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Úvodní slovo...
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou první číslo Novin pro obyvatele
Líní a Sulkova. Noviny by především měly plnit funkci obecního zpravodaje, jehož cílem je zvýšit vaši informovanost
o dění v obci, o důležitých rozhodnutích zastupitelstva i o
plánech a záměrech do budoucna. Rádi bychom se v každém vydání zaměřili na některé z hlavních témat a doplnili
ho o několik kratších informací.. Přispěvatelem do Novin se
bude moci stát kterýkoliv zastupitel nebo člen rady obce.
Svůj prostor dostane také základní a mateřská škola, tělovýchovné jednoty, spolky a místní zájmová sdružení. Zajímavá jistě budou i nahlédnutí
do starých obecních kronik. Uvítáme přitom vaše postřehy a návrhy na to, co v Novinách zlepšit a na co se zaměřit.
Michal Gotthart, starosta

Záměry obce pro nejbližší léta
Spolu s osmi dalšími obcemi a městy Mikroregionu RADBUZA se naše
obec podílí na gigantickém projektu
„Program odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“,
z velké části financovaného z prostředků poskytnutých Evropskou unií.
V rámci tohoto nákladného projektu, zahájeného v roce 2006, probíhá
na Sulkově výstavba nových kanalizačních řadů, čerpací stanice splaškových
vod a navazujícího tlakového potrubí,
kterým bude čerpací stanice propojena s čistírnou odpadních vod v Líních.
Samotná čistírna také projde úpravami za účelem zvýšení kapacity a modernizace technologie. Samozřejmě
se počítá s úpravou povrchů místních
komunikací dotčených stavebními
pracemi. Podařilo se již dokončit opravu chodníku Líně-Sulkov, pokračují
úpravy ulic na Sulkově.
Pokud jde o další plánované akce,
je potřeba říci, že se nacházíme v ja-

kémsi „přípravném období“. Ze sdělovacích prostředků jistě všichni víte,
že se blíží doba, kdy Česká republika
začne ve větší míře čerpat prostředky
z operačních programů Evropské unie.
I naše obec se připravuje na chvíli, kdy
Plzeňský kraj vydá výzvu k předkládání
projektů, na které je možno obdržet
dotace z regionálních operačních programů. Na základě rozhodnutí zastupitelstva proto v současné době probíhá
příprava několika důležitých projektů,
mezi něž patří rekonstrukce ulic Havířská a Tlučenská, rozšíření mateřské
školky, rekonstrukce školní jídelny ZŠ,
výstavba dětského hřiště na sídlišti, výstavba sběrného dvora nebo přestavba objektu bývalého kina na víceúčelový sál. Nelze samozřejmě očekávat,
že se podaří získat finanční prostředky
na všechny vyjmenované projekty, je
však potřeba se o to pokusit. Zároveň
je nutno pamatovat na skutečnost, že
i dotované akce musí obce dofinan-

covávat z vlastních zdrojů a prostředky z dotací jsou zpravidla uvolňovány
zpětně až poté, kdy je stavba dokončena.
Obec ovšem připravuje ještě další
akce menšího rozsahu, které bude nutno financovat z obecního rozpočtu.
Jedná se především o opravy místních
komunikací. Záměrem zastupitelstva
je provést opravu ulic Luční, U Stadionu a 9. května. Před vlastní opravou je
však nutno prověřit stav inženýrských
sítí a přípojek jednotlivých nemovitostí. Problémem je především stav elektrických vedení nízkého napětí i veřejného osvětlení a skutečnost, že ne
všichni majitelé nemovitostí mají své
objekty na inženýrské sítě připojeny.
Probíhají proto jednání s pracovníky
společnosti ČEZ i s jednotlivými vlastníky. Hodně bude záležet na jejich výsledcích. S přihlédnutím k řadě oprávněných připomínek je také potřeba řešit otázku chybějícího úseku chodníku
na Plzeňské ulici nad Sokolovnou.
Vzhledem k havarijnímu stavu jsme
zahájili dlouho odkládanou opravu fasády budovy obecního úřadu. Po lednové vichřici opadávaly kusy poškozené omítky na chodník a docházelo tak
k přímému ohrožení chodců. Budova
v novém kabátu jistě přispěje k lepšímu vzhledu obce.
Na základě podnětu obyvatel sídliště schválilo zastupitelstvo vybudování
nových parkovacích míst, určených
především obyvatelům domů ve Vojenské ulici. Na tuto akci již vydal stavební úřad územní souhlas a během
několika příštích měsíců by mohla být
realizována.
Michal Gotthart, starosta

Chodník Líně – Sulkov v novém
Před několika týdny byla dokončena oprava chodníku spojujícího Líně
se Sulkovem. Uleví se tak všem, kteří
tuto komunikaci často využívají, ať již
k cestě do práce nebo do školy. Zlepší
se tím také významná část přístupové
cesty k místnímu hřbitovu. Chodník je
určen pro pěší a pro cyklisty a je řádně
označen příslušnými značkami. Nainstalované zábrany nejsou sice příliš
estetické, mají však důležitý cíl – za-
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bránit vjezdu osobním automobilům.
K tomuto jevu v posledních měsících
docházelo velmi často. Chodník svou
konstrukcí není uzpůsoben na větší
zátěž a je třeba jej ochránit před zbytečným poškozením.
Smutné je, že se nově dokončené
dílo již stalo terčem všudypřítomných
vandalů (vytrhávání značek, narušování krajnic). Zarážející je zejména skutečnost, že škody zpravidla způsobují

jedinci z řad místních obyvatel, kterým
by chodník měl sloužit především …

Známe historii Líní a Sulkova?
Možná ano, ale malé opakování jistě
neuškodí. Už proto, že Líně je obec
s pořádně dlouhou pamětí. V roce
2015 už uplyne devět set let od první
zmínky o její existenci. Černé na bílém je vše potvrzeno v latinské listině
kladrubského kláštera: „Brannis dedict
monasterio Kladrubensi….dicitur LENIH“. Ano, takový zvláštní název tehdy
naše obec nesla. A ten se měnil dál:
Leny, Linie, Lino, Liňa, Lyen, až po Líny.
Po vzniku Československé republiky
v r. 1918 se ustálil název Líně.
Původu jména se těžko dopátráme.
Kronika z r. 1934 uvádí možnost vzniku od hlíny, nebo od slova léno, což
značí zástavu čehosi. Dr. Profous píše
o možnosti vzniku od líných obyvatel,
tedy ves Líňů, s čímž ovšem nechceme moc souhlasit. A tak nejpravděpodobnější je hledat jméno v souvislosti
s rybami líny, kteří žili v početných rybnících okolo naší vsi.
Jisté je, že lidská sídliště se nacházela
v místech naší obce daleko dříve, než
zachycují historické prameny. V Muzeu
města Plzně je totiž uložena pravěká
zlomková keramika i části laténského
sídliště – úlomky lepenice, keramické
zlomky, nástroje a předměty z rozmanitých materiáůu. Byly nalezeny v r.
1938 na pozemku zubního technika R.
Skály č. 286. A ještě před několika lety
našel v blízkosti této lokality podobné
předměty mladý muž Jára Kasl.
Tajemství zahaluje skutečnosti, jak žili
tehdy lidé na tomto kousku půdy, kterou šlapeme dnes my. Proto se přeneseme do historické doby vlády Vladislava I.a jeho následovníků. Od r. 1272
přechází naše obec z Kladrub do majetku kláštera v Chotěšově. Listina z r.
1367 uvádí, že obec má již čtrnáct
dvorů a než byla opět přidělena Cho-

těšovu, vystřídala i několik světských
pánů.
A Sulkov? O tom se dozvídáme z kroniky chotětovského kláštera, který
dosáhl největšího rozkvětu za probošta Sulka z Rýzemberka.Sulko založil
na našem území veliký rybník jménem
Sulkov. Ryby z něj zásobovaly klášterní
kuchyni. Sulko byl dokonce poradcem
krále Václava IV. a papež ho vyznamenal berlou a infulí. Jisté je, že pomohla
právě králova přímluva. A Sulko projevil vděčnost svému panovníkovi
dokonce i vojenskou pomocí. Sebral
na klášterním panství asi tisíc zbrojnošů a 540 vozů a za pomoci Zbyňka
z Házmburka se postavil německému
proticísaři Ruprechtu Falckému. Bylo
to na vršku za Hradcem a zamezil
tak dalším požárům a plenění. Výdaje na válčení musela naše ves spolu
s ostatními padesáti pěti, které klášteru ve 14. stol. patřily, dlouho splácet.
A i když válečné útrapy provázely naše
předky v celé historii, i v krátkých obdobích klidu trvala starost, jak včas
zaplatit klášteru v Chotěšově povinné
desátky a daně.
V chotětovské listině o poplatcích z r.
1352 se píše, že za každý komín vybírala duchovní správa 2 denáry, za každý dvůr jednu hřivnu ročně, 32 grošů
vždy na sv.Jiří a sv.Havla. Povinností
bylo orat třikrát ročně 16 brázd, při
sklizni obilí poslat pět ženců, odvést
pět měřic ovsa, dvě kuřata, třicet vajec,
libru lnu, dva sýry a čtyři groše vinného penízu. Třikrát za rok musely vsi přivážet dříví do klášterní kuchyně.
Ale raději pryč od daní a poplatků!
V příštím vydání se můžeme těšit
na krásná jména našich líňských předků z patnáctého století.
Helena Svobodová - kronikářka

První zvonění ve školním roce 2007-2008
Třetího září 2007, osm hodin ráno. Nervozita stoupá. Zvonek poprvé zazvoní
a nový školní rok je tady. Do školy se
po prázdninách vrací naši žáci.Všichni
plni dojmů, které je nutno sdělit spolužákům, prohlídnout třídu, domluvit
se s kým budu sedět v lavici. Jedna
třída je ale trochu jiná, je v ní ticho a
velké očekávání. Rodiče a babičky, třída je úplně plná. No ano, 17 prvňáčků je první den ve škole. Pro všechny
velký den, mnozí nemohli dospat. To
očekávání je obrovské, nesmíme děti
zklamat a musíme udělat všechno pro
to, aby se do školy těšily a chodily tam
rády, aby všichni žáci byly tento rok
spokojení, připravili jsme pro ně několik zájmových kroužků, tak aby i jejich volný čas byl smysluplně vyplněn.
Namátkou bych chtěl zmínit kroužek:
aerobiku, gymnastiky, florbalu,výtvarný, počítačový,matematický,nápravné
cviky,konverzace v ruském jazyce. V
přípravě je ještě kroužek odbíjené a
ručních prací. Všechny začnou pracovat od října. Většinu kroužků budou
vést učitelé školy, přivítáme samozřejmě všechny z řad našich občanů, kteří
by byli ochotni nám s těmito aktivitami pomoci.
Protože víme, že kulturní vyžití v naší
obci je zatím malé, plánujeme i v tomto školním roce návštěvy kina, divadel

a výstav v Plzni. Děti z mateřské školy se zúčastní plaveckého výcviku a
budeme hledat finanční zajištění pro
plavecký výcvik žáků prvního stupně.
Přestože budovy naší školy jsou staré
/vždyť první výuka zde začala před
100lety/, snažíme se průběžnou rekonstrukcí budov i jednotlivých tříd
přispět k tomu,aby žáci měli třídy
útulné a dobře vybavené.V tomto a
příštím roce nás čekají dvě velké investiční akce, rekonstrukce školní ku-

Zahrádkáři omlazují svoji základnu
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Líních sdružuje občany se
zájmem o pěstitelskou činnost s kladným
vztahem k přírodě.
Začátky založení naší zájmové organizace
v naší obci vznikaly po roce 1950-1955
podle dostupných dokladů, které jsou
k dispozici. Postupem času jsme získávali
půdu pro možnost věnování se zahrádkářské činnosti, kterou nebylo možné obdělávat strojně. Zpočátku nám byla svěřena do pronájmu, postupem času s možností odprodeje do osobního užívání.
Postupně byly založeny čtyři Zahrádkářské osady s celkovým počtem 100 zahrádek.
Naše základní organizace měla k 31. 12.
2006 126 členů. Z toho 101 členů je v osadách a zbývajících 25 členů jsou vlastníci
rodinných domů. Celou základní organizaci spravuje 13ti členný výbor. V jednotlivých osadách mají vlastní správu.

Výbor ZO podle zájmu členstva zajišťuje
různá hnojiva, sadbový materiál, organizuje zájmové zájezdy a je-li úroda ovoce,
moštujeme v naší moštárně jak pro členy,
tak pro celou veřejnost.
Rovněž jsme zavedli evidenci zájemců
na získání zahrádky a snažíme se zkontaktovat s původním uživatelem nebo vlastníkem, který ukončuje zahrádkářskou
činnost. Těší nás, že nový zájemci jsou
z mladší generace, tím se naše členská základna postupně omlazuje i přesto, že se
z pěstitelských zahrádek stávají částečně
zahrady rekreační.
V letošním roce zahajujeme provoz naší
moštárny v sobotu 15. září, moštovat
budeme v případě zájmu každou sobotu vždy od 9. do 11. hod. Další termín je
možné domluvit osobně. V době moštování se také bude prodávat hnojivo Roste-to a Dolomický mletý vápenec.
František Brejcha - předseda

chyně, tak aby odpovídala přísným hygienickým předpisům Evropské Unie,
a příprava přístavby mateřské školy,
protože současná kapacita již nestačí
a my bychom neradi v příštích letech
z tohoto důvodu odmítali nové žáky.
Na závěr bych chtěl žákům popřát
úspěšný školní rok, učitelům a všem
pracovníkům školy dobré podmínky
pro jejich jistě náročnou práci.
Bohumír Landrgott
Ředitel ZŠ a MŠ Líně

Důchodci u nás neodpočívají
Měli bychom napsat spíše „důchodkyně“, protože ženy při všech akcích
důchodců naší obce výrazně převažují.
S iniciativou organizovaně se sdružit, přisly ženy ze Sulkova už více než
před rokem. Tehdy jich bylo právě
dvacetjedna a do čela si zvolily Marii
Brandnerovou. Brzy se přidaly i ženy
z Líní a dnes už se chlubíme jednapadesáti členkami.
Obecní úřad nám ve všem vychází
vstříc, za to děkujeme, i když se možná panu starostovi občas zatočí hlava
z našich požadavků /např. z vydařené
„silvestrovské zábavy“ v PDS/. Přesto
na nás nešetří. A tak jsme mohli navštívit několik divadelních představení, vánoční vystoupení souboru
Hradišťan v plzeňské velké Synagoze,
ale i solnou jeskyni i plavecký bazén.
Přesně to odpovídalo požadavkům
přednášky „Zdravě stárnout“, kterou
jsme vyslechly u příležitosti gerontologického dne. Mozkové buňky jsme
provětraly účastí v Akademii třetího
věku a nohy pak při našich odpoledních seniorských tanečních.
Nemůžeme sice konkurovat chotětovským seniorkám, které nám předvedly se svým souborem „Báby dou“
tak sugestivní taneční a pěvecké vystoupení, že i nás zvedly ze židlí a tančilo se po celém sále Sparty Sulkov. A
zde bychom chtěly poděkovat výboru
TJ Sparta Sulkov, který nám bezplatně
propůjčuje sál na naše akce.
Abychom nezapomněly na kulturní památky našeho kraje, uskutečnily jsme tyto poznávací zájezdy:
do nejmenšího městečka Rabštejn,

barokní perly Manětína, do zámku Bezdružice, ale i Mariánské Týnice a do rodiště prezidenta E.Beneše do Kožlan.
V den výročí jeho narozenin 28.5. jsme
uspořádaly zájezd do Sezimova Ústí a
byly jsme přítomny slavnostnímu pietnímu aktu pokládání věnců u jeho hrobu. Prohlédly jsme nejen arboretum a
celý park, ale i jeho vilu. Hezkou vzpomínku budeme mít i na dvě zastávky
během tohoto zájezdu a to ve Stádlci, kde jsme se prošly po unikátním
řetězovém mostě přes řeku Lužnici a
na závěr jsme se nechaly obsluhovat
na „píseckých parkánech“ dívenkami
v dobových oblečcích minulého století na opravdovém „pikniku v trávě“. Navíc jsme se v Písku na nábřeží řeky Otavy potěšily pohledem na výtvarná díla
absolventů Umělecké školy Zámeček
z Plzně – pohádkové postavy a hrady
vytvořené z písku. Tento zájezd se nám
moc vydařil. Spolu s ČSŽ jsme dokonce zajely až do Dětěnic a po prohlídce
historického areálu se nechaly při večeři pohostit řádně drsnou obsluhou!
A v Biskoupkách to byly dokonce zabijačkové hody. Potěšil nás i folklorní
soubor Radost z Nezvěstic.
S opravdovým zájmem se setkala beseda hlavní dietní sestry FN
J.Kreuzbergrové v červnu letošního
roku. Zasvěceně byly zodpovězeny
naše dotazy, postupně jsme prošly
rukama mladých zdravotníku – hygieniků v Plzni při zjišťování celkové
kondice, a proto můžeme doufat, že
se nám všechny choroby z dálky vyhnou. Zvláště, když jsme se fyzicky i
psychicky osvěžili týdenním pobytem
v Luhačovicích.

Námětem k zamyšlení byla návštěva meditační zahrady v Plzni Doudlevcích . Jen jsme velmi litovaly, že už
nás nemohl provázet sám pan Hruška,
který několik dní před naší návštěvou
zemřel.
Nechceme však jen přijímat. Naopak. Pro děti jsme připravily dětský
karneval, ale hlavně „Mikulášskou
nadílku“ s hudbou, tancem a dárečky. Návštěva byla překvapivá. Přišlo
na osmdesát dětí se členy rodin. I když
má tato zábava na Sulkově dávnou
tradici, sál Sparty tentokrát praskal
ve švech. Děkujeme i sponzorovi akce
– vedoucímu restaurace p. Mikulášovi. Nezapomínáme ani na obyvatele
Domu s pečovatelskou službou. K Mezinárodnímu dni seniorů a MDŽ jsme
pro ně přichystaly hudební odpoledne, které se opakovalo i na závěr roku,
besedovaly jsme nad kronikou obce a
zavzpomínaly na mládí při prohlídce
dobových fotografií. Nejstarší občanky se dočkaly uznání a přijaly od nás
symbolické dárky. Nezapomínáme
si popřát malou kytičkou i při našich
kulatých výročích. Naším posledním
zájezdem byla dne 25.8. účast na „pivních slavnostech rodinného pivovaru
Chodovar“ v Chodové Plané s prohlídkou pivovaru, restaurace Ve Skále, hezkým programem v pivovarské zahradě
a samozřejmě tancem.
A na co se máme těšit v budoucnu,
to se dozvíte v dalším čísle těchto novin. Závěrem Vás tímto zveme na následující akci: 15.10.2007 v 17.hod.
– Dobřanské bábinky v restauraci TJ
Sparta Sulkov.
Marie Brandnerová – předsedkyně svazu

SDH Líně
K nejaktivnějším organizacím působícím v obci Líně
patří Sbor dobrovolných hasičů. Byl založen po osvobození
v roce 1945, kdy dne 8. července se konala první řádná valná
hromada, na které byl zvolen první výbor a starosta SDH. V roce
1946 se pak konal první český hasičský ples v sále Lidového
domu. Se stavbou hasičské zbrojnice se započalo v roce 1955
a 1.října 1960 byla slavnostně otevřena. Na stavbě hasičské
zbrojnice členové SDH odpracovali nespočet brigádnických
hodin i přes velké nasazení při zásazích, cvičeních a různých
dalších akcích. Členská základna se postupně rozrůstala
a omlazovala a družstva mužů, žen i dětí cvičila a vítězila
v mnoha soutěžích.
V současné době má členská základna SDH 68 členů –
z toho 38 mužů, 14 žen a 16 dětí a mládeže do 18-ti let. Mimo

zásahové jednotky má SDH také soutěžní družstva mužů a
žen, která se zúčastňují závodů v požárním sportu. Například
v loňském roce na okrskové soutěži obsadila družstva mužů i
žen krásná 2.místa.
Dále u SDH Líně funguje také kroužek„Mladý hasič“. Schůzky
se konají 2x v týdnu – v úterý a v pátek. Úterky jsou věnovány
převážně výuce o hasičském sportu, o hasičské technice,
výzbroji a výstroji a podobných věcech potřebných pro tuto
činnost. Děti se učí vázat uzle, poznávat značky, poskytovat
první pomoc, atd. Pátky jsou věnovány převážně sportu – přes
zimu je k dispozici školní tělocvična, v létě se využívá mimo
jiné zahrada u hasičské zbrojnice. Děti se také zúčastňují
brigád v hasičské zbrojnici, pomáhají s údržbou výzbroje
a výstroje. Aktivně se zapojily do úklidu cvičiště na louce
za obcí, pomáhaly při přípravě „májky“ atd. Zúčastnily se také
několika soutěží – např. „uzlařské regaty“, „mikulášské střelby“,
„závodu požárnické všestrannosti“ aj. Mimo výuky si děti také
udělají čas na zábavu a různé výlety – během roku navštívily
plavecký bazén v Plzni na Slovanech, v létě několikrát místní
koupaliště. Děti byly přítomny u stavby „májky“, kde poseděly
u táboráku a zahrály si různé hry, což se během roku ještě
několikrát zopakovalo.

Český rybářský svaz – místní organizace Líně
Místní organizace Českého rybářského
svazu je jednou z 55 podobných
organizací v bývalém Západočeském
kraji /478 MO v celé ČR/. Počet členů
– sportovních rybářů v naší místní
organizaci byl k datu 31.12.2005
467členů, z toho 370 mužů, 4 ženy, 12
mládeže od 16-18 let a 81 dětí od 8-15
let.
V současnosti patří Český rybářský svaz
mezi největší zájmová sdružení v České
republice. Sdružuje více než 255 tis.
členů v 7 územních svazech.
I přesto, že nemáme mnoho vodní
plochy pro chov rybí násady, můžeme
být s výsledky z předešlých let vcelku
spokojeni. Během několika let se nám
podařilo odchovat takové množství
rybí násady /hlavně kapra/, že jsme
bez problémů splnili zarybňovací plán.
Je pravdou, že se věnovala po celý rok
větší pozornost na chovných rybnících

jak po stránce ochrany před pytláky, tak
před rybožravými predátory. Nejvíce
pomohlo
důsledné
zakrmování,
a to hlavně na rybníce „Fulín“, kde
se vynaložené prostředky opravdu
vyplatily.
Český rybářský svaz hospodaří na 2 200
chovných rybnících o rozloze 2 150
hektarů. Roční produkce chovných
rybníků a nádrží je každoročně více než
1 400 tun ryb.
Ročně se na rybářských revírech ČRS
uloví téměř 3 600 tun různých druhů ryb
/z toho 3 500 tun na mimopstruhových
a 100 tun ryb na pstruhových rybářských
revírech – např. kapra se uloví více než
2 900 tun, štiky 130 tun, candáta 116
tun, sumce 47 tun, bolena 21 tun, cejna
143 tun, amura 58 tun, úhoře 17 tun,
pstruha duhového 39 tun, pstruha
obecného 18 tun a lipana podhorního
4 tuny/.

Naší velkou chloubou je práce mládeží.
V současné době pracuje při naší
MO pět kroužků mladých rybářů,
které navštěvuje přes 80 dětí. O tyto

mladé rybáře se starají tito vedoucí:
pan Vlastimil Kozák v Nýřanech, pan
Jindřich Jáger v Tlučné, pan Martin
Zoubek ve Vejprnicích, pan Bohumil
Landergott v Líních a pan Miloš Zeman
ve Zbůchu.
Pravidelně se scházejí od října do března
následujícího roku, kdy budoucí rybáři
skládají závěrečné zkoušky. Po zdárném
absolvování obdrží každý povolenku
k rybolovu.
Práce kolem ryb, problémy s rybníky
a nakonec i starosti o naše jednotlivé
členy, budou asi do nekonečna, co
nám naopak dělá velkou radost, je
práce kolem naší rybářské mládeže.
Můžeme být spokojeni, že i po dvou
desetiletích je neustále zájem o náš
rybářský tábor, který je posazen
do poklidné přírody na říčce Úhlavce
mezi lesy v Kladrubech u Stříbra. Stálo
by za pokus pozvat ty první účastníky
tábora ze začátku 80. let, kteří dnes
už sami mají své potomky, jak by asi
reagovali na většinu změn v tomto
táboře. Především už by nepoznali

týlové zázemí jak v kuchyni, tak hlavně
v sociálním vybavení. Tyto zněny by se
neuskutečnily bez finančních dotací
od našich sponzorů. V posledních
letech do tábora jezdí kolem 50-60 dětí
a k čemu jsme se v posledních třech
letech uchýlili, byla skutečnost, omezit
věkovou hranici na 13 let. Tato změna
se nám vyplatila. Tím, že nejezdí starší
děti, naopak ti mladší s větším zaujetím
plní jednotlivé úkoly a hry. A protože je
to rybářský tábor, jsou mezi dětmi i tací,
kteří prakticky bez omrzení sedí u vody
pomalu od rána až do noci. Po 14 dnech
vše končí, bourají se všechny stany,
různé přístřešky a na tuto namáhavou
práci přijíždí naši dospělí rybáři, členi
na MO, za což jim chci vyslovit velké
poděkování.
Vedle této letní dětské rekreace se
vedení rozhodlo, že během školního
roku připraví pro účastníky výše
zmíněného tábora jednotlivé vycházky,
které jsou zaměřeny především
na ekologickou výchovu. Tyto výlety
se pořádají pod dohledem vedoucího

p. Rudolfa Hrdličky ze Stoda již od roku
2002. Uskutečnili např. vycházku mezi
plzeňské ornitology, pravidelné výlety
do krytého bazénu v Horažďovicích
a Plzně a též společně s mladými
členy Přírodovědného kroužku při
ZŠ ve Stodě navštěvují Záchrannou
stanici živočichů v Plzni – Doubravce
a v Rokycanech. Dokonce každým
rokem, vždy těsně před vánočními
svátky, vyhlašují na svých základních
školách tzv. piškotový týden Sbírku
piškotů, konzerv, granulí a dokonce i
přikrývek předávají jako svůj dar Útulku
pro opuštěné psy v Plzni na Valše.
Velkým zážitkem pro ně byla návštěva u
pana Václava Chaloupky na jeho chatě
nedaleko Šťáhlav a též vždy po Novém
roce několikadenní ozdravný lyžařský
pobyt na Šumavě.
O dalších akcích pořádaných naší MO
jak pro dospělé, tak i pro naše nejmladší,
Vás budu včas informovat.
Pavel Hrdlička – předseda ČRS – MO
Líně

Pyžamový bál a další akce Českého svazu žen Sulkov
Český svaz žen byl založený 25.3.2006
společně se Svazem důchodců na Sulkově.
Máme 22 členek, scházíme se první
pondělí v měsíci na členské schůzi.
V letošním roce jsme opět za vydatného přispění Obecního úřadu Líně mohli
uspořádat několik akcí.
Začalo to v únoru Pyžamovým bálem,
který se nám opravdu povedl, hrála
nám skupina The Bells.
V březnu jsme společně s dětmi vyrobily dárky pro ženy ze Svazu důchodců
k MDŽ a 9.3.2007 jsme pro ně připra-

vily oslavu v Domě s pečovatelskou
službou.
31.3.2007 jsme opět uspořádaly Velikonoční výstavu v restauraci Sparta Sulkov
a 5. dubna jsme tuto výstavu předvedly
také na Obecním úřadu ve Zbůchu.
14.dubna se konal kurz drátování, na který se přihlásilo jen 7 lidí,
na 28.4.2007 jsme měly připravený kurz
ubrouskové techniky, bohužel se nikdo
nepřihlásil.
V květnu se uskutečnilo v DPS představení léčebné kosmetiky Just
(15.5.2007)
a 18.5.2007 v restauraci Sparta Sulkov
Jarní vínek, tentokrát nám zahrála sku-

pina Sekvence.
26.5.2007 jsme připravily k Mezinárodnímu dni dětí zájezd pro rodiče s dětmi
do Posázaví.
Nakonec se nám podařilo autobus obsadit, ale dětí bylo jen 14, je to veliká
škoda, ža sulkovští a línští nemají moc
velký zájem.
Začaly jsme také cvičit, zakoupily jsme
si radiomagnetofon a TJ Sparta Sulkov nám obstarala velké míče a gumy
na cvičení. Chodily jsme cvičit v pondělí a ve čtvrtek. Také jsme pořídily permanentní vstupenky do plaveckého
bazénu na Slovanech.
Na okresní konferenci ČSŽ byli opravdu

velice překvapeni, když jsem jim vyprávěla, co všechno jsme za ten rok již
uspořádaly, jak nám OÚ přispívá na činnost, jak spolupracujeme s ostatními
spolky, ať Svazem důchodců, či s TJ
Spartou Sulkov.
Také jsme jim nabídly, že když budou

mít zájem, že jim uspořádáme kurzy
výtvarných technik u nich ve vesnicích.
Možná bude větší zájem než tady u
nás.
No a co připravujeme na září?
Na 22.9.2007 máme objednaný zájezd

do středověké krčmy do Dětenic, kde
jsme byly již loni v říjnu, spojený s návštěvou Botanicusu v Ostré.
Dále máme naplánovanou za začátek
října Popouťovou zábavu, no a na prosinec opět Mikulášskou.
Jana Vizváriová – předsedkyně ČSŽ

Činnost Tělovýchovné jednoty Baník Líně
Tělovýchovná jednota sdružuje v současné době 12 oddílů: Aerobic, Biatlon
letní, Florbal, Karate, Klub českých turistů, Kopaná, Lední hokej, Nohejbal, Stolní tenis, Softtenis, Tenis, Kulturistika.
Nejmladším oddílem podle data vzniku a průměrným věkem jeho členů je
oddíl Biatlon letní, jehož náplní je běh
a střelba. V zimních měsících se trénuje
v tělocvičně, v létě za ubytovnou. Oddíl
se zúčastňuje soutěží a přeborů, jednu
soutěž uspořádal v květnu na místní
plovárně. Členové se umísťují na předních místech soutěží. Oddílovými vedoucími jsou Josef a Pavel Sedlákovi.
Dalším z mladých oddílů podle založení
je oddíl Ledního hokeje. Oddíl pod tímto názvem již kdysi v Líních pracoval, ale
pak zanikl a před čtyřmi lety jej pod vedením předsedy TJ a zároveň předsedy
oddílu panem Zdeňkem Malákem opět
vzkřísili k životu. Je to oddíl finančně
velmi náročný a za pomoci sponzorů
se podařilo zúčastnit se Sdruženého
okresního přeboru a umístit se uprostřed tabulky.
Naopak nejstarším oddílem je oddíl kopané, jehož předsedou je Ladislav Valenta. Rok vzniku oddílu je totožný s rokem narození pana Františka Matouška,

který v srpnu letošního roku oslavil 90.
narozeniny. Oddíl má 2 družstva dospělých, mužstvo A hraje v Okresním přeboru, mužstvo B hraje ve IV. Třídě.
Mezi nejagilnější patří Stolní tenis, jehož
předseda pan Josef Kule oslaví v listopadu tohoto roku 65. narozeniny a je
stále aktivním hráčem. Oddíl má 4 mužstva, která hrají jak v Krajském přeboru,
tak i v dalších soutěžích. Členové pečují
o budovu herny, starají se o její údržbu.
Odbor Klubu českých turistů oslavil
v letošním roce 20 let od svého založení
a jeho zakládajícím členem je současný
předseda pan František Brabec, který
tento měsíc oslaví 60 narozeniny. Oddíl
pořádá 11 autobusových zájezdů spojených s pěší turistikou, 2 místní akce,
z nichž nejznámější je Línský Maratón

a Předvánoční pochod. Dále je oddíl
pořadatelem dalších akcí mimo obec
Líně.
Jedno mužstvo tenisového oddílu se
zúčastnilo OS DC. Oddíl provedl v letošním roce rekonstrukci druhého tenisového kurtu, udržuje 2 tenisové kurty a
jejich okolí, k čemuž převzal od FO vyřazenou sekačku, kterou opravil a zprovoznil. Předsedou oddílu je pan Jaromír
Voler.
Oddíl Kulturistiky pod vedením Václava
Krále se stará o posilovnu, jak zevnitř,
tak i zvenku.
Tělovýchovná jednota Baník Líně se
v rámci svých možností a finančních
prostředků stará o svůj majetek a sportovní vyžití občanů – členů TJ.
Marie Hašová – hospodářka TJ

kole zvítězila ve Spáleném Poříčí 1:0. Bmužstvo Sparty, které hraje ve IV.tř. okresu Plzeň-sever tak úspěšné není, a tak se
pravidelně umisťuje v dolní části tabulky.
Úspěšně si vedli naopak naši dorostenci.
Po ročním působení v okresním přeboru
skončili na 2. místě za vítězem z Kralovic.
O dorostence se starají trenéři Beran Jindřich, Kubík Petr a vedoucí Rohrhofer Jiří.
Nejvíce svěřenců – žáků mají Týml Ladislav a Vavroch Zdeněk. Z celkového počtu 24 žáků je 16 z Líní a 8 ze Sulkova. O
výborný stav travnatého hřiště a čistotu
kabin se stará správce Hrách Emil. V pořadí třetí kronice, ve které zaznamenáváme úspěchy i neúspěchy, pokračuje
syn zesnulého kronikáře Miloslav Kubát

ml. Že jsou drezy všech mužstev vždy
pečlivě připraveny, za to vděčí všichni
hráči manželům Lajblovým. Výbor Sparty pracuje ve složení: předseda Ing. Sedlák Josef, místopředseda Benedikt Petr,
hospodářka Vizvariová Jana, sekretář
Ing. Pech Ladislav a členové Brandner
Eduard, Stehlík Josef a Macho Vladimír.
V červenci se uskutečnil fotbalový turnaj
starých gard jako memoriál Václava Soukupa k uctění památky bývalého hráče
Sparty za účasti domácích, Banik Líně,
Slavie Vejprnice a Sparty Plzeň. Každý
rok v květnu se na hřišti Sparty hraje jedna část mládežnického mezinárodního
turnaje Bohemia Cup.
Ing. Ladislav Pech

Úspěšná sezóna fotbalistů
Fotbalisté Sparty Sulkov měli úspěšnou
sezónu ročníku 2006-07. V okresním
přeboru Plzeň-sever sice skončili na 2.
místě s 59 body, ale losem postoupili do baráže o účast v krajské I.B třídě.
V barážním klání s mužstvem Poběžovic
skončila obě utkání 1:1. Nerozhodlo ani
prodloužení, a tak došlo na pokutové
kopy. O postupu Sulkova rozhodl až 8.
pokutový kop. Po 10 letech se tak Sulkov
vrací do krajské soutěže I.B třídy. Svěřenci
trenéra Miloslava Hejzka zahájili úspěšně boj o první mistrovské body. V prvém
kole Sparta remizovala 2:2 na hřišti TJ
Tlučná, která v loňské sezóně hrála I.A
třídu, v druhém kole na domácí půdě
zadala Olympii Kaznějov 2:0 a ve třetím

1. kolo 18. 08. 2007
Zápas
Domácí
A1A0101 Blatnice
A1A0102 Kozolupy
A1A0103 Kožlany
A1A0104 Hunčice
A1A0105 Dobříč
A1A0106 Všeruby
A1A0107 Kam.Újezd

Hosté
Žihle
Vejprnice "B"
Hor. Bříza "B
Bezvěrov
Líně
Nýřany "B"
Křelovice

Termín
18.08. 17:00
18.08. 17:00
18.08. 17:00
18.08. 17:00
18.08. 17:00
18.08. 17:00
18.08. 17:00

Den Hřiště
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

8. kolo 06.10.2007
Zápas
Domácí
A1A0801 Žihle
A1A0802 Hor.Bříza "B
A1A0803 Vejprnice "B"
A1A0804 Blatnice
A1A0805 Kozolupy
A1A0806 Kožlany
A1A0807 Hunčice

Hosté
Bezvěrov
Líně
Nýřany "B"
Křelovice
Kam. Újezd
Všeruby
Dobříč

Termín
06.10. 16:00
07.10. 16:00
07.10. 16:00
06.10. 16:00
06.10. 16:00
06.10. 16:00
06.10. 16:00

Den Hřiště
SO
NE
NE
SO
SO
SO
SO

2. kolo 25.08.2007
Zápas
Domácí
A1A0201 Žihle
A1A0202 Nýřany "B"
A1A0203 Líně
A1A0204 Bezvěrov
A1A0205 Hor. Bříza "B
A1A0206 Vejprnice "B"
A1A0207 Blatnice

Hosté
Křelovice
Kam. Újezd
Všeruby
Dobříč
Hunčice
Kožlany
Kozolupy

Termín
25.08. 17:00
26.08. 15:00
25.08. 17:00
26.08. 14:00
26.08. 17:00
26.08. 17:00
25.08. 17:00

Den Hřiště
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO

9. kolo 13.10.2007
Zápas
Domácí
A1A0901 Dobříč
A1A0902 Všeruby
A1A0903 Kam. Újezd
A1A0904 Křelovice
A1A0905 Nýřany "B"
A1A0906 Líně
A1A0907 Bezvěrov

Hosté
Žihle
Hunčice
Kožlany
Kozolupy
Blatnice
Vejprnice "B"
Hor.Bříza "B

Termín
13.10. 16:00
13.10. 16:00
13.10. 16:00
13.10. 16:00
14.10. 15:00
13.10. 16:00
14.10. 14:00

Den Hřiště
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE

3. kolo 01.09.2007
Zápas
Domácí
A1A0301 Kozolupy
A1A0302 Kožlany
A1A0303 Hunčice
A1A0304 Dobříč
A1A0305 Všeruby
A1A0306 Kam. Újezd
A1A0307 Křelovice

Hosté
Žihle
Blatnice
Vejprnice "B"
Hor.Bříza "B"
Bezvěrov
Líně
Nýřany "B"

Termín
01.09. 17:00
01.09. 17:00
01.09. 17:00
01.09. 17:00
01.09. 17:00
01.09. 17:00
01.09. 17:00

Den Hřiště
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

10. kolo 20.10.2007
Zápas
Domácí
A1A1001 Žihle
A1A1002 Vejprnice "B"
A1A1003 Blatnice
A1A1004 Kozolupy
A1A1005 Kožlany
A1A1006 Hunčice
A1A1007 Dobříč

Hosté
Hor.Bříza "B
Bezvěrov
Líně
Nýřany "B"
Křelovice
Kam. Újezd
Všeruby

Termín
20.10. 15:30
21.10. 15:30
20.10. 15:30
20.10. 15:30
20.10. 15:30
20.10. 15:30
20.10. 15:30

Den Hřiště
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

4. kolo 08.09.2007
Zápas
Domácí
A1A0401 Žihle
A1A0402 Líně
A1A0403 Bezvěrov
A1A0404 Hor.Bříza "B"
A1A0405 Vejprnice "B"
A1A0406 Blatnice
A1A0407 Kozolupy

Hosté
Nýřany "B"
Křelovice
Kam. Újezd
Všeruby
Dobříč
Hunčice
Kožlany

Termín
08.09. 17:00
08.09. 17:00
09.09. 14:00
09.09. 17:00
09.09. 17:00
08.09. 17:00
08.09. 17:00

Den Hřiště
SO
SO
NE
NE
NE
SO
SO

11. kolo 27.10.2007
Zápas
Domácí
A1A1101 Všeruby
A1A1102 Kam. Újezd
A1A1103 Křelovice
A1A1104 Nýřany "B"
A1A1105 Líně
A1A1106 Bezvěrov
A1A1107 Hor. Bříza "B"

Hosté
Žihle
Dobříč
Hunčice
Kožlany
Kozolupy
Blatnice
Vejprnice "B"

Termín
27.10. 14:30
27.10. 14:30
27.10. 14:30
28.10. 15:00
27.10. 14:30
28.10. 14:00
28.10. 14:30

Den Hřiště
SO
SO
SO
NE
SO
NE
NE

5. kolo 15.09.2007
Zápas
Domácí
A1A0501 Kožlany
A1A0502 Hunčice
A1A0503 Dobříč
A1A0504 Všeruby
A1A0505 Kam. Újezd
A1A0506 Křelovice

Hosté
Žihle
Kozolupy
Blatnice
Vejprnice "B"
Hor.Bříza "B"
Bezvěrov

Termín
15.09. 16:30
15.09. 16:30
15.09. 16:30
15.09. 16:30
15.09. 16:30
15.09. 16:30

A1A0507

Líně

15.09. 10:00

Den Hřiště
SO
SO
SO
SO
SO
SO
hř. Líně - obr.
SO
pořadí

12. kolo 03.11.2007
Zápas
Domácí
A1A1201 Žihle
A1A1202 Blatnice
A1A1203 Kozolupy
A1A1204 Kožlany
A1A1205 Hunčice
A1A1206 Dobříč
A1A1207 Všeruby

Hosté
Vejprnice "B"
Hor.Bříza "B
Bezvěrov
Líně
N??any "B"
Křelovice
Kam. Újezd

Termín
03.11. 14:00
03.11. 14:00
03.11. 14:00
03.11. 14:00
03.11. 14:00
03.11. 14:00
03.11. 14:00

Den Hřiště
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

13. kolo 10.11.2007
Zápas
Domácí
A1A1301 Kam. Újezd
A1A1302 Křelovice
A1A1303 Nýřany "B"
A1A1304 Líně
A1A1305 Bezvěrov
A1A1306 Hor.Bříza "B
A1A1307 Vejprnice "B"

Hosté
Žihle
Všeruby
Dobříč
Hunčice
Kožlany
Kozolupy
Blatnice

Termín
10.11. 14:00
10.11. 14:00
11.11. 15:00
10.11. 14:00
11.11. 14:00
11.11. 14:00
11.11. 14:00

Den Hřiště
SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE

Nýřany "B"

6. kolo 22.09.2007
Zápas
Domácí
A1A0601 Žihle
A1A0602 Bezvěrov
A1A0603 Hor. Bříza "B"
A1A0604 Vejprnice "B"
A1A0605 Blatnice
A1A0606 Kozolupy
A1A0607 Kožlany

Hosté
Líně
Nýřany "B"
Křelovice
Kam. Újezd
Všeruby
Dobříč
Hunčice

Termín
22.09. 16:30
23.09. 14:00
23.09. 16:30
23.09. 16:30
22.09. 16:30
22.09. 16:30
22.09. 16:30

Den Hřiště
SO
NE
NE
NE
SO
SO
SO

7. kolo 29.09.2007
Zápas
Domácí
A1A0701 Hunčice
A1A0702 Dobříč
A1A0703 Všeruby
A1A0704 Kam. Újezd
A1A0705 Křelovice
A1A0706 Nýřany "B"
A1A0707 Líně

Hosté
Žihle
Kožlany
Kozolupy
Blatnice
Vejprnice "B"
Hor. Bříza "B
Bezvěrov

Termín
29.09. 16:30
29.09. 16:30
29.09. 16:30
29.09. 16:30
29.09. 16:30
30.09. 15:00
29.09. 16:30

Den Hřiště
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
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