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Proč jsme obklopeni černými skládkami ?
Každý, kdo rád chodí na procházky do přírody nebo jezdí na kole, si jistě povšiml obrovského množství černých skládek, obklopujících
naši obec snad ze všech stran. Stačí jen vstoupit
na některou z lesních či polních cest a naše oči
narazí na různé hromádky stavební suti, odpadu ze zahrad, pneumatik nebo dokonce nebezpečného odpadu. Za nejhorší lokalitu je v tomto směru v současné době možno považovat
okolí cesty podél bývalé skládky koncernu Škoda u Sulkova.
Černé skládky průběžně likvidují pracovníci
obecního úřadu a materiál je odvážen na zabezpečené skládky. Veškeré náklady s tím spojené jsou samozřejmě hrazeny z rozpočtu obce.
Nejedná se o částky malé a jistě by bylo možno
tyto prostředky vynaložit na jiné,
potřebnější účely.
Je pravdou, že část černých skládek mají na svědomí viníci z okolí.
Nezanedbatelným způsobem se
však na tomuto neutěšenému stavu podílejí místní obyvatelé, naši
spoluobčané. Možná k tomu také
přispívá jejich malá informovanost
o pravidlech, jimiž je již několik let
upraven způsob nakládání s odpady na území obce. Svědčí o tom
otázky, které jsou často obecnímu
úřadu kladeny: „Kam mohu odvézt
ten či onen odpad? Budou se letos
také přistavovat kontejnery na odpad ze zahrad? Co se starým televizorem či lednicí? Musím mít u svého rodinného domku popelnici?“
V první řadě je nutno si uvědomit, že obec
má zaveden systém nakládání s odpadem. Je
stanoven na základě obecně závazné vyhlášky
č. 1/2003, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Líně a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů. Vyhláška platí v celém katastru
obce a je závazná pro všechny fyzické osoby,
které mají v obci trvalé bydliště nebo zde vlastní
stavbu určenou k individuální rekreaci. Pro právnické osoby platí jiná pravidla, která jsou kontrolována příslušnými orgány.
Ze zmíněné vyhlášky vyplývá, kam a jak často
je možno ukládat jednotlivé druhy odpadů, přičemž je pamatováno na všechny hlavní katego-

rie (podrobnější přehled je uveden v samostatné tabulce). Je jednoznačně dáno, že u každé
nemovitosti určené k trvalému bydlení nebo
k individuální rekreaci musí být umístěna nádoba na komunální odpad (popelnice), za což
odpovídá majitel nemovitosti. Tříděný odpad se
ukládá do barevně rozlišených kontejnerů typu
„IGLU“, rozmístěných na určených stanovištích.
Odstraňování odpadu ze zahrad, objemnějšího
komunálního odpadu a nebezpečného odpadu
je zajišťováno prostřednictvím ambulantních
svozů, o nichž jsou obyvatelé obce v předstihu
informováni na úřední desce obecního úřadu
a plakáty. Kovový odpad je možno odvážet
do výkupny v areálu bývalé skládky Škoda u Sulkova (příjezd po silnici od „motorestu“). V tomto

případě je však potřeba říci, že je problémem
spíše kovové předměty uhlídat před krádežemi
a že žádný kovový odpad nevydrží nikde ležet
dlouho. Likvidaci stavebního materiálu si každý
stavebník zajišťuje samostatně, přičemž si objedná kontejner odpovídající velikosti u místně
příslušné svozové firmy nebo u jiné firmy či osoby oprávněné nakládat s odpady.
Je nutno, aby správnému nakládání s odpadem věnoval náležitou pozornost každý z nás.
Nikomu přece nemůže být lhostejné, jak to v našich ulicích a v okolí naší obce vypadá. Některé
druhy odpadů lze třídit, jiné je možno zpracovávat pro vlastní potřebu. Tak například většinu
zahradního odpadu lze kompostovat na vlastní
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zahrádce a jenom jeho objemnější část pak uložit do velkoobjemových kontejnerů, které jsou
na jaře a na podzim přistavovány. Zastupitelé
i radní si samozřejmě také uvědomují závažnost
problematiky nakládání s odpady a rozhodli se
věnovat této oblasti náležitou pozornost.
V nejbližší době bude pro motorová vozidla uzavřena cesta podél bývalé skládky Škody (mezi hájovnou a podjezdem pod dálnicí)
a následně dojde k odstranění všech stávajících
černých skládek v přilehlém prostoru. S tímto
řešením již vyjádřili souhlas všichni vlastníci dotčených pozemků.
V průběhu letošního roku byl zpracován projekt na vybudování sběrného dvora pro potřeby
naší obce a bylo požádáno o dotaci na jeho výstavbu z veřejných zdrojů Evropské
unie i České republiky. Otevření
sběrného dvora by mělo jednoznačně pozitivní vliv na způsob
nakládání s odpady na území obce
a na snížení počtu černých skládek
v blízkém okolí. Vzhledem k tomu,
že sběrný dvůr má být situován
mimo zastavěnou část obce, ale
s dobrým dopravním napojením
po zpevněné komunikaci, bylo rozhodnuto o jeho umístění do areálu bývalé čistírny odpadních vod
u sídliště, při cestě do Nové Vsi.
Dochází také k postupnému navyšování počtu sběrných nádob
na tříděný odpad. Obec je zapojena do spolupráce se společností
EKO-KOM, která dotuje instalaci
části sběrných nádob a finančně na třídění odpadu přispívá. Základní škola se od příštího roku
zapojí do projektu, jehož cílem je vypěstovat
v dětech již od raného věku potřebné návyky
ke správnému a hospodárnému využití odpadových surovin. Ve třídách budou umístěny
malé sběrné boxy na papír i plasty a žáci budou
ke třídění odpadu vedeni.
Věřím, že se všichni nad současným stavem
zamyslíme a společným úsilím dosáhneme žádoucího zlepšení. Vzhled obce i okolní krajiny
a péče o životní prostředí je přece v zájmu nás
všech.

Michal Gotthart
starosta

Druh odpadu
Papír, sklo, plasty
Zbytkový komunální
odpad
Komunální odpad
většího objemu
Biologický odpad
Nebezpečný odpad
Kovový odpad
Stavební odpad

Kam odpad ukládat
Do barevně odlišených sběrných nádob typu „IGLU“ umístěných na celkem 13 stanovištích na území obce
Do sběrných nádob (popelnic), umístěných u každé nemovitosti určené k bydlení nebo k individuální rekreaci (povinnost každého vlastníka
nemovitosti; netýká se zahrádek nebo garáží)
Do velkoobjemových kontejnerů v rámci svozové akce, která se koná 1x ročně, zpravidla na jaře – termín je v obci předem zveřejněn
Do velkoobjemových kontejnerů přistavovaných na jaře a na podzim na vyhrazená místa – termíny jsou v obci předem zveřejněny
(většinu zahradního odpadu by měl každý majitel zahrady likvidovat sám formou kompostu)
Do velkoobjemových kontejnerů přistavovaných 2x ročně, zpravidla v červnu a v prosinci – termíny jsou v obci předem zveřejněny
Do výkupny v areálu bývalé skládky Škoda u Sulkova
Do kontejnerů, které si každý stavebník individuálně objedná u místně příslušné svozové firmy nebo u jiné osoby oprávněné nakládat
s odpady

Kaleidoskop informací

Kam s odpadem ?
Nebezpečný odpad: upotřebené oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, chladničky používané
v domácnostech, elektropřístroje, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.
Stavební odpad: stavební suť, staré tašky
a cihly, zbytky betonu aj.
Biologický odpad: odpad ze zahrad – tráva,
větve, nahnilé ovoce apod.
Zbytkový komunální odpad: odpad, který
nelze zařadit do žádné z dalších kategorií –
běžný odpad z domácností.
Komunální odpad většího objemu: starý nábytek, lina, koberce aj.

Návesní rybník má nový přepad. Akci společnými silami zajistila místní organizace ČRS
a obecní úřad, se zemními pracemi pomohl
pan Milan Kasl se svou technikou.

Vandalové se podepsali na návesní kapličce a okolních dopravních značkách. Smutná
záležitost, nikoli však ojedinělá. Opravy bude
nutno zaplatit z obecního rozpočtu.

Setkání starých gard fotbalistů Baníku
Líně se konalo v restauraci U Freiů. Přes nevlídné počasí dorazilo asi čtyřicet bývalých hráčů,
kteří zavzpomínali na své sportovní úspěchy
a popovídali si s přáteli. Za pořadatele se řízení
akce ujal pan Josef Kule.

Neodpovědný řidič poškodil zábradlí. Řidič osobního vozidla Škoda Octavia nezvládl
řízení a skončil v Lučním potoce mezi silničním mostem na silnici I/26 a lávkou pro pěší.
Při nehodě bylo poškozeno zábradlí lávky.
Škoda na obecním majetku byla uhrazena ze
zákonného pojištění viníka.

Na hřbitově opět řádili zloději. Terčem
jejich aktivity se tentokrát stal měděný plech
na střeše zvonice. Případ byl nahlášen policii
a střecha byla opravena. Vzniklou škodu obec
řeší s pojišťovnou.

povahy ve stáří. U seniorů se často stává, že se
v souvislosti s věkem začne měnit jejich povaha.
Lidé dosud žijící nekonfliktním životem začínají
být nedůtkliví, pomlouvační, smutní, podléhají
depresím apod. Je to sice průvodní jev stáří, ale
dejme si na své chování pozor. Pro tato vážná
slova jsme se rozhodli scházet se, pořádat kulturní i společenské akce. Uvést tedy naše stáří
a chování na správnou míru.
Už dosti frází, nastává čas chlubení. Velmi hezkou
akcí pořádanou v září bylo vystoupení dívčího
souboru Chlumčanských orientálek. Atmosféru
egyptského dávnověku navodilo taneční vystoupení doprovázené hudbou a zpěvem mu-

zikálu Kleopatra. Nechyběla ani barevná světla
připomínající pochodně. Vše završil indiánský
tanec. K Mezinárodnímu dni seniorů dne 1.10.
byla velká část našich členek na akci konané
v Plzni v Pekle KVSD. Program zajišťovaly dětské
soubory. Např. dětský pěvecký sbor Mariela pod
vedení sbormistryně paní Mgr. Marie Novákové.
Členkami tohoto souboru byly Jana Školová
ml. a Kristýna Břindová a do současné doby
s tímto souborem vystupuje Ivana Compelová
a Lenka Bílková. Toto pěvecké těleso vystupovalo několikrát i v zahraničí, mimo jiné i v Americe
– Kalifornii. Dále pak folklorní soubor Mladinka
a na závěr koncertu Velký dechový orchestr ZUŠ

I život seniorů může být pestrý
Dnes bych chtěla začít trochu jinak, chci říci něco
o poslání Rady seniorů ČR, která byla založena
31.5.2005 a zaregistrována 4.6.2005. Posláním
Rady, která v ČR vznikla po vzoru států Evropské unie, je vytváření otevřené společnosti pro
všechny generace. Je připravena spolupracovat
se státními orgány na zajišťování odpovídajícího
sociálního postavení a životního standardu třetí
generace, na využívání potencionálu, intelektu
a zkušeností seniorů ve prospěch společnosti.
Nás na Sulkově však nevedla k ustavení Svazu
důchodců jen tato potřeba (v těchto případech je možnost naší účasti dosti omezená), ale
hlavně zjištění pro nás důležitější, a to změna
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B. Smetany, který byl odměněn bouřlivým potleskem. I naše kulturní odpoledne, které jsme
si k MDS udělali na Sulkově, se nám velmi povedlo. Pozvali jsme si Dobřanské bábinky, které
náš sálek rozezpívaly a roztančily. Bylo to milé,
hezké a srdečné odpoledne a velmi navštívené.
Jako host nás přišel pozdravit i pan starosta Bc.
Michal Gotthart. Za KVSD předseda ing. Hála
a paní Laubeová za sociální komisi. Bohužel pro
nás utajeně byla přítomna i předsedkyně ČČK
Plzeň-sever, paní Podhorcová. Velmi nás mrzelo, že jsme jí oficiálně nepřivítali a nepozdravili. Hned druhý den jsme vše s omluvou uvedli
na pravou míru. Velkou radost jsme měli také
z toho, že se paní Jitce Procházkové, pečovatelce z DPS, povedlo přivést i obyvatelky „domu“.
Naše radost byla proto, že jsme ve svých začátcích veškeré akce konali v „pečovateláku“,
což při současném počtu členů SD a zvaných
souborech tam již nelze konat. Zúčastnili jsme
se i V. gerontologického dne „Zdravě stárnout“
pořádaného pod záštitou primátora města
Plzně se zajímavým programem. Seznámil nás
s novým zákonem o sociálních službách, s péčí
o seniory a zásadami výživy v pokročilém věku.
O neurologických poruchách ve starším věku
přednášel Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, o očních
onemocněních ve stáří doc. MUDr. Renata Říčarová, CSc. a o významu rehabilitace MUDr. Jaroslav Vlasák, Ph.D. Organizátoři: Svaz důchodců
ČR Plzeňského kraje, LF UK Plzeň a Ústav sociálního lékařství. Přednášky tohoto typu jsou pro
nás velmi přínosné a jsme rádi, že se jich můžeme zúčastňovat. Jedna naše členka navštěvuje
i Akademii 3. věku.
Návštěvy seniorských představení ve Velkém
i Komorním divadle jsou měsíční. Zde Vám nabízíme, zda chcete jezdit s námi: odjezd objednaným autobusem vždy v 18.15 h ze zastávky
ČSAD (20,-Kč/osoba) návrat ihned po skončení
divadla.
Další akcí v letošním druhém pololetí byl zájezd
do Rožmitálu pod Třemšínem. Ve farním kostele
Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále hrával
na barokní varhany J. J. Ryba, který zde působil
od roku 1788 až do své smrti v roce 1815. Jeho
Česká mše vánoční Hej, mistře tu zazněla poprvé v roce 1796 a zní dodnes po celém světě.
Přivítat a vyprávět o těžkém životě J.J. Ryby nás
přišel sám pan ředitel základní umělecké školy
pan Hubert Hoyer. Na restaurované varhany,

které jsme si prohlédli, nám zahrál několik skladeb J. J. Ryby. Navštívili jsme též hřbitov, kde je
J. J. Ryba pochován. V městském muzeu nám
pak průvodkyně vyprávěla o historii Rožmitálu,
o osudu významných rodáků. Viděli jsme mimo
jiné i unikátní přes metr vysoký model Chrámu
sv. Víta z více než milionů stébel slámy, sbírku
vyřezávaných erbů českých měst a šlechtických rodů. V dalším soukromém muzeu jsme
viděli cca třicet starých nablýskaných veteránů
„aerovek“ a ani se mne neptejte, kde jsme zase
skončili! No samozřejmě, že na břehu rybníka
v malebném prostředí restaurace Romantika
a ještě samozřejmější, že to bylo s večeří, hudbou, zpěvem a tancem. 8.11. jsme měli zajištěnu přednášku paní MUDr. Luhanové ze Zdravotního ústavu v Plzni. Spolu s kolegyní nám všem
měřila TK, tep i procento tuku. Přednáška byla
velmi pozorně sledována, horší to už bylo s těmi
zjištěnými procenty tuku, ale vzhledem k věku
jsme byly všechny ujištěny, že jsme v průměru
na tom celkem „dobře“.
1.prosince ve 14.00 h v sále TJ Sparta Sulkova
bude dětská Mikulášská zábava. Srdečně zveme
všechny. Rozloučení s rokem 2007, v pondělí
17.12. v 16.00 h na Spartě, k tanci a poslechu
opět hudba a zpěv. Víno si platí každý sám. Jak
vidíte, jsme dobrá parta, do které Vás velmi
srdečně zveme, a to básničkou od neznámé
autorky, kterou jsme si někde přečetli, opsali

a řídíme se jí:
Ctihodné stařenky, velební kmeti, je na nás vidět, jak ten čas letí.
Jen ať si letí, jen ať si kluše. Ač těla zchátralá,
mladé jsme duše.
Za námi vidět jsou vnuci a děti, vlas máme stříbrný a zuby třetí.
Neduhů haldu a tvář samou faldu.
Nohy nám šmajdají, ruce se třesou, jen ať si
šmajdají, jen když nás nesou.
Úspěch a peníze?
Dnes je vše rovno, když nejde o život …. jde
o úplnou banalitu!!
S tímto veledůležitým konstatováním je jasné,
že se nám daří měnit své chování, o kterém
jsem začala v úvodu svého příspěvku.
Tento článek je posledním v letošním roce. Využívám proto příležitosti a za všechny členky
a členy co nejsrdečněji děkuji za podporu a přístup obecnímu úřadu, výboru TJ Sparta Sulkov,
vedoucímu a obsluze restaurace Sparta. Dovolte mi, Vám všem popřát do Nového roku 2008
všechno to nejlepší, co nám život může dát.
Hodně zdraví, štěstí (nás už úspěchy minuly)
a spokojenosti. Budeme se těšit na Vaši přízeň
v příštím roce a na výroční schůzi 21. 1. 2008
v 16.00 h se přijďte na vlastní oči přesvědčit, že
jsem Vám o naší činnosti nelhala.
Marie Brandnerová,
Svaz důchodců Sulkov

V další listině z roku 1499 už se objevuje první
jméno našeho prapředka. Byl to Jíra z Línuov /
Líní/, který prodal dvůr, „jenž slove Šimovský“
Vávrovi z Tlučné. Svědky byli sousedé a rychtář
„z Linuov“. Z této i následujících listin je patrné,
že až do Bílé hory žilo u nás české obyvatelstvo.
V r. 1507 je v listině zapsán „trh a smluva mezi
vdovú Kondrlků a Janem Thuomovic“ a v r.
1512 pak prodala zde „Anna Krelka dvuor a přidala krávu jalovici, dvě svině, tři kozy, deset
slepic, kohúta, vuoz im plouh“. A při tom byli
„opatrní súsedé“ Blaha rychtář, Kub Kondele,
Vít Kotel, Jakub Kotel, Vávra Starovec, Jíra
Anton, Jíra Homole a Jan Žák. Sousedé Kotel a Starovec jsou připomínáni i v listinách z r.
1523. Nově zde vystupuje rychtář Škvara, který

kupuje od Aničky, vdovy po Vávrovi z Línů /
Líní/, „dvuor i s jedním lánem“, k němuž Anička
přidala „dvě klisné, dví telat, deset vovec, žita
vrstvu, ječmene i ovsa vrstvu, puol sena, puol
slámy, puol votavy. A při tom trhu byli Gondole poručník, Šrachta a Pavel, mlynář horskej“.
Zdá se, že bylo veselo na dvorcích, kde bučely
krávy, kdákaly slepice, hrčely povozy s dřevěnými koly a ve žních se ozývaly cepy při mlácení žita, ječmene a ovsa. Bylo by, nebýt těžkých
robot a válek, které nenechaly na sebe nikdy
dlouho čekat.
A tak už se nikdy nedozvíme, jak skončili dávní
Janové, Jakubové, Vítové a Aničky žijící před
pěti sty léty na území naší historické vsi.

Čteme o dávné minulosti
Slíbili jsme Vám přiblížit trochu život nejstarších obyvatel naší obce. Zprávy o nich nechal
vyhledat ve třicátých letech minulého století
tehdejší kronikář – ředitel školy pan Bernášek
v Českém zemském archivu. Doktorka Kosinová odtud zaslala do Líní několik listů přepisu
z původního archivu knížete Taxise v Řezně.
Tento šlechtic koupil r. 1822 bývalý klášterní
majetek v Chotěšově, kam naše obec patřila,
neboť císař Josef II. klášter zrušil.
Nejstarší listina je datována rokem 1454 a připomíná dlužní úpis, který vystavil „probošt
z božie milosti kláštera Chotěšovského urozenému panoši Velkovi z Hradce na třidcet
kop grošů“. Tyto groše si má pan Velek vybírat
od „vsí našich Leňov /Líní/ a Zbuochu /Zbůchu/ vždy na sv. Havla a sv. Jiří“.
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kronikářka – Helena Svobodová

Několik slov o zdejší knihovně
Místní knihovna Líně dle obecní kroniky má trvání již 130 let. Jejím současným zřizovatelem
je obec. V roce 1904 v době svého založení čítala pouhých 50 knižních svazků. K dnešnímu
dni činí knižní fond více jak 9000 svazků, které
obsahují jak beletristické romány, klasickou,
historickou i jinou naučnou literaturu, a to
téměř ze všech oborů zájmové činnosti. Dále
je to dětská literatura včetně pohádek pro
nejmenší a naučná literatura pro mládež.
V současné době dle statistiky navštěvuje
knihovnu 310 čtenářů, z nichž téměř třetina
jsou mladí lidé. Ve spolupráci se zdejší Základní školou knihovna organizuje pravidelné
vědomostní soutěže a to v úzké spolupráci
s kronikářkou obce p. Svobodovou a další čtenářské soutěže spolu s příslušnými odměnami.
V poslední době se osvědčilo i společné a individuelní čtení žáků jednotlivých tříd /knihy si
vybírají žáci sami/ a jejich výsledné dojmy jsou

Pololetí
zapisovány do tzv. „Čtenářských památníčků“,
iniciátorkou těchto akcí je p.učitelka Pekárková
a její kolegyně. Knihovník p. Kunst je členem
Společnosti Edvarda Beneše a má velký zájem
na obnovení a správném chápání našich historických i moderních dějin. Nedílnou součástí
knihovny je práce na internetu, který využívá
v průměru 25 občanů obce.
Otevírací doba knihovny:
Pondělí: 12,00 – 17,30 hod.
Středa: 12,00 - 16,30 hod.
Čtvrtek: 08,00 – 16,30 hod.
Obední knihovna působí trvale čistě a esteticky, zejména po provedené rekonstrukci, která se uskutečnila v prvním čtvrtletí minulého
roku. Přístup do knihovny je bezbariérový.
Vladimír Kunst – MK Líně

Čas běží strašně rychle,vánoce jsou opravdu za dveřmi, rok se nám překlopí na 2008.
A konci ledna si ponesou žáci naší školy domů
své pololetní vysvědčení.Leden je velmi důležitý i pro současné deváťáky,jako každý rok
dostanou přihlášky na střední školy a začne
nelehké rozhodování,kam namířit své další
kroky po základní škole.Dvakrát jsme navštívili
Pracovní úřad v Plzni a jeho Job centrum,kde
všichni získali mnoho informací,jistě poradí
i rodiče,ale hlavní zodpovědnost zůstává milí
žáci na vás.Vybírejte pečlivě a uvážlivě,neboť
toto rozhodnutí ovlivní zcela zásadně váš život
nejméně na další čtyři roky,ale možná i celý život. Všem přeji, nejen správné rozhodnutí,ale
i stoprocentní úspěšnost v přijímacím řízení.
Bohumír Landrgott
ředitel základní školy

Klub českých turistů Baník Líně
K nejaktivnějším sportovním organizacím
v naší obci patří odbor Klubu českých turistů
při TJ Baník Líně, jenž v současné době sdružuje celkem 59 členů. V letošním roce odbor
oslavil dvacáté výročí svého založení a co se
týče akcí, byl letošek velice bohatý.
Jako první uspořádali línští turisté akci s názvem „Okolím Nýřan“, která se konala 3.2.2007.
Podpořilo ji 93 pěších turistů, z čehož 23 z nich
přísluší našemu oddílu. Na ní navázalo „Kouzlo
zimního Lesa“, jež se konalo 24.2.2007 ve středočeských Zdicích a zúčastnilo se jej na 220
milovníků přírody, z nichž 14 náleží O-KČT
Líně.
12.5.2007 proběhl jubilejní již dvacátý ročník „Líňského Maratonu“, který je považován
za stěžejní akci naší zájmové skupiny. Pochod
i přes částečnou nepřízeň počasí navštívilo
celkem 245 turistů, a to jak pěšky, tak i na kole.
Jedním z nich byl i nadšenec až z Německa.
Počátkem záři jsme pořádali „špacír“ Chudenickou vrchovinou, přičemž start i cíl byly ve Kdyni. Účastníci zde například vystoupali na roz-

hlednu Koráb, prohlédli si hrad Rýzmberk
a další místa Domažlicka.
8.12.2007 se koná „Předvánoční pochod“, kde
si příchozí budou moci vybrat z šesti tras: 10,
12, 14, 17, 24 a 35 km. Jednotlivé starty budou ve Zbůchu, Líních, Stodě, Holýšově a pro
ty nejvýkonnější ve Staňkově. Cíl akce bude
ve Zbůchu. Na Boží hod vánoční připravujeme
„Vánoční pochod“ /asi 10 km/, který povede
v okolí Líní, Sulkova a Nové Vsi. Start bude
ve 13.00 hod. u hasičské zbrojnice a cíl u MŠ
v Líních.
Samostatnou kapitolou co do atraktivity a náročnosti přípravy tras a mapek jsou autobusové zájezdy, jež letos zavedly turisty do zajímavých přírodních lokalit, jako jsou Krušné
hory, NP Šumava, Český les, okolí Berouna,
nebo Českomoravská vrchovina. Celkem jich
bylo organizováno 11. Mezi nejvíce navštívené patřil zájezd pod názvem „Dobývání Velké
a Malé Ameriky“ nedaleko hradu Karlštejn,
kde pro 94 účastníků bylo zapotřebí objednat dva autobusy, i tak se na některé zájemce

Zpráva z našich akcí v II.pololetí roku 2007:
29. září jsme uspořádali zájezd do středověké krčmy v Písku.
Vyrazili jsme ze Sulkova v jedenáct hodin dopoledne, cesta rychle ubíhala,
tak jsme do Písku dorazili již před jednou hodinou.Krčma je hned na okraji
v bývalém pivovaře. Pan řidič nás vysadil u kamenného mostu a domluvili
jsme se, že odjezd do krčmy bude v pět hodin, nebo kdo bude chtít, dojde
si tam pěšky.
Každý si šel za svým programem, většinou jsme si prohlédli náměstí, most
a skoro všichni jsme navštívili písecké muzeum.
Po páté hodině jsme už byli všichni u krčmy, zaplatili jme vstupné a od šesti
jsme měli rezervaci. Usadili nás v patře a v tu ránu jsme byli ve středověku.
Nikdo se s vámi moc nepáře, dostanete „nažrat“ a „nachlastat“, přinesou vám
misku s vodou na umytí hnátů.
V sedm hodin se spustil program, kejklíři, tanečnice, šermíři ,kartářky, muzikanti a nakonec zase inkvizice. Zase našli čarodějnici( tentokrát ne v našich
řadách), ale zbavili ji všech hříchů a vrátili očištěnou ke svým přátelům.Program skončil po desáté hodině a v jedenáct jsme již odjížděli směr Sulkov.
V autobuse bylo veselo.
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nedostalo. Dalším zájezdem, který je tzv. „in“,
byl výlet do Boubínského pralesa na Šumavě s možností prohlídky města Vimperk, kam
byl naplánován též cíl. Nejvzdálenější akcí byl
výjezd na Vysočinu, turisté si zde mohli projít
část Přírodního parku Čeřínek, či z rozhledny
Křemešník zhlédnout část Jihlavska a Pelhřimovska.
27.10.2007 jsme vyrazili s autobusem směr
Rozvadov na místní naučné stezky Českého
lesa, které zčásti vedly po tzv. signálkách /
bývalé vojenské cesty/ těsně při hranici s Německem.
Výbor O-KČT Baník Líně, který pracuje ve složení: předseda Fr.Brabec, místopředseda Ing.
Babka, jednatel Lukáš Karel, pokladní Marie
Hašová a členové Šedivá Alena, Flegel Bedřich
st., Míka Václav, Horský Jiří a Brabec Petr, zve
na tyto naše akce co nejširší veřejnost z Líní,
Sulkova a okolí.
Brabec Petr
člen výboru O-KČT Baník Líně

Je škoda, že se přihlásilo jen 37 lidí a to ještě nebyli všichni místní, kteří nemají moc velký zájem o naše akce.
Tento nezájem se potvrdil hned o týden později, kdy se v pátek 5. 10. 2007
konala Jiřinková zábava.
Tam nás bylo jen dvacet, všichni jsme se pobavili, skupina Sekvence hraje
opravdu dobře a každému přání vyhoví. Ale nevím kde všichni jsou! Když se
nic neděje, tak každý nadává a když uděláte zábavu, tak nikdo nepřijde. Nevěřím tomu, že vrstevníci jako já, sedí rádi doma, že je to netáhne si někde
zatancovat, zařádit. Přece nejsme ještě tak staří,abychom seděli pořád doma
u televize a ty zábavy nejsou každý týden, aby to nějak výrazně narušilo
rodinný rozpočet.
Z nezájmu proto nepořádáme Mikulášskou zábavu pro dospělé. Uvidíme
se až v únoru na pyžamovém bále. Doufám, že se lidi probudíte a vylezete
ze svých ulit se trochu odreagovat a pobavit, co bývalo dřív plesů a zábav
a uměli jsme se pořádně rozšoupnout.
Jana Vizváriová

Český rybářský svaz Líně
Český rybářský svaz hospodaří na 2.200
chovných rybnících o rozloze 2.150 hektarů.
Ročně se do rybářských revírů vysazuje 30
druhů ryb, včetně ohrožených v hodnotě
cca 150 mil. Kč. Roční produkce chovných
rybníků a nádrží je každoročně více než
1.400 tun ryb. Výsledky produkce na našich
rybnících - Výlovy rybníků jsou za námi, proto vás chci informovat, jaký byl letošní rok
v produkci na našich chovných zařízeních.
Každý rok má sice své osobité klimatické
vlasnosti, ale letošní rok nebyl pro nás
vůbec jednoduchý. Tak suché, dlouhotrvající období a tak nízké hodnoty kyslíku už
dlouho rybníky neměly. Omezily se i zdroje
přirozené potravy, proto byla snaha dohnat
produkci zvýšeným přikrmováním. V těchto
zhoršených životních podmínkách to nebylo snadné. Proto jsme netrpělivě čekali
na výsledky výlovů:

Název rybníka/nádrže

Počet kusů

Celková váha

Fulín

Kapr K3 - 2.400 Ks

2.360 Kg

Kapr K2 - 4.400 Ks

780 Kg

Montaich - 1

Kapr

500 Kg

Montaich - 2

Štika 2   -

Návesní rybník v Líních budeme lovit na jaře
příštího roku.
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).
Například kapra se uloví více než 2.900 tun,

- 2.000 Ks
85 Ks

22 Kg

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.
Pavel Hrdlička
předseda ČRS - MO Líně

Jak pracuje zásahová jednotka místních hasičů?
Vážení spoluobčané,chtěli bychom Vám přiblížit činnost zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Líně (SDH), která slouží aniž si to
mnozí z nás uvědomují především k bezpečnosti a ochraně majetku nás všech.
Zásahová jednotka je zřízena obcí a má v současné době celkem 15 členů vyškolených pro
tuto činnost. Je třeba podotknout, že vyško-

lení takového jednoho člena je dosti náročné
především po stránce časové. Během roku
členové prochází několika školeními s různým
zaměřením .
Školení se provádí zásadně v době osobního
volna o sobotách a nedělích,ani svátky nejsou
výjimkou, tímto ale vše nekončí, je třeba se
také postarat o údržbu výzbroje a výstroje,k/5/

terá v dnešní době není zrovna nejlevnější
a v neposlední řadě o požární techniku.Naše
jednotka, jak jsem se již zmínil, má 15 členů
z toho je 1x velitel jednotky,1x zástupce vel.
jednotky (nebo velitel družstva) dále 4x řidičstrojník, 2x technik chemicko-technické služby a 7x hasič.

Členové v roce 2007 prošli těmito výcviky:
1) doprava vody v zimním období
2) chemicko-technická služba
3) spojová služba
4) cyklická odborná příprava velitelů a strojníků
5) zdravotní příprava – první pomoc
6) lesní požáry, požáry na polích, požáry s nedostatkem vody
7) výcvik na vodě, záchrana osob, stavění norných stěn
8) výcvik v izolačním dýchacím přístroji SATURN
9) kondiční jízdy řidičů strojníků
10)školení řidičů, zároveň ukončení výcvikového roku
Sami můžete posoudit, že toho není zrovna
málo, podotýkám, že školení jsou několika
hodinová při cyklické odborné přípravě až
dvoudenní.

Kromě této povinné činnosti náš sbor vypomáhá obci při různých technických pomocích
jako je například doprava vody na místní hřbitov, mytí celé plochy nádrže koupaliště v jarním období před napouštěním, čištění studní,
případně pročištění některého kanalizačního
potrubí a tak bychom mohli pokračovat.
Toto jsou činnosti, které jsou spojené s tím
hlavním, pro kterou byla jednotka zřízena a to
je samozřejmě zásahová činnost.
Od začátku roku jsme vyjížděli celkem k 9ti
událostem z toho se jednalo :
7x o požár (z toho 2x mimo katastr zřizovatele)
1x technický zásah (likvidace obtížného hmyzu)
1x dopravní nehoda (na silnici I/26 v obci
Líně)
Jednotka disponuje technikou Tatra 138 CAS
32, která prošla v posledních letech menší re-

Školení zásahové jednotky na stanici HZS Nýřany

konstrukcí včetně laku, toto vozidlo slouží pro
prvotní výjezd, dále vozidlem DA 8 Avia 31,
což je dopravní automobil, který je vybaven
nejrůznějšími agregáty a čerpadly. Dále jsme
v loňském roce obdrželi do užívání osobní automobil Škoda Felicia Combi, které bude teprve procházet rekonstrukcí a úpravami potřebnými pro přihlášení jako požární automobil.
V těchto dnech se právě vozidla připravují
po technické stránce, jelikož se blíží technické
kontroly těchto vozidel.
Tímto bych prozatím uzavřel seznamování
s naší jednotkou, věřím, že to není naposledy a budeme vás informovat i nadále o dění
v naší obci.
Jelikož další časopis vyjde až po Novém roce,
přeji Vám za všechny hasiče do toho nového
všecičko nejlepší
Roman Vágner
velitel JSDHO Líně

Výcvik v polygonu na centrální požární stanici Plzeň-Košutka

Šachový klub Líně se představuje
Šachový klub Líně vznikl na jaře 1992 oddělením šachového oddílu od Tělovýchovné jednoty Baník Líně. Členy ŠK Líně se na počátku
stalo více než 40 šachistek a šachistů převážně
z Líní a blízkého okolí. Tento počet od té doby
neustále stoupá, v současnosti má ŠK Líně 270
členů nejen z Líní, ale i z Hradce u Stodu, Plzně,
Vejprnic, Kozolup, Města Touškova a dokonce i
z Prahy.Ve statistikách Šachového svazu České
republiky (ŠSČR) patří ŠK Líně mezi početně
největší oddíly (2. nejpočetnější členská základna!). Statistice počtu registrovaných žen
bezpečně kraluje, a rovněž počtem mladších
žáků (narození 1996 a mladší) a starších žáků
(narození 1992-1995)zaujímá v statistických
přehledech přední pozice.
Od počátku existence ŠK Líně je činnost
zaměřena převážně na výchovu mládeže.
Právě v této oblasti bylo dosaženo největších
úspěchů klubu, např. tříleté působení (od sezóny 1993/1994 do sezóny 1995/1996) líňského družstva v Extralize dorostu (nejvyšší soutěž
dorosteneckých družstev v ČR). Vynikajícím výsledkem, v historii ŠK Líně zatím nejcennějším,
je vítězství družstva mládeže a zisk titulu mistra
ČSFR na Mistrovství ČSFR 1993 družstev starších žáků v rapid šachu. Sestava tehdejších mi-

strů ČSFR byla David Rožmberský (host), Vítězslav Tužil, Dobroslav Kracík (100% bodový zisk),
Jana Brudnová, David Brudna, Michal Štengl.
Rovněž mezi jednotlivci dosáhl ŠK Líně
významných úspěchů. O většinu z nich se
postaraly dívky, které v 90. letech kralovaly
mistrovstvím Čech i České republiky ve všech
kategoriích. Medaile vozily především Jana
Brunová a Lucie Hodová. Obě dívky se prosadily i na evropské a světové scéně (Jana skončila
na ME v roce 1992 na 18., Lucka o rok později
na skvělém 5. místě a v letech 1996 a 1998 se
dokonce zúčastnila mistrovství světa!). V roce
2004 na MČR žen v Karlových Varech obsadila
Lucie Hodová 2. místo a otevřela si tak dveře
do širší ženské reprezentace. V květnu tohoto
roku vybojovala na Mitropa Cupu v Maďarsku
společně s Kristinou Novosadovou 5. místo
a navíc splnila normu mezinárodní mistryně.
Na nedávném ME družstev přispěla českému
ženskému týmu ke konečnému 17. místu.
Za zmínku jistě stojí i 2. místo v republikovém finále Přeboru škol v šachu v roce 2000
družstva ZŠ Město Touškov, složeného z našich
členů. V kategorii dospělých patří mezi úspěchy např. vítězství Dobroslava Kracíka v regionálním přeboru mužů 1996, vítězství stejného
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hráče na mezinárodním turnaji v italské Imperii
a v klatovském turnaji B v roce 1997, 2. místo
Petra Herejka na mezinárodním OPEN turnaji
v Náchodě 1999 a čtyři turnajové tituly Jaroslava Hávy z roku 2004. V sezóně 2001/2002 vybojovalo družstvo ŠK Líně A ve 2. lize 4. místo, což
je zatím nejlepší výsledek klubu v soutěžích
družstev. Bohužel se tento úspěch nepodařilo
v dalším roce zopakovat, družstvo sestoupilo
a již několik let se marně snaží o návrat, když
pravidelně sbírá medailová umístění v krajském přeboru 1. třídy. Letos jsme družstvo
posílili o dva hosty ze Sokola Klatovy, v průběžném pořadí zatím Áčko vede, nejdůležitější
utkání však teprve přijdou. Ostatní líňská družstva (B, C, D, E) hrají nižší soutěže, kde se jim
daří se střídavými úspěchy. V roce 1998 družstvo ŠK Líně v předkole Českého poháru v rapid šachu družstev v konkurenci 18 družstev
zvítězilo. Totéž se podařilo i v roce 2000, když B
družstvo našeho oddílu přidalo ještě 4. místo.
Ve finále Českého poháru obsadil líňský tým 9.
místo. Velmi aktivní je ŠK Líně i v pořadatelské
činnosti. Kromě 10 ročníků mezinárodního
Junior festivalu (1995-2004) uspořádal ŠK Líně
také Mistrovství Čech mládeže (1992 a 1993)
a Mistrovství České republiky mládeže 1995.

ŠK Líně však žije především současností.
Mládež trénuje ve čtyřech tréninkových skupinách (v Líních, v Městě Touškově, v Kozolupech
a v Hradci u Stodu). Kroužek šachu na 1. stupni
ZŠ Líně vedou trenéři Milan Jenč, Milan Štich
a Jan Polák. Mladí šachisté se o sobotách účastní dlouhodobých turnajových seriálů Klatovská věž (pro začátečníky) a AMPÉR (KP mládeže
v rapid šachu), na začátku listopadu proběhl
přebor školy. Po medailových hodech z 90. let

Mladší žáci
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1

Starší žáci
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zažívá líňská šachová mládež poněkud hubenější roky, avšak výsledky posledních turnajů
dávají příslib na návrat zlatých časů. .Dospělí
členové se scházejí pravidelně každý pátek
v klubovně v restauraci Sokolovna, kde kromě
klubového přeboru hrají nejrůznější turnaje
včetně velmi oblíbeného seriálu bleskových
partií. Zásluhou Vladislava Mičky je vydáván
Zpravodaj ŠK Líně, který obsahuje informace
z klubu, pozvánky na turnaje, přehled výsledků

a také zajímavé komentované partie líňských
hráčů.
Šachový klub Líně nechce být uzavřenou
komunitou, rádi mezi sebou přivítáme nové
zájemce o šachovou hru, ať líňské či přespolní. Dovoluji si přát všem členům i příznivcům
klubu, jakož i ostatním obyvatelům Líní a Sulkova klidné a pohodové Vánoce a pevné zdraví
v roce 2008.
Milan Jenč – předseda ŠK LÍNĚ

Klatovská věž I – Klatovy 17.11. 2007
St.č.
45
9
33
51
21
3
43
26
16
46
10
49
40
24
20
23
2
14
8
29
15
11
32
1
6
39
38
12
28
30
47
34
37
44
48
31
5
27
50
42
18
36
17
13
41
25
7
4
35
19
22

Jméno
Zeman Matěj
Hosnedl Adam
Schmid Pavel
Macner David
Krysl Lukáš
Dlabal Pavel
Vácha Marek
Nová Milena
Kaňák Nicholas
Zítková Kristýna
Houška Zdeněk
Šindelář Jan
Vojtěchová Jana
Mencl Filip
Kretíková Kateřina
Mačudová Tereza
Chudý Petr
Josef Michal
Holý Lukáš
Petrová Eva
Karlová Helena
Hubka Matěj
Převrátil Michal
Beneš Petr
Halamka Lukáš
Vaňous Jan
Vančurová Ivana
Hubka Ondřej
Pancurák Pavel
Petříková Kateřina
Šilhavá Aneta
Schweigl Dominik
Uherová Nikola
Wolmut Václav
Šilhavý Pavel
Pešek Daniel
Grundová Kristýna
Oplt Pavel
Žemlička Jiří
Vošta Matěj
Koucha Maryam A.
Uher Michal
Klik Michal
Jakub Poledne
Voráček Daniel
Nguyen Lenka
Hammerbauer Jiří
Fiala Alex
Topinková Adéla
Krejtík Lukáš
Matičková Silvie

FED
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

Klub
ZŠ Hartmanice
ZŠ Masarykova Klatovy
ZŠ Hartmanice
ZŠ Nýrsko
ZŠ Přeštice
ZŠ Líně
ZŠ Tolstého Klatovy
ZŠ Hartmanice
ZŠ Masarykova
ZŠ Planá
ZŠ Hartmanice
ZŠ Němčice
ZŠ Jiřičná
MŠ Kozolupy
ZŠ Hartmanice
ZŠ Hartmanice
ZŠ Hartmanice
ZŠ Hartmanice
ZŠ Plánická Klatovy
ZŠ Tolstého Klatovy
ZŠ Líně
ZŠ Bory
ZŠ Švihov
ZŠ Hrádek
ZŠ Líně
ZŠ Plzeň
ZŠ Planá
ZŠ Bory
ZŠ Kozolupy
ZŠ Planá
ZŠ Město Touškov
ZŠ Plánická Klatovy
ZŠ Petrovice
ZŠ Přeštice
ZŠ Kozolupy
Plzeň 22. ZŠ
ZŠ Hartmanice
ZŠ Město Touškov
ZŠ Chotíkov
ZŠ Plzeň
ZŠ Čapkova Klatovy
ZŠ Petrovice
ZŠ Plzeň
ZŠ Masarykova Klatovy
ZŠ Líně
ZŠ Bory
ZŠ Líně
ZŠ Líně
ZŠ Hartmanice
MŠ Hartmanice
MŠ Hartmanice

St.č.

Jméno
Pitra Ondřej
Karel Václav
Šilhavá Kristýna
Žemlička Jan
Grundová Sabina
Holý Tomáš

FED
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

Klub
ZŠ Strašín
ZŠ Líně
ZŠ Město Touškov
ZŠ Chotíkov
ZŠ Hartmanice
ZŠ Plánická, Klatovy
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Body
6,5
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
2
1,5
1,5
1

BH. B
34
31
29,5
33
30,5
30
29
28,5
27,5
25,5
22,5
30
29
30,5
28,5
27,5
27,5
26,5
26,5
25
24
21,5
31
25,5
24,5
24
23
21,5
21,5
20,5
20
30,5
28
21,5
20
19
25,5
24,5
24
23
20
19
19
15,5
22,5
22,5
21
18,5
23
18
17

Body
4.
3,5
3
2,5
1
1

1. MŠ

2. MŠ
3. MŠ

Přebor škol
1. stupeň ZŠ
škola

1

34. ZŠ Plzeň

2

4. ZŠ Plzeň

3

4

5

6

15. ZŠ Plzeň

ZŠ Nýřany

ZŠ Líně

ZŠ Kralovice

Okresní přebor škol v šachu 29.11.
2007 Plzeň-město, Plzeň-sever
Eret Jonáš
Svoboda Lad.
Bajer Filip
Hnídek Denis
Šilhan Karel
Kojzar Ludaš
Kavina Jakub
o
Kratina Josef
Zitová Anna
Filip Dan
Krátký Jiří
Svoboda Martin
Marhoun Stanislav
Petřík Tadeáš
Mottl Patrik
Dlabal Pavel
Karlová Helena
Halamka Lukáš
Fiala Alex
Staněk Filip
Dufek Karel
Stuš Daniel
Tupý Martin

1

2

3

4

5

6

1
0
0
1

1
0
1
0,5
1
0
1
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0,5
1
1
0
0
0
0
0
0
0,5
1
1
1
1

1
0
0,5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

0
1
1
0
0
1
0
0,5
0
1
1
1
0
1
0,5
0
0
1
0,5
1

0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
0
1
1

0
0
0
0
1
0
0
1

0
1
1
1

1

2

3

4

5

6

0
0
0,5
1

1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0,5
0
0
1
0,5

1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0

Celkem
jednotlivci
5
0
2
2,5
3
1
2
0
0
3
0
2
2
5
5
4
2
3
2,5
1,5
3
3
3,5
5

Celkem
družstvo

Pořadí

9,5

1.

6

2.

5

3.

16

1.

9

3.

14,5

2.

Celkem
jednotlivci
3
2
4,5
5
5
5
1,5
1
1
0
1
3,5
2
2
3
2,5
4
4
1
1
0
2
4
2

Celkem
družstvo

Pořadí

14,5

1.

12,5

2.

5,5

5.

9,5

4.

10

3.

8

1.

2. stupeň ZŠ
škola

1

ZŠ Nýřany

2

ZŠ Líně

3

ZŠ
Heřmanova
Huť

4

ZŠ Kralovice

5

Gymnázium
Plasy

6

Gymnázium
Blovice

Okresní přebor škol v šachu
29.11. 2007 Plzeň - sever, Plzeň-jih
Vlk Michal
Krisman Ondřej
Cais Michal
Mráček Tomáš
Karel Václav
Háva Radim
Janout Miloš
Mečl Dominik
Koucuňak Jaroslav
Zeman Pavel
Nemeth Ladislav
Křížová Veronika
Zelený Jan
Trnka Daniel
Bodurka Jaroslav
Černý Lukáš
Švar Karel
Salfický Rudolf
Svarek Filip
šrámek Petr
Kastner Vojta
Vavřík Jaroslav
Kaufman Michal
Rusyn Mykola

1
1
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1

1
1
1
0
1
1
0
0,5
0
1
1
0

Vážení čtenáři! Končí rok 2007 a nadchází vánoční
svátky. Jménem redakční rady bych Vám chtěla poděkovat, že čtete noviny a tím i projevujete zájem o dění
v obci. Vynasnažíme se, aby naše noviny byly čím dál
tím více pestřejší a přinášely Vám co nejvíce užitečných
informací. Přejeme všem krásné Vánoce v kruhu svých
nejbližších a šťastný Nový rok 2008!

1
1
0
0,5
0
0
1
0

0
0
1
1
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