádá obec Líně za pomoci všech
spolků
MĚSÍC ČERVEN
• Vyvrcholení oslav 900. Let obce
Líně na fotbalovém hřišti Líně
20. 6. – 21. 6. 2015 – pořádá obec Líně
• Memoriál Davida Mikešky dne
6.6.2015– pořádají hasiči
MĚSÍC SRPEN
• Letní hasičský tábor dne
25. 7. – 1. 8. 2015 – pořádají hasiči
MĚSÍC ZÁŘÍ
• Pohádkový les dne 12. 9. 2015 – pořádají spolek Ženy Sulkov
• Svatováclavská pouť dne
26. 9.–27. 9. 2015
• Svatováclavská pouťová zábava
v restauraci Sparta dne 26. 9. 2015 –
pořádají spolek Ženy Sulkov a svaz
důchodců

Masopust na Sulkově
Masopust bylo v minulosti období od
Tří králů do Popeleční středy. V době
masopustu se na královském dvoře
konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Masopust
byl pro lidi svátkem hodování, během
kterého se připravovali na následný
půst. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý,
tedy v úterý před Popeleční středou,
byla vyvrcholením masopustu. Na
Popeleční středu se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo
mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka
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MĚSÍC ŘÍJEN
• Dýňování – pořádají spolek Ženy
Sulkov
• Lampionový průvod na koupališti – pořádají obec Líně, hasiči a Ženy
Sulkov
MĚSÍC LISTOPAD
• Vypouštění lampionů štěstí se znakem obce Líně – pořádá obec Líně
a spolek Ženy Sulkov
• Hasičský ples dne 21. 11. 2015 – pořádají hasiči
• Podzimní a vánoční dílnička pro děti
– pořádají spolek Ženy Sulkov
• Rozsvícení vánočního stromečku na
Sulkově dne 29. 12. 2015 – pořádají
spolek Ženy Sulkov
MĚSÍC PROSINEC
• Mikulášská zábava pro děti dne
5. 12. 2015 – pořádají spolek Ženy
Sulkov a svaz důchodců
• Vypouštění balónků Ježíškovi –zápis
do Quinesovi knihy rekordů o největší
počet vypuštěných balonků Ježíškovi
pod záštitou rádia Impuls
• Předvánoční výlet dne 19. 12. 2015
– pořádají hasiči
Jednotlivé akce budou vždy včas vyvěšeny na vývěsce obce a upřesněny termíny
konání akcí, změna akcí i termínů konání
akcí vyhražena.

Zděňka Šlégrová

s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice,
pečené brambory.
Popeleční středa je prvním dnem
postní doby. Její termín připadá na 40.
den před Velikonocemi (do těchto 40
dnů se nepočítají neděle). Jelikož jsou
Velikonoce pohyblivý svátek, i popeleční středa připadá každý rok na jiný
datum. Název Popeleční středa pochází ze zvyklostí pálit palmy či kočičky
z Květné neděle minulého roku. Takto
získaného popela se užívá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou věřící
znamenáni popelem, tzv. popelcem,
na čele. Tento symbol upomíná na blízkovýchodní tradici sypání si popela na
hlavu na znamení pokání před Bohem.
Náš první Masopust na Sulkově se konal 21. února 2015.
Ve dvě hodiny se zástupci z obou táborů, maskovaných i nemaskovaných,
sešli na dětském hřišti. Mohli jsme vidět medvěda, smrt, vodníky, kominíky,
nevěstu se ženichem, lazebnici a holiče, ježibaby, šašky, krásné i ošklivé čarodějnice, a spoustu dalších maškar. Své
převleky předvedlo určitě padesát do-

spělých a dětí. Ve dvě hodiny požádal
náš masopustní rychtář starostu o předání vlády nad obcí.
Starosta pasoval rychtáře a předal mu
klíč od obce a vládu v ní až do nočních
hodin.
Ale co se nám stalo? Ze znaku obce
nám někdo ukradl líny, co když už je
někdo i snědl? Udání, kde by mohli být
bylo několik, tak se za nimi musí vyrazit
a děti je budou hledat.
Tak vyrážíme!!! Vůz tažený koňmi vezl
kapelu a občerstvení.
Po cestě se hrálo, zpívalo i tancovalo.
Nechyběly ani tradiční koblihy a trocha
šnapsu na zahřátí, které si pro maškary
připravili ochotní spoluobčané. Masky a děti prošmejdily zahrady, hledaly
ztracené líny. Všude, kde hledaly a nenašly, zanechaly alespoň ozdobený
plot papírovými rybami, které vyrobily
děti ve školce a škole.
Líny se nám podařilo objevit až u Sparty,nikdo jim neublížil a byli vypuštěni
do rybníka v Líních na návsi a budou
tam navždy symbolem Líní a Sulkova.
Průvod byl zakončen masopustní zá/7/

bavou, na kterou si naše děvčata připravila krásné vystoupení.
Hlavním smyslem obchůzky je zábava
a legrace a to se povedlo. Velký dík patří organizátorům, všem maskám, které
věnovaly pečlivou přípravu svým kostýmům i všem, kteří průvod pohostili.
Wartovskému statku za zapůjčení povozu s koňmi, panu starostovi a dětem
z MŠ a ZŠ v Líních.
Zažehli jsme plamínek další tradici
v naší obci, tak ať nám to dlouho vydrží!!!

Jana Vizváriová

Slavnosti svobody Plzeň – 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou – 30. 4. – 6. 5. 2015
70. výročí osvobození města americkou armádou oslaví Plzeň letos již po
dvacáté páté od roku 1989 svobodně.
V prvním květnovém týdnu se město
ponoří do atmosféry května roku 1945.
Tu budou vytvářet vojenské historické
tábory, swingová hudba i lidové veselice, výstavy, scénky připomínající osvobozovací akce, i tradiční pietní akty.
V neděli 3. května se můžete těšit na
Convoy of Liberty, kolonu vojenských
historických vozidel, která letos představí více než 300 vozidel. V koloně se
již tradičně svezou i samotní veteráni,
kteří jsou hlavními hosty Slavností svobody Plzeň.
Pietní akty a odhalení pomníku
G. S. Pattona
Setkání s americkými a belgickými
veterány a jejich rodinami
Prezentace české a americké armády (Armádní střelecký stadion
Lobzy)
rozsáhlá ukázka bojové techniky a výzbroje

Military kempy s ukázkami zbraní,
vojenské techniky a života v táboře
výcvik vojáků a údržba zbraní, polní
kuchyně, ošetřovny, tiskoviny a osobní
věci, dobové kostýmy
Megakoncert skupiny Lynyrd Skynyrd pátek 1. května, plochá dráha
Borská pole
Nejlepší kapela amerického jižanského
rocku vystoupí poprvé v České republice
Convoy of Liberty neděle 3. května
Přehlídka tří set vojenských historických vozů a současné techniky Armády
ČR

Originální slavnostní večer připomínající oslavy osvobození v květnu 1945
Fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií a americkými vojáky
Historické scénky
Dobové trhy
Slavnosti svobody, 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou
Z Normandie až do Plzně…
Více na www.slavnostisvobody.cz

Patton Memorial Pilsen
Unikátní expozice v ČR věnovaná americké armádě
Kulturní program navozující atmosféru května 1945
Lidové veselice a tančírny
Dobová i současná hudba (swing, jazz,
současná folková a rocková scéna)
Program Českého rozhlasu




Adéla Kuželíková
Magistrát města Plzně

Maškarní bál pro naše dětičky
Dne 28. 2. 2015 svaz důchodců a spolek Ženy Sulkov uspořádaly maškarní
pro děti. Dětiček byl plný sál v restauraci Sparta na Sulkově. Tancovalo se,
soutěžilo, byla bohatá tombola a sladkých odměn ještě víc. Soutěže jako byly
knoflíky, papírová autíčka, podlézání

překážky při tanci, hod papírovou kuličkou na cíl se všem moc líbily. Zvířátka,
princezny, princové, piráti, tanečnice
černošky, rusalka, víly, pan profesor,
skot a mnoho dalších masek dalo porotě hodně zabrat vybrat 10 nejhezčích , které dostaly dárkové tašky plné
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krásných dárečků. Za to moc děkujeme
všem našim sponzorům jak z Líní tak ze
Sulkova. Těšíme se na všechny děti zase
za rok a nebo na jiných akcích. Ahóóóóóój děti Váš klaun Šašek Šáša Šášula.


Zděňka Šlégrová

Oldies párty aneb horečka sulkovské noci
V sobotu 31. ledna 2015 bylo možné
slyšet ze sálu sulkovské restaurace
Sparta opět největší hity let 60. až
80. Tato taneční zábava se stále těší
větší oblibě a svědčí o tom i fakt, že
v předprodeji vstupenek se jich 90%
prodalo během jednoho večera. Jako
v loni,tak i letos čekalo na tanečníky
spousty zábavy, překvapení a bohaté
tomboly.
Tento rok 2015 je pro naše obce Líně
– Sulkov významný tím, že letos je
to krásných 900 let od první zmínky
o založení obce. Měli jsme tu čest, že
naše Oldies párty byla první kulturní
akce v tomto roce a proto nás napadlo oslavy zahájit tím, že necháme
vyrobit velký dort s nově přiděleným
erbem naší obce.
Ale abych nepředbíhal… po zahájení oldies a zvolení pětičlenné poroty,
která opět neměla lehký úkol vybrat
mezi tolika nádhernými dobovými
obleky ty nejlepší, přišla na řadu píseň z filmu Šakalí léta, která nenecha-

la nikoho sedět a parket se zaplnil nebývalou rychlostí a tak tomu bylo až
do pozdních ranních hodin.
Po 21. hodině přišlo na řadu první překvapení a to již zmíněný dort. V sále
se zhaslo a Vlasta s Ivanou v převleku
sulkovských havířů za zvuku fanfáry
pomalu s osvíceným dortem devíti
svíčkami (co svíčka, to symbol jednoho století) přijížděly sálem až k pódiu,
kde už netrpělivě čekal náš starosta,
aby mohl přednést svoji řeč a jako
první nakrojit dort. Musím uznat, že
řeč měl krásnou, obohacující, protože
když povídal o symbolech na znaku
obce, v celém sále bylo hrobové ticho.
Každý měl možnost ochutnat dort
a tak nabít energii do další série tance. Během tanečních kreacích se prodávala tombola a roznášeli se chlebíčky,které zajisté také přišly k chuti.
Po lístcích do tomboly se jen zaprášilo a není divu, protože skoro každá
obálka byla výherní.

Po odpočinku, přišla na řadu další
série největších hitů při které proběhla soutěž "tancování s balónky"
kde partnerka zavázala partnerovi ke
kotníku balonek a každá dvojice měla
za úkol ten svůj uchránit a ostatním
dvojicím ho prasknout. Komu prasknul balónek, musel si jít sednout a tak
se pokračovalo než zbyla poslední
dvojice a tou byly manželé Legátovi.
Jako půlnoční překvapení bylo vystoupení nesmrtelných hudebních
velikánů – Freddie Mercury a Elvis
Presley
Zábava pokračovala až do hodin ranních,kdy kolem půl páté sám uzavíral
poslední sérií písniček pan starosta.
Závěrem bych chtěl připomenout,že
veškerý finanční výtěžek z této akce
bude použit na zakoupení betonového stolu na stolní tenis na sulkovské
dětské hřiště.

jež hlívu konzumují vědomě za účelem zdravého organismu a celkově
dobré kondice. V Číně je sušená hlíva
ústřičná využívána ke zklidnění šlach
a celkovému posílení cév. Badatelé
v Rusku z hlívy izolovali antibiotikum.
Četné vědecké studie se neustále zabývají výzkumem léčivých vlastností
různých druhů hlívy ústřičné. A mnoho z těchto výzkumů dokazuje, že
výtažky z houby mohou pomoci při
různých onemocněních. Důkazem je
také to, že hlívu dnes často najdeme
jako součást mnoha léků předepsaných lékařem.

látky, dále obsahuje proteiny, některé
mastné kyseliny, vitaminy a stopové
prvky železo, draslíku, sodík, zinek,
chrom, měd a jód.




Michal Podzimek
alias rockenroll men

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná (latinsky Pleurotus
ostreatus) rostoucí na kmenech stromů pravděpodobně pochází z Číny,
ale postupně se rozšířila do oblastí po
celém světě. Léčivé účinky hlívy jsou
asijským lékařům známé již několik tisíc let. Díky čínské medicíně se hlíva
ústřičná stala velmi populární a postupně se tak zájem přesunul i do západních kultur. Její popularita je stále
na vzestupu, a to nejen pro gurmány,
ale i lékaře, léčitele, nemocné osoby
či osoby bez jakýchkoli problémů,

Co je hlíva ústřičná?
Hlíva ústřičná je dřevokazná houba, což znamená, že je schopna jako
nezelený organismus (to jsme i my
lidé) přijímat látky, které jsou pro ni
prospěšné a potřebné, z organismů
zelených. Zelené organismy jsou
stromy. Hlíva si potřebné látky bere
z nich a my si je tedy můžeme vzít
z ní. Je bohatá na vlákninu, díky níž
jsou z našeho těla odváděny škodlivé
/9/

Léčivé účinky extraktu Hlívy
ústříčné
• Preventivní účinky proti rakovině
a pomoc při její léčbě.
• Pomáhá léčit křečové žíly a zlepšuje
funkci cévního systému.
• Reguluje cholesterol a cukr v krvi.
• Antioxidační a antibakteriální
vlastnosti.
• Obsahuje minerály: zinek, draslík,
železo, vápník a fosfor, vitaminy: B1,
B2, C, kyselina listová a niacin.
• Pravidelná konzumace zajišťuje
denní kvótu důležitých živin, zvláště
vitaminů.
• Obsah železa je v těchto houbách
mnohem vyšší než v mase.
• Obsah draslíku působí jako
prevence srdečních chorob
a vysokého krevního tlaku.


Milena Voráčková
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nejede od 22.12.14 do 2.1.15, od 1.7.15 do 31.8.15

Jízdní řád zpracovala paní Kašparová

nejede 24.12.14,25.12.14,31.12.14,5.4.15,1.5.15,8.5.15,5.7.15,27.9.15

nejede od 22.12.14 do 2.1.15, od 23.2.15 do 1.3.15, od 1.7.15 do 31.8.15
jede také 6.4.15,28.9.15, nejede 21.12.14,28.12.14,5.4.15, od 1.7.15 do 31.8.15,27.9.15
nejede od 24.12.14 do 25.12.14,5.4.15,1.5.15,8.5.15,5.7.15,27.9.15
jede také 7.4.15,1.9.15,29.9.15, nejede 22.12.14,29.12.14,6.4.15, od 1.7.15 do 31.8.15,28.9.15
jede také 29.1.15,1.4.15,30.4.15,7.5.15,27.10.15,
nejede 26.12.14,2.1.15,30.1.15,3.4.15,1.5.15,8.5.15, od 1.7.15 do 31.8.15,30.10.15

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
jede také 3.4.2015, nejede 25.12.14,1.1.2015,6.415,1.5.15,8.5.15,6.7.15,28.9.15,17.11.2015
nejede 24.12.14
nejede 24.12.14,31.12.14
nejede 31.12.14
jede od 22.12.14 do 2.1.15,30.1.15, od 9.3.15 do 15.3.15, od 2.4.15 do 3.4.15,
od 1.7.15 do 31.8.15, od 29.10.15 do 30.10.15
jede také 6.4.15,1.5.15,8.5.15,6.7.15,28.9.15,
nejede 21.12.14, od 27.12.14 do 28.12.14,3.1.15,5.4.15,2.5.15,9.5.15,5.7.15,27.9.15
jede také 6.4.15,6.7.15,28.9.15, nejede 21.12.14,28.12.14,5.4.15,5.7.15,27.9.15
jede také 1.5.15,8.5.15, nejede 27.12.14,3.1.15,2.5.15,9.5.15
jede také 18.4.2014,15.8.2014,3.10.2014,31.10.2014,
nejede 24.12.2013,26.12.2013,21.4.2014,1.5.2014,8.5.2014,28.10.2014,17.11.2014
nejede od 22.12.14 do 2.1.15,30.1.15, od 9.3.15 do 15.3.15,
od 2.4.15 do 3.4.15, od 1.7.15 do 31.8.15, od 29.10.15 do 30.10.15

platí od 14.12.2014 do 12.12.2015

Jízdní řád Líně – Plzeň 2015

TJ Baník Líně
Chtěl bych svým příspěvkem oznámit
veřejnosti, že tělovýchovná jednota
Baník Líně úspěšně překonala v loňském roce krizi, která možná ani nebyla
širší veřejností zaznamenána.
Krátce před koncem roku 2013 odstoupil z rodinných důvodů z funkce
předsedy pan Malák Zdeněk a nedlouho poté, začátkem roku 2014 byla ze
zdravotních důvodů nucena ukončit
činnost hospodářky i paní Hašová
Marie. A v tom okamžiku byl bezprostředně narušen normální chod naší
organizace, protože stávající místopředseda pan Vágner Milan byl před
lety do funkce pouze kooptován za
nefungujícího místopředsedu pana
Zíku Václava. Aby organizace mohla
navenek dál fungovat ve styku s bankou a poskytovateli služeb, ale i dostát
svých závazků vůči veřejnosti a svým
členům, bylo nutné rychle najít nové
vedení a zajistit fungování finančních
záležitostí.
A protože se mezi zbývajícími členy
výkonného výboru v té době nenašel
nikdo, kdo by se toho ujal, rozhodl
jsem se vytvořit prozatímní výbor, který se ve složení Řehák Rostislav, Pluhař
Radovan, Vágner Milan a Kule Josef
pod mým vedením pustil do práce.
Prvním úkolem bylo zajistit hospodáře. Podařilo se nám jako účetní angažovat paní Prusíkovou Helenu, které
bych chtěl také touto cestou za celou
organizaci poděkovat. Díky ní jsme získali kontrolu v oblasti finančních prostředků a operací a dostáli všem závazkům vůči obci, státu, zaměstnancům
i členům TJ. Další kroky prozatímního
výboru pak směřovaly k výběru kan-

didátů do nového vedení, výkonného
výboru a kontrolní komise naší organizace.
Dalším náročným úkolem pro prozatímní výbor bylo vytvoření nových
stanov, což je dle nového občanského
zákoníku povinnost každé organizace
a příprava podkladů a dokumentů pro
konání valné hromady TJ v roce 2014.
Všechny tyto činnosti a práce nám
zabrali spoustu času a s přihlédnutím
k prázdninovým aktivitám a dovoleným jsme pak pro konání valné hromady našli termín až 19. září 2014.
Na samotné valné hromadě pak delegovaní přítomní zástupci jednotlivých
oddílů zvolili navržené kandidáty do
výkonného výboru, předsedu a místopředsedu a navržené členy kontrolní
komise. Dále byl odsouhlasen návrh
nových stanov a nový název naší organizace (spolku) – TJ Baník Líně z. s.
(čte se zapsaný spolek), se kterým budeme už v roce 2015 oficiálně působit.
Posledním důležitým rozhodnutím
delegátů VV bylo zamítnutí požadavku
bývalého oddílu turistů na jakoukoliv
formu finančního odškodnění po jejich vystoupení z naší TJ v roce 2013.
Rozhodnutí valné hromady jsem pak
vyjádřil i s odůvodněním jeho pohnutek a příčin v osobním dopise,
který jsem adresoval předsedovi stávající organizace Klubu českých turistů v Líních panu Lukášovi. Právě jeho
článek byl v minulém roce uveřejněn
na tomto místě. Musím konstatovat,
že požadavek na vrácení jakékoli části finančních prostředků odvedených
v předchozích letech O KČT do rozpočtu TJ jako řádné členské příspěvky, je

absurdní a nepřijatelný. Jejich úhradou
totiž stvrzují členové oddílů své členství v TJ a každoročně se takto vybraná
částka stala součástí příjmové stránky
schváleného rozpočtu TJ a byla určena k pokrytí nákladů spojených s jejím
provozem. Navíc v zápisech z jednání
VV TJ bylo dohledáno, že od roku 2006
hradili členové O KČT nižší příspěvky
na rozdíl od ostatních oddílů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
členům prozatímního a přípravného
výboru, díky jejichž úsilí se povedlo
situaci v naší TJ stabilizovat a přivést
k normálnímu chodu. V neposlední
řadě patří mé poděkování i za všechny
členy TJ také představitelům naší obce,
jejichž zásluhou každoročně dostáváme dotace na spotřebované energie
tolik nutné k existenci našeho neziskového spolku. TJ v současné době sdružuje 163 členů v šesti oddílech (fotbal,
tenis, stolní tenis, kulturistika, nohejbal
a lední hokej), kteří se věnují jak výkonnostnímu tak i rekreačnímu sportu.
Rádi mezi sebe přivítáme nové zájemce o sportovní aktivity z řad obyvatel
obce, jejich kamarádů nebo přátel.
Za sebe i nové vedení tělovýchovné
jednoty bych chtěl ještě vzpomenout
na dlouholeté sportovce a funkcionáře, pana Františka Brabce a Marii Hašovou, kteří byli dlouhá léta velmi aktivně
zapojeni do činnosti v naší tělovýchovné jednotě jako sportovci i funkcionáři
a kteří nás v loňském roce k naší velké
lítosti navždy opustili. Čest jejich památce!



Jaromír Voler,
předseda TJ Baník Líně z. s.

Oprava

V minulém čísle Novin pro obyvatele Líní a Sulkova bylo nesprávně uvedeno, že volby
do obecního zastupitelstva proběhly ve dnech 15. a 16. října 2010. Jedná se samozřejmě
o nesprávný údaj. Volby se ve skutečnosti uskutečnily ve dnech 10. a 11. října 2014. Ostatní
informace v článku jsou správné a aktuální. Za chybu se omlouváme.
OÚ Líně
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Zpráva zásahové jednotky za rok 2014
Vážení spoluobčané,
naše zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Líně má v současné době 12 členů, kteří se průběžně během roku účastní nejrůznějších
výcviků spojených se zásahovou
činností, jak v okrsku Nýřansko, tak
i mimo něj, a nebylo toho zrovna
málo, celkem 453 hodin nejrůznějších výcviků.
V uplynulém roce 2014 se
jednotka musela vypořádat
s těmito výcviky:
– v protiplynovém polygonu na CPS
Plzeň Košutka
– seznámení s předurčením dobrovolné jednotky a dalších jednotek
PO v požárním poplachovém plánu
kraje pro zásahy ve svém hasebním
obvodu,obci nebo podniku, také na
CPS Plzeň– Košutka
– změny v systému odborné přípravy k získání a prodloužení odborné
způsobilosti řidičů – strojníků dle
pokynů GŘ HZS ČR
– školení odborné způsobilosti řidičů
( tzv. ref. zkoušky) v autoškole Zdeňka Kunsta v Nýřanech
– výcviku s požárním čerpadlem PMS
8 v prostoru fa Milknatur a.s. Líně
– seznámení s novým zásahovým vozidlem MERCEDES ATEGO CAS – 15,
ovládání tohoto vozidla a nástavby
na stanici HZS Plzeň–střed
– druhý praktický výcvik rovněž
s tímto vozidlem MERCEDES proběhl
na stanici HZS Přeštice
– výcviku zaměřeného především na
obsluhu a údržbu požárního čerpadla PMS 8 na naší základně v Líních
– výcviku v požárním sportu též
v obci Líně na místním fotbalovém
hřišti při příležitosti pořádání již III.
ročníku Memoriálu Davida Mikešky
– také zaměřený výcvik jednotky na
dopravní a útočná vedení při zásahu
– jednoho takticko– prověřovacího cvičení na průmyslové objekty
v rámci okrsku Nýřansko, které proběhlo v Heřmanově Huti
– dále školení taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární
techniky na místě zásahu,které pro-

běhlo na výcvikovém táboře
– poskytnutí první pomoci zraněnému hasiči na místě zásahu,rovněž na
výcvikovém táboře
– sebejištění, pracovní polohování
– školení z hlediska bezpečného
nastupování do vozidla
– ošetřování osobních ochranných
prostředků
– tak i samotných kondičních jízd
s požárními vozidly
– dále školení zaměřené na požáry
v obytných budovách, v průmyslu
a zemědělství a zároveň ukončení
výcvikového roku, které řídil velitel
okrsku Nýřansko Petr Česánek.
Naše jednotka se ještě aktivně podílela
na jednom cvičení,které jsem si záměrně nechal na konec, proběhlo v prostoru letiště Líně, a to cvičení Pořádkové jednotky Městské policie a členů
Vězeňské služby ČR, Věznice Plzeň. Do
tohoto cvičení se zapojili
také záchranáři Záchranné služby CD
Sanitar a Zdravotní asistenční služby
Plzeň Rescue. Zde se nacvičovalo několik modelových situací případných
zásahů, mimo jiné zákrok proti rozvášněnému davu fanoušků či zákrok proti
agresivnímu odporu demonstrantů.
Jedním z cílů cvičení byla příprava na
komplikované situace různých charakterů a jejich řešení.
Pořádková jednotka Městské policie
Plzeň zde čelila zhruba stovce odpůrců, do jejichž rolí se vžili studenti VOŠ
a SPŠE Plzeň (Vyšší odborné školy
a Střední průmyslové školy elektrotechnické Plzeň), dále Gymnázia Luďka Píky
a Bezpečnostně právní akademie s.r.o.
Naše zásahová jednotka zde připravila
bariéru přes celou komunikaci ze starých palet, kterou rozvášněný dav zapálil a jednotka jí musela uhasit v průběhu demonstrace za pomoci právě
těžkooděnců Městské policie, která
se snažila rozvášněný dav usměrnit
a umožnit naší jednotce jak průjezd
k místu zásahu tak samotné hašení.
Také jsme na toto cvičení zapůjčili a přitáhli do prostoru letiště vrak osobního
vozidla Peugeot, který procházející rozvášněný dav v mžiku obrátil na střechu
i s posádkou 4 pasažérů.
/ 12 /

Velitelem celého cvičení byl pan
Bc. Pavel Štrejl pracovník pro výuku
a výcvik. Věřím, že toto cvičení bylo
velkým přínosem pro obě strany a že
v budoucnu budeme nadále při podobných akcích spolupracovat.
Také nutno opět připomenout veškeré hospodářské akce pro obec jako je
doprava vody na místní hřbitov,mytí
celého koupaliště před zahájení sezony, pořádání našeho Memoriálu v roce
2014, to byl již III. ročník, dále několik
akcí zaměřených převážně na mytí
znečištěné komunikace mezi obcemi Líně a Tlučná, převážně se jednalo
o nános bahna po výjezdu zemědělské techniky u dálničního mostu a nemohu opomenout již několikátý ročník lampiónového pochodu obcí, kde
naše jednotka tradičně zajišťuje bezpečný průchod a odpálení ohňostroje.
Ten letos proběhl netradičně a byl odpálen z vodní hladiny místního koupaliště, také účast na Dětském dni v prostoru koupaliště naší jednotce zabral
spoustu času, jednotka tady předvedla zásah vysokotlakým proudem na
hořící automobil od vozidla MERCEDES ATEGO CAS 15, který byl neustále
doplňován dálkovou dopravou vody
z koupaliště PMS 8 a poté následoval
zásah mladých hasičů na hořící střechu pod vedením vedoucího kroužku
mladý hasič Martinem Zavřelem, který se o tyto mladé a doufám že i naše
budoucí následníky moc dobře stará
spolu s jedním velice aktivním členem
Petrem Keramidasem.
Petr v tomto roce také úspěšně absolvoval řidičské oprávnění skupiny C,
za finančního přispění obecního úřadu a tak máme opět o jednoho řidiče
schopného výjezdu více a za to jim jistě patří velké poděkování. Poděkování
patří rovněž zástupcům obecního úřadu za poskytnuté finanční prostředky
pro naší jednotku, bez kterých by nebylo možné opět jednotku dovybavit
o tyto věcné prostředky.
V roce 2014 jsme si tak
mohli zakoupit:
– 1× autolékarničku pro požární
vozy III
– 4× zastavovací terče v led provedení

– 1× radiostanici MOTOROLA GM 360
– 2× hadicový přechod z C52 na D25
– 2× savice profi e×tra s O kroužky 2,5 m
– 1× plovoucí záchranná vesta
– 3× vak na lano statické délky 30 m
– 1× vak na lano statické délky 60 m
– 1× vak na vakuovou matraci
– 2× lehký protichemický oblek
SUNIT IV. A
– 60 kg sorbentu ABSODAN pro
likvidaci ropných látek
– 1× tlakovou nádobu S5 po VDP
SATURN
– 125 kg syntetického pěnidla
STHAMEX pro přípravu lehké, střední
i těžké pěny
– 1× hadicový set ,což je 3ks hadic
B75, 4 ks hadic C 52, + rozdělovač,
který je k tomuto setu v akci zdarma
– 1× lehkou nornou stěnu délky 5m
pro zadržení a následnou likvidaci
ropných látek z vodní hladiny
– 2 ks akumulátorů 12V 140 A pro
vozidlo MERCEDES
– 1× udržovač akumulátorů, též pro
vozidlo MERCEDES
– a také generální opravu
samotného čerpadla pro PMS 8

Konečně se dostáváme k zásahové činnosti naší jednotky, která
v uplynulém roce zasahovala celkem u 5-ti zásahů, a to:
– 2× se jednalo o únik nebezpečné
chemické látky ( konkrétně úniku
plynu z prokopnuté plynové přípojky
v obci Líně ul. Dobřanská , podruhé
se jednalo o látku ropného produktu,
a to oleje z nákladního vozidla, kde
jednotka likvidovala ropnou skvrnu
od křižovatky silnice I/26 až na náměstí 1. máje, též v obci Líně
– dále 1× u živelné pohromy, a to
zatopené plynové kotelny v místní
restauraci SOKOLOVNA na Plzeňské
ulici, kde jsme likvidovali následek
přívalového deště
– a 1× u požáru osobního vozu na
Sulkově v ulici U Vodárny
– 1× se jednalo o taktickoprověřovací
cvičení v obci Heřmanova Huť – části Dolní Sekyřany v objektu bývalého
statku.
Dále jsme zasahovali ještě u čtyř událostí, zaměřených především na likvidaci obtížného hmyzu,tyto události
se již nezapočítávají do zásahů,nepíše
se zpráva o zásahu, nýbrž tzv. zpráva

o činnosti jednotky.
Nemohu opomenout nová rolovací
vrata nainstalovaná do druhé garáže, kde již od 30. dubna 2014 parkuje
skoro nové zásahové vozidlo MERCEDES ATEGO CAS 15, bez kterého
by naše jednotka vůbec nemohla
všechny tyto akce absolvovat a byla
by tak nadále neakceschopná jako
v loňském roce.
To se nakonec přeci podařilo vyřešit
našemu starostovi Michalu Gotthartovi, jak nakonec slíbil v loňském roce
a je vidět, že mu akceschopnost zásahové jednotky není lhostejná, za což
bych mu tady chtěl moc poděkovat
a myslím, ze nejen já ale i ostatní členové zásahové jednotky.
Přesto, že je toto vozidlo prozatím jen
zapůjčené od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje , je to pro
jednotku nepostradatelné, jelikož bez
vozidla CAS nejsme schopni zajistit
požární akceschopnost zásahové jednotky a tím se dá říci i jakési bezpečí
obce. Ještě jednou díky jak Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského
kraje, tak zástupcům obce Líně.


Velitel jednotky JPO III Líně

Roman Vágner

Kalendář turistických akcí 2015 vedených p. Václavem Strakou
akce A1 čtvrtek 28. 5. 2015
		
neděle 31. 5. 2015 Folklor a krásy ČR-1
autobusový zájezd
doporučené trasy: 1. den 5,5km, 2. den 10km, 3. den 5km
celodenní účast na Slovácké jízdě králů ve Vlčnově
podrobnosti v programu zájezdu
přihlášky se zálohou 2 200 Kč
od 2. 1. 2015 do 28. 2 . 2015

akce číslo 3 středa 24. 6. 2015
Městské památkové zóny
severního Plzeňska
pěší turistika trasa: 5km
místo konání: okres Plzeň-sever
přihlášky se zálohou 100 Kč do 30. 4. 2015

Poznámky:
Číslo akce 1 - 7 = poslední 5.ročník cyklu Poznej svůj kraj - účastník, který získá všech 7 barevných odstínů pamětních listů, obdrží zvláštní cenu.					
Číslo akce A1 = první autobusový zájezd za folklorem (každým následujícím rokem se uskuteční jeden autobusový
zájezd v trvání 1 až 4 dny)
Číslo akce C1 = každým následujícím rokem se uskuteční vždy jedna vícedenní cykloakce za splněním některého
OTO nebo TTO							
I když v řádku PŘIHLÁŠKA nebude nutná úhrada zálohy, termín přihlášení je nutno dodržet, jinak účastník ztrácí
nárok na udělení pamětního listu a člen O KČT Líně nárok na příspěvek na kompenzaci jízdného.
POZOR U NĚKTERÝCH AKCÍ MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ TERMÍNU AKCE!
Konkrétní informace k jednotlivým akcím budou k dispozici poprvé na výroční členské schůzi O KČT Líně v 31. 1. 2015. Následně
u vedoucího akcí Václava Straky číslo telefonu: 721 443 671, či dotazem na e-mail: kctline@seznam.cz, nebo ve vývěsní skřínce
odboru umístěné v Líních u autobusové zastávky ve směru na Plzeň.
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Plán turistických akcí O KČT Líně 2015
4.4. HRAD PRAVDA A KOUNOVSKÉ KAMENY	
so

trasy: 16, 24 a 32 km,

Kounov, Krupá

mapa KČT č. 8 a 33

zájezd a pěší turistika
přihlášky do 29. 3. 2015

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 6:45, Sulkov 6:50, Plzeň, Husova - zast.MHD u ČNB 7:00, Plzeň-Bolevec, zast. BUSU u Gery 7:10 hod..
jízdné: člen O KČT Líně a děti 130 Kč, nečlen 150 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz

18.4. JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PK V SUŠICI
so

trasy: 10 až 35 km

Šumavské předhůří

mapa KČT č. 64, 65 a 68

zájezd a pěší turistika
přihlášky do 12. 4. 2015

autobusový zájezd O KČT Líně na akci OV KČT PK a KČT Sušice
odjezd busu: Líně 6:45, Sulkov 6:50, Plzeň-Bory, konečná MHD č.4 v 7:00 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 120 Kč, nečlen 140 Kč
info a přihlášky: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz

25.4. VÝCHODNÍ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
so

trasy: 16, 22, 24 a 32 km,

Ústí n. Labem, Litoměřice
mapa KČT č. 11

zájezd a pěší turistika
přihlášky do 19. 4. 2015

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 5:30, Sulkov 5:35, Plzeň, Husova - zast.MHD u ČNB 5:45, Plzeň-Bolevec,
zast. BUSU u Gery 5:55 hod..
jízdné: člen O KČT Líně a děti 220 Kč, nečlen 240 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz

9.5. LÍŇSKÝ MARATON – memoriál Františka Brabce a 900. výročí založení obce Líně
so

pěší turistika a cykloturistika

28. ročník, pořádá O KČT Líně,

mapa KČT č. 31

IVV trasy: pěší
12, 16, 22, 32 a 42 km
		
horská kola 22, 32, 42 km
		
silniční kola 42 a 84 km
start: Líně, Základní škola II.stupně, Školní 198		
- pěší trasy 32 a 42 km 6:45 - 8:30 hod.
(auta možno parkovat na návsi, 250m od startu a cíle - ostatní trasy
8:00 - 10:30 hod.
cíl: Líně, restaurace „Za větrem“ - 10:45 - 17:30 hod. (asi 500m od startu).
UPOZORNĚNÍ: Na start pochodu bude z Plzně, parkoviště u CAN vypraven smluvní autobus.
ODJEZD v 7:45 hod., jízdné 20 Kč.
info: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz ,webové stránky http://kctline.ic.cz/

23.5. ROZHLEDNY HAVRAN A VYSOKÁ

Český les

zájezd a pěší turistika

13.6. PŘES ŠUMAVSKÉ PLÁNĚ

Hartmanice, Prášily, Srní

zájezd a pěší turistika

so

so

trasy: 16, 23, 31 km
mapa KČT č. 28
přihlášky do 17. 5. 2015
autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Plzeň-parkoviště u CAN v 7:00, Sulkov 7:10, Líně 7:15, Zbůch u šachty v 7:20 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 120 Kč, nečlen 140 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz

trasy: 12, 17, 22, 31 km

mapa KČT č. 65

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 6:30, Sulkov 6:35, Plzeň-Bory, konečná MHD č.4 v 6:45 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 150 Kč, nečlen 170 Kč
info a přihlášky: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz
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přihlášky do 7. 6. 2015

Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ

PAWLOWSKÁ, Halina
Ulovila jsem ho v buši

STEEL, Danielle
Na první pohled
FLYNN, Gillian
Temné kouty

LEBRUN, Sandra
Náramky z gumiček.
Moje výtvory
Zahradničení pro děti.
Poznej rostliny a nauč se
o ně starat.
FANTOVÁ, Petra
Dětský ilustrovaný atlas
Evropa
(pro malé školáky)

DI FULVIO, Luca
Dívka, která se dotkla nebe
CHADWICK, Elizabeth
Císařovna

BER, František
Jak Ježíšek naděloval radost

HAYES, Terry
Já, Poutník

MASON, Paul
Peníze nerostou na stromech!

MOYES, Jojo
Stříbrná zátoka

FRACZEK, Agnieszka
Čtyři tlapky a ocásek aneb
povídání o zvířátkách

GRISHAM, John
Platanová alej
DEVERAUX, Jude
Casa Grande

DURKOVÁ, Milena
Jsem průšvih jménem Klaudie

DAWSON, Lucy
Milenka mého muže

JOHNSON, Rebecca
Julinka a její zvířátka.
Nezbedný poník.

COLE, Courtney
Pokud zůstaneš

BREZINA, Thomas
Případ pro tebe a Klub Tygrů.
Počítačoví piráti

MLÁDEŽ
HUCKLESBY, Jill
Osamělý králíček

HOAG, Tami
Devátá dívka
LANDSMAN, Dominik
Deníček moderního fotra
POGOŽEV, Andrej
Útěk z Osvětimi
BYRNE, Lorna
Nebeská láska

TETOUROVÁ, Marie
Malované čtení
Kniha zábavných experimentů

KELEOVÁ-VASILKOVÁ
Táňa – Lži
BOČEK, Evžen
Deník kastelána

STEEL, Danielle
Vítězové

ŠPAČEK, Ladislav
Dědečku, ještě vyprávěj
+ CD. Etiketa a etika pro
předškoláky (2.)

GREEN, John
Papírová města

Knihovna uspořádá k 900. výročí obce
Líně výstavu kronik, které jsou spojeny s naší obcí. Výstava se bude konat
v květnu, některý pátek a sobotu. Podrobné informace o akci budou zveřejněny v průběhu dubna na stránkách
knihovny na www.line.knihovna.info .
Všechny bych vás tímto chtěla pozvat
na návštěvu knihovny.

BLYTON, Enid
Tajemná řeka



MLYNÁŘOVÁ, Marcela
Chalupářkou z donucení
HOŠKOVÁ, Blanka
Láskobraní

SCHULZOVÁ, Alena
Nauč mě říkadla
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Ilona Nekolová, knihovnice

Divadlo je naše vášeň
Divadlo je naše vášeň, a když je v Plzni naše milovaná Eliška Balzerová
s velice úspěšným komorním představením Můj úspěšný rozvod, nelze
odolat. Moc se nevyvedlo organizátorům uvedení hry ve velkém sále Besedy. Nebylo dobře slyšet a rozumět
textu, neboť herečka si nepřála užití
portu. Teprve na mnohé stížnosti se
v druhé části snažila přidat na hlase
a situace se zlepšila. I přes počáteční problémy s porozuměním jsme
se nakonec vraceli domů spokojeni
a bohatší o další umělecký zážitek.
Prostě Eliška je výborná a dokázala si
získat naše srdce. Je velká škoda, že
„její“ pražské divadlo Na Fidlovačce
letos končí, protože nedostalo grant
od města. Ale budeme se těšit, že ji
třeba uvidíme ve filmu.
Schůze, schůze, schůze – tentokrát
výroční, kde se hodnotí celoroční
činnost organizace. Konala se v restauraci Sparta 26.1. Před oficiálním
programem pro nás připravily kulturní vystoupení členky divadelní
skupiny Světlonoš/ž/ky. Soubor působí pod značkou Totemu, našeho
oblíbeného plzeňského sdružení.
Jejich autorské představení bylo
vlastně zpovědí 4 významných žen.
Paní Perchty z Rožmberka, známé
jako bílá paní, Kamily Schönfeldové,
matky Ivana Olbrachta, Emmy Destinové, světoznámé operní pěvkyně,
a Mileny Jesenské, novinářky, spiso-

vatelky a překladatelky. Osudy všech
těchto žen byly plné neutěšených
poměrů a je nutno je obdivovat za
jejich odvahu.
Pochopitelně na tak významné schůzi nesměli chybět hosté. Tentokrát to
byl starosta obce Bc. Michal Gotthart,
místostarosta Petr Benedikt, zástupce Krajské Rady seniorů v Plzni pan
Patrovský, zástupce Svazu důchodců
pan Kratochvíl a za TJ Sparta Sulkov
pan Týml. Hlavním bodem programu
byla hodnotící zpráva. Organizaci
přibývají členové – za 9 let existen-
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ce z původních 28 na dnešních 82 –
a zrovna tak roste počet akcí. O všech
je možno se dočíst v obecním čtvrtletníku Noviny. Paní předsedkyně
Marie Brandnerová poděkovala
všem členům výboru, že ve svém
volném čase nezištně a obětavě připravují akce pro ostatní. Paní Svobodová vede o všem dění kroniku. Moc
děkujeme. Za vzorné vedení dokumentace pochválila paní hospodářku Membergerovou. Díky paní Bulínové za zprávy v obecních novinách.
Velice si vážíme paní Jany Kracíkové,
která vede zdarma středeční cvičení
pro seniorky. Mnohé akce se mohou
uskutečnit díky finanční podpoře OU
Líně, OU Nová Ves, Krajské rady Plzeň
a sponzorům. Velmi dobře se nám
spolupracuje s TJ Sparta a organizací Ženy Sulkov. Poděkovala i členům
dramatické skupiny, kteří připravují
program pro děti v MŠ a ZŠ. Na loňské přehlídce aktivit seniorů v Plzni
nás vzorně reprezentovala. A opět
se chystají na vystoupení ve Zbůchu. Na letošní rok je naplánována
zase spousta atraktivních akcí – momentálně připravujeme rekondiční
pobyty v lázních. V diskuzi vystoupili hosté. Pan starosta poděkoval
paní předsedkyni za její práci, ocenil
naši spolupráci s Totemem. Zmínil se
i o oslavách 900 let existence obce.
V průběhu 1. poloviny roku má být
dokončen víceúčelový objekt, který

budou moci využívat spolky a organizace v obci. Pan místostarosta
ocenil bohatou činnost naší organizace, což není samozřejmostí u jiných spolků. Zástupce krajské Rady
seniorů Plzeň pan Patrovský ocenil
naši předsedkyni za to, že tak dlouho
vede zodpovědně organizaci – i my
se přidáváme a moc děkujeme, že
má s námi trpělivost a zůstává nám
věrná. Upozornil na problémy seniorů, zapomínání, bezmocnost vůči
„šmejdům“, opuštěnost. Zástupce
Krajské rady Svazu důchodců Plzeň,
pan Kratochvíl, poděkoval za práci,
kterou organizace vykonává nejen
pro své členy, ale i pro ostatní seniory. V květnu proběhne oslava 25.

výročí Svazu důchodců a organizace
dostane lístky na představení do Besedy. Předseda TJ Sparty poděkoval
za spolupráci s naším svazem a pozval na oslavy 95 let TJ Sparta, které
proběhnou pravděpodobně v květnu.
Schůze přijala závazné usnesení, které je platné pro celou organizaci.
18. února jsme se vydali do kabaretního divadlo Pluto na představení
Paparazzi aneb Intimní život bulvárního fotografa. Mnohé lákalo k návštěvě to, že v jedné z rolí vystupoval
Lukáš Langmajer, mladší bratr známého herce, kterého si jistě pamatujete z filmu Bobule.
Vracíme se k tradicím a jedna z akcí,

Loučení
Loučení bývá obvykle provázeno
smutkem. To ale vůbec neplatí o našem loučení se starým rokem. 29.
prosince 2014 jsme se všichni setkali
na závěrečné schůzi. Netušili jsme,
jaké milé překvapení pro nás naše
předsedkyně Marie Brandnerová
přichystala. Její malá pravnučka Sofia Morgan, která tu byla právě na
návštěvě, nám zazpívala. Je nutno
říct, že při jejím vystoupení panovalo v sále naprosté ticho, což vždy při
programu nebývá. Jemný zvonivý
hlásek musel každého uchvátit a následující potlesk to potvrdil. Bylo to
velmi milé a navodilo to příjemnou
atmosféru.
Jaké by to bylo silvestrovské plesání bez tance! To by organizátorům
nikdo neodpustil. Po krátké pauze
a občerstvení nastoupili na pódium
manželé Fajfrlíkovi. A dobrá nálada
gradovala. Prostor pro tančící byl
zaplněn a tanec si užil i čestný host
– starosta obce. Náhle se ocitl uprostřed kruhu a všechny ženy ho provedly. Zlí jazykové tvrdí, že se proto
po skončení taneční série rozloučil
a raději odešel, ale my si myslíme, že
měl jiné povinnosti, které ho k odchodu přiměly. Zábava pokračovala
ještě dlouho potom a ukázalo se, že
se umíme bavit a užívat si.



Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov
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která se k nim váže, byl masopust
pořádaný ve spolupráci s Ženami
Sulkov 21. února. Sraz masek byl na
dětském hřišti a nálada byla výborná.
V průvodu byly vidět tradiční masky
a večer jsme pokračovali v restauraci
Sparta taneční zábavou.
O týden později, 28. února, jsme
opět ve spolupráci s Ženami Sulkov
zorganizovali oblíbený maškarní bál
pro děti, zase v restauraci Sparta Sulkov. Pro děti byla připravena tombola a různé soutěže. Bližší informace
a fotodokumentaci očekávejte v dalším vydání čtvrtletníku.



Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
„Rozhodujme o tom, jak budeme žít“
Vážení čtenáři,
držíte v ruce první vydání obecního
zpravodaje Vaší obce v tomto roce
a já bych Vás ráda v krátkém příspěvku informovala o dění v naší organizaci.
V uplynulém roce se naše organizace zapojila do několika projektů.
Jedním z nich byl Týden sociálních
služeb. Jedná se o celorepublikovou
akci, při které jsou široké veřejnosti
představovány jednotlivé sociální
služby. V rámci Týdne sociálních služeb se dne 6. října 2014 otevřely dveře našich zařízení a zájemci o naše
služby, i široká veřejnost, měli možnost získat více informací o naší organizaci a službách, které poskytuje.
Dalším projektem, kterého jsme se
zúčastnili, byl projekt Plzeňského
kraje Informovaný senior. Pro uživatele našich služeb, ale také pro
širokou veřejnost byla připravena
série přednášek. Účastníci byli na
přednáškách seznámeni s pravidly
bezpečného chování – dozvěděli se
užitečné informace z oblasti finanční
a počítačové gramotnosti, sebeobrany a první pomoci. Pro každého
účastníka byl připraven drobný dárek.
Bezesporu největším úspěchem naší
organizace v končícím roce bylo získání Ceny kvality v sociálních službách. Tuto cenu již devět let uděluje ve spolupráci s Radou kvality ČR
redakce časopisu Ošetřovatelská
péče. Naše organizace získala toto
prestižní ocenění v kategorii terénních sociálních služeb pro seniory.
Zároveň také byla oceněna jedna
z našich pracovnic. Paní Jiřina Stiborová, která pracuje ve středisku Vše-

Fotografie z předávání Ceny kvality v Senátu Parlamentu České republiky
dne 21. října 2014
ruby, získala ocenění Cena sympatie.
Získání uvedeného ocenění je pro
naši organizaci velkým úspěchem,
oceněním snahy o zvyšování kvality
služeb a zároveň obrovským závazkem do budoucna. Tímto bychom
rádi poděkovali našim klientům, zaměstnancům, zřizovateli, zastupitelům jednotlivých obcí a všem, kteří
nás podporují.
V době vydání tohoto čísla obecního
zpravodaje se bude konat třetí ročník plesu CPOS. Uskuteční se v sobotu 7. března 2015 v Kulturním domě
v Kozolupech. O jeho průběhu, stejně jako o dalších novinkách v naší

organizaci Vás budeme v příštím čísle opět informovat.
Do nadcházejícího roku přeji všem
především zdraví, mnoho elánu
a optimismu.

Mgr. Ivana Vanišová

koordinátorka střediska
Touškovsko
Více informací o naší organizaci
a službách, které poskytuje, najdete na našich webových stránkách
www.pecovatelskasluzba.cz nebo na
telefonu 728 764 444.
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