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Lyžařský kurz 9.třídy ZŠ a MŠ Líně 20.1.-25.1.2008
Dlouho očekávaný den nastal v neděli 20. ledna. Ve dvanáct hodin přijel
z Tlučné autobus a my jsme odjížděli
na lyžařský kurz s našimi instruktory,
panem ředitelem Landrgottem a panem učitelem Novákem. Cesta byla
rychlá a bezproblémová. Po příjezdu
na Špičák jsme se ubytovali v penzionu Sládek, kde jsme měli zajištěno
i stravování.
Po rozbalení věcí jsme hned odpoledne vyrazili na nedalekou Alpa louku,kde
jsme vyzkoušeli první jízdy na sněhu.
Některým z nás nedělal kopec vážnější problémy,pro další to však byla
naprosto nesjízdná „černá“ sjezdovka.
Po lyžování jsme byli podle výkonnosti
rozděleni do dvou družstev.
První dva dny byly sněhové podmínky
velmi špatné a my jsme museli „šlapat“.
Dokonce hrozilo,že kvůli nedostatku
sněhu odjedeme z kurzu dříve. Naštěstí
v úterý, po návratu z výletu do Železné
Rudy začal hustě padat sníh a nám se
okamžitě zlepšila nálada, neboť lyžování bylo zachráněno.Ve středu jedna
skupina jezdila na Godlhofu a druhá
na Špičáku. Podmínky byly výborné
a lyžování na čerstvě napadaném sněhu bylo skvělé.
Ve čtvrtek zavítal na Hoﬀmanky světo-

vý pohár ve slalomu, s výlučnou účastí
línských závodníků.První místo obsadil
Míra Bulka,druhé Katka Halámková
a třetí Kiki-Kristýna Machačová. Nutno podotknout, že výkona byly velmi
vyrovnané,o pořadí rozhodovaly setiny vteřiny. Večer nám nabídli tlučenští,
jestli bychom se k nim nepřipojili na
maškarní. Taková nabídka se neodmítá.
Na takřka neuvěřitelné taneční kreace
našich spolužáků budeme vzpomínat

velmi dlouho.
Myslíme,že kurz jme si moc užili. Někteří z nás se naučili na lyžích lépe,někteří
hůř, ale důležité je, že jsme si to alespoň zkusili a celý pobyt byl velmi příjemný. Volný čas jsme si užili po svém,
nechyběla spousta legrace a smíchu,
poznali jsme spoustu nových přátel.
Po celou dobu vládla dobrá nálada,
prostě skvělý lyžák .
žáci 9.třídy

Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu
V polovině prosince schválilo zastupitelstvo rozpočet obce na letošní rok.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný,
přičemž příjmy i výdaje činí 20 miliónů
korun.
Hlavním zdrojem příjmů obce zůstávají příjmy z daní, které jsou letos

očekávány ve výši 15 865 tis. Kč. Je
samozřejmě otázkou, jaký dopad na
obecní rozpočet bude mít uskutečněná daňová reforma. Příjmy z daní
nakonec mohou být vyšší, ale také
nižší než se předpokládá. Za důležité
je také možno považovat příjmy z les/1/

ního hospodářství (350 tis. Kč) a z pronájmu nemovitostí a nebytových prostor (celkem 774 tis. Kč).
Pokud jde o výdajovou stránku rozpočtu, jsou patrny priority, na nichž
se zastupitelé v průběhu loňského
roku shodli. V první řadě jde o opravy

a rekonstrukce komunikací, na které
je vyčleněna částka 4 680 tis. Kč. Druhou prioritou je základní a mateřská
škola. V rozpočtu je na oblast školství
počítáno s částkou 2 900 tis. Kč. Mimo
zabezpečení vlastního provozu školy budou tyto prostředky využity na
opravu střechy budovy ZŠ 1. stupně,
na výměnu oken v budově ZŠ 2. stupně a na zpracování projektu na rozšíření mateřské školy. Dobrou zprávou
je usnesení zastupitelstva Plzeňského
kraje, na jehož základě byla naší obci
poskytnuta neinvestiční dotace ve výši
700 tis. Kč právě na zmiňovanou opravu školní střechy.
Přibližně na stejné úrovni zůstávají
výdaje spojené s údržbou, drobnějšími stavebními pracemi i péčí o vzhled
obce a veřejnou zeleň (1 800 tis. Kč)
nebo výdaje na zajištění místní správy,
fungování zastupitelstva a celkového
chodu obce (3 450 tis. Kč). Pod touto
položkou jsou zahrnuty mj. mzdové
náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, veškeré náklady spojené s úhradami energií a služeb apod.,
ale také např. zbývající část nákladů
na dokončení opravy fasády budovy
obecního úřadu.

Částka 700 tis. Kč je připravena na
ﬁnancování projektu výstavby plánovaného sběrného dvora. Realizace
této akce je ovšem závislá na případném úspěchu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Žádost byla ze strany obce podána
v říjnu loňského roku.
Na zajišťování pečovatelských služeb
a chodu domu s pečovatelskou službou je vyčleněno 350 tis. Kč. S částkou
326 tis. Kč je nutno počítat na úhradu
energie spotřebované v síti veřejného
osvětlení, s částkou 145 tis. Kč pak na
zaplacení příspěvku obce na dopravní
obslužnost.
Obec také pamatuje na podporu
sportovního a společenského života (celkem 320 tis. Kč). Příspěvky jsou
poskytovány již tradičně poskytovány
oběma tělovýchovným jednotám, ale
také spolkům a zájmovým organizacím, mezi něž lze zařadit místní organizace rybářů, zahrádkářů, myslivců
nebo svazu žen. Zvláštní význam přitom má podpora místní organizace
Svazu důchodců ČR, neboť spokojený
život seniorů je zcela bezesporu vizitkou každé obce.
Více prostředků bude v letošním roce

směřovat na požární ochranu (750 tis.
Kč). Důvodem je snaha o vytvoření
kvalitnějšího technického zázemí pro
zásahovou jednotku hasičů, kterou
obec ze zákona zřizuje a za jejíž vybavení i činnost plně odpovídá.
Na závěr nelze nezmínit dobrý výsledek hospodaření obce v loňském roce.
Přestože obec hospodařila podle upraveného deﬁcitního rozpočtu, podařilo se nakonec dosáhnout přebytku
ve výši 7 971 tis. Kč. Je to důsledek
dodržování pravidel hospodárnosti,
která měla jeden hlavní cíl – ušetřit
co nejvíce ﬁnančních prostředků na
důležité investiční akce připravované
pro letošní a příští rok.
Na konci ledna provedla kontrolní
skupina oddělení ﬁnanční kontroly ekonomického odboru krajského
úřadu audit hospodaření obce za rok
2007 a konstatovala, že nebyly zjištěny nedostatky. Na tomto výsledku má
podíl dlouhodobě kvalitní práce účetní obce, ale také dobré fungování rady
obce a ﬁnančního i kontrolního výboru zastupitelstva.
Michal Gotthart
starosta

Kaleidoskop informací

Závory byly instalovány před hájovnou „U Fulínů“ a poblíž
dálničního podjezdu u Sulkova...
… a černé skládky při cestě podél Sulkovského potoka
byly odklizeny. Snad se tak podaří alespoň tuto část krajiny
ochránit před další devastací.
Dětské maškarní odpoledne uspořádala 23. února sulkovská organizace Svazu
důchodců ČR. Do sálu restaurace SPARTA dorazil velký počet dětí ze Sulkova i Líní.
Masky byly nápadité a moc se líbily!
Již tradiční dětský maškarní disko-rej pořádali v Sokolovně o týden později
také členové oddílu Klubu českých turistů a oddílu letního biatlonu TJ Baník Líně.
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Oprava střechy započala na budově základní školy 1. stupně. K poslednímu výraznému poškození střešní krytiny došlo
při loňském orkánu „Kyril“. Na opravu obec získala neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši 700 tis. korun.

Většina oken byla vyměněna v budově základní školy
2. stupně. Kromě očekávaných tepelných úspor se zcela
nepochybně vylepšil také celkový vzhled budovy.

Setkání kronikářů Nýřanska se uskutečnilo 19. února
v prostorách Místní knihovny Líně. Kronikáři se dověděli
potřebné informace o nových právních předpisech týkajících se vedení kronik a vyměnili si cenné zkušenosti ze své
záslužné práce.

Nový stojan na kola byl vybudován před budovou obecního úřadu. Sloužit má především návštěvníkům pošty, lékárny a obecního úřadu, kteří svá kola dosud opírali o fasádu
budovy.

Problémů s parkováním ubude. Na základě přání části
obyvatel Vojenské ulice začal být řešen chronický nedostatek parkovacích míst, kterým trpí sídliště. Vznikající parkoviště doplní dva krátké chodníky a na přilehlých pozemcích
bude vysazena vhodná parková zeleň.

Opět bude co spravovat! Na kruhovém objezdu v Dlouhé
ulici poškodilo neznámé nákladní vozidlo betonové palisády. Opravu provedou zaměstnanci obecního úřadu.
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Opravy a rekonstrukce
Obě budovy naší línské školy jsou
přibližně 100 let staré. Přestože architektonicky na svůj věk nevypadají
rozhodně špatně, podstatně horší je
už otázka technického stavu obou
budov.Proto se snažíme o průběžné
zlepšení tohoto stavu,tak aby odpovídal dnešním požadavkům. Kdo
z Vás se po naší obci pohybuje, určitě
v tomto roce zaznamenal poměrně
velké změny. Již na začátku ledna se
rozběhla první velká akce, výměna
oken na 2.stupni ZŠ. Finančně ji zajis-

til zřizovatel školy, tj. Obecní úřad
Líně,samotnou výměnu pak provedla
fi.pana Wágnera. Velký podíl na tom,
že vše bylo hotovo za plného provozu školy za 14 dní mají rovněž pracovníci OU Líně, především pan Váchal
a Koubík.
Další zásadní rekonstrukce byla záhájena v únoru. Během měsíce bude
kompletně vyměněna celá střecha
a položena nová krytina na 1.stupni
ZŠ. Tuto akci finančně zajišťuje z velké
části dotace z krajského úřadu v Plzni

a OU Líně.Stavbu provádí fi.Malákkrovy,která zvítězila v řádném výběrovém řízení..
V létě ještě uvažujeme o opravě fasády rovněž na 1. stupni,a jejím novém
barevném „kabátě“.
Myslím, že po těchto opravách
a rekonstrukcích se za vzhled a funkčnost obou škol rozhodně nebudeme
muset stydět.
Bohumír Landrgott
Ředitel ZŠ a MŠ Líně

Výroční členská schůze Svazu důchodců
Na výroční členské schůzi konané dne
21.1.2008 bylo předloženo zhodnocení činnosti Svazu důchodců za rok
2007 i podrobné hospodaření uplynulého roku a návrh rozpočtu na rok
2008. Všechny předložené zprávy po
doporučení revizní komise byly schváleny. Bez ﬁnanční dotace Obecního
úřadu, dotací sponzorů a vlastních
dotací účastníků, bychom tyto akce
nemohli uskutečnit. Například návštěvy solné jeskyně, meditační zahrady,
výstavy panenek v Přešticích, plavání,
měsíčně účast na divadelních představeních pro seniory ve Velkém nebo

Komorním divadle, účast na akcích
pořádaných KR SD v Plzni. Pro nás bylo
důležité i pořádání akcí pro děti. Pro
letošní rok jsme se spojili i s Klubem
turistů Líně. Myslím, že mohu zdůraznit, že založení naší organizace splnilo svůj úkol i účel. Že bylo pro nás
seniory přínosem nejen k bližšímu
seznámení, ale i sblížení. Každá naše
schůze začínala buď kulturní vložkou
/Dobřanské bábinky, Doubravecké
sokolky, Chlumčanské orientálky atd./
nebo lékařskou přednáškou a do toho
pak ještě naše taneční dýchánky! To
vše je přece moc dobré a zdravé pro
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naše staré revmatické klouby a jiné
neduhy.
Naše členská základna měla k 31. 12.
2007 55 členů a již se zase rozrostla.
O akcích, které máme na r. 2008 naplánované, se dozvídáte z místních novin.
V nejbližším termínu teď pořádáme
zájezd na vepřové hody do Biskoupek,
na členské schůzi bude přednáška
o čínské medicíně a 27.3.2008 mezi
nás přijedou mažoretky – dětský soubor z Přeštic. To jsou jen některé akce,
na kterých Vás rádi přivítáme v restauraci TJ Sparta Sulkov.
Marie Brandnerová
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zpracovala Jindřiška Kašparová
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Daňový kalendář 2008
Daňový kalendář 2008
Březen
Pondělí 17.

daň z příjmu

čtvrtletní záloha na daň

Úterý 25.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za únor

Pondělí 31.

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2007, nemá-li poplatník povinný audit
a přiznání zpracovává a předkládá sám

Duben
Úterý 15.

daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí

Pátek 25.

daň z přidané hodnoty

daň. přiznání a daň za 1.čtvrtletí a březen
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben

Pondělí 2.

daň z nemovitosti

splatnost celé daně

Pondělí 16.

daň z příjmů

pololetní a čtvrtletní záloha na daň

Květen
Pondělí 26.
Červen

Setkání kronikářů v Líních
Je dobrým počinem pracovníků Muzea
a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici a Okresního archivu v Plasích, že
vedle pravidelných seminářů, na které
zvou všechny kronikáře z celého okresu,
se pořádají i střediskové aktivy kronikářů. Po schůzkách v Třemošné a Blatnicích, se poslední uskutečnila v úterý,
19. února v Líních. Do místní knihovny,
o kterou se pečlivě stará pan Vladimír
Kunst, pozval všechny regionální kronikáře místní starosta, pan Michal Gotthart
a kronikářka této obce, paní Helena Svobodová. Vedle úvodního slova starosty,
vedla celý tento aktiv, paní Jana Dienstpierová, pracovnice výše zmíněného
Muzea a galerie v Mariánské Týnice. Od
ní se všichni zúčastnění kronikáři dozvěděli, jaké výstavy či akce připravuje v nejbližších měsících jejich muzeum, jak
psát kroniky a hlavně, co by se mělo či
nemělo v nich objevit, aby se neporušily
jednotlivé zákony. Pochopitelně, velký
prostor dostali samotní kronikáři, kteří
nejenom, že měli možnost představit
své obecní kroniky, ale též se rozpovídali,
jakým způsobem píší tyto kroniky, které

by měly být vypovídající hodnotou pro
příští generace. Kronikář města Nýřan,
pan Miroslav Uxa se zmínil, že s velkou
hrdostí zapsal mj.do kroniky informaci
o slavných jejich rodácích,např. o panu
Otýsovi, který je největším sběratelem
hokejových puků na světě. Místní kronikářka, paní Helena Svobodová nezapřela svoji bývalou profesi kantorky,
když se zmínila o práci s místní školní
mládeží, pro kterou připravuje zajímavé akce. Tou poslední bylo povídání při
knížkách a kresbách o Josefu Ladovi,
u příležitosti jeho nedávného 120. výročí narození.,resp. 50. výročí umrtí.Také já
jsem se zmínil, že vedle psaní kroniky,
jsem ve Zbůchu dal dohromady partu
nadšenců, zajímající se o historii naší
obce, která působí pod názvem Komise
750 let obce Zbůch. Její hlavní činností
je prezentace obce v podobě různých
výstav na různá témata. Tou poslední
byla výstava u příležitosti 30. výročí ukončení těžby černého uhlí v naší obci.
Zaslouženě největší obdiv sklidil kronikář
obce Lochousice, pan Karel Synáč, který
ukázal všem, jak se má výtvarně vést
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kronika. Jeho obrázky jsou mistrovským
dílem a ani se nechce věřit, že „obyčejný“
písmák má takovou dokonalou techniku. Na závěr všichni zúčastnění obdrželi
různé propagační materiály o obci Líně
a už nyní se všichni těší na příští setkání
kronikářů, na které nás pozvali zástupci
obce Tlučná.
Za všechny zúčastněné Rudolf Hrdlička
kronikář obce Zbůch

UPOZORNĚNÍ
pro majitele psů
Obecní úřad Líně upozorňuje majitele
psů, že poplatky pro rok 2008 lze
hradit v hotovosti do pokladny
obecního úřadu.
Úřední hodiny
PO, ST – 7.30-12.00; 13.00-17.00 h

Nezapomínáme na lidové tradice
V minulých číslech našich novin jsme
se věnovali dávné historii Líní a Sulkova.
Tak, jak to kronikářům patří a jak v tom
budeme později pokračovat.
Ale, co kdybychom se dnes pokusili minulost spojit s dneškem a trochu
i s budoucností? A kdo představuje naši
budoucnost? Hádáte správně – naše
děti. To si dobře uvědomují i členky
Klubu důchodců ze Sulkova i Líní. Proto připravují několikrát za rok pro děti
něco veselého. Tradičně se ozývá hudba v sulkovské Spartě
vždy před Mikulášem i v době
masopustního veselí. Tanec
střídají veselé soutěže a dojde
i na dárečky.
Ale nedávno Klub důchodců
rozhodl, aby to rozdávání radostí bylo oboustranné. A dokonce
obohacené i o nové vědomosti. A opět z obou generačních
stran – dětí i důchodců. A poslal
mezi mládež mne – kronikářku.
Místo pro setkání nám poskytl
v zrenovovaných a útulných
místnostech knihovny její obětavý vedoucí pan Kunst. A nezůstalo
jen u poskytnutí prostoru. Připravil pro
děti i zdroj potěšení – řadu Ladových
obrázkových knih, pozval fotografa
pana Kučeru a načerpal z internetu
i novodobé poznatky k našemu besedování s názvem Lidové tradice v díle
Josefa Lady.
Přiznám se, že jsem si k oživení tohoto
námětu přihřála i vlastní důchodcovskou polívčičku: Znají ještě děti lidové
tradice? Dozvídají se o nich od rodičů,
prarodičů, ve škole? Čtou si rády knížky
a prohlížejí obrázky? A hlavně – umějí
vracet nezištnou lásku rodičům, udržují
přátelské vztahy s kamarády, podílejí se na přípravě tradičních rodinných
svátků, z nichž za nejhezčí považujeme
Vánoce a Velikonoce? Tehdy se scházejí

všichni nejbližší, aby si vzájemně přinesli radost, ocenili uplynulou etapu
společného života, těšili se z návratu
slunečního světla a načerpali sílu do
budoucího žití. To jsou hodnoty, které propojují lidský rod od pravěkého
společenství dneškem do budoucna.
A děti je mají přijímat za své.
A děti nezklamaly. Obě třídy – třetí
i čtvrtá přicházely postupně s p. učitelkou Hrdličkovou a Hejzkovou ukáz-

něně, pozorně, se snahou něco se
dovědět i něco předat. Řadu Ladových
obrázků již znali, některé knihy s jeho
ilustracemi mají doma a čtou je i ve škole. Zeměpisné poznatky úměrné jejich
věku získaly ve škole. Znaly pojem slunovratu, dobře rozuměly prodlužování
dne počátkem ledna a řadu dalších.
Velikonoce jsme si připomněli všichni
moc rádi. Podle křesťanské tradice vstal
Kristus z mrtvých, s nadějí začíná nový
život. Jeho symbolem jsou i velikonoční vajíčka – kraslice, které děti zdobí
ve škole i doma. Velikonoce znamenají radost a veselí. A tak jsme zarachtali
velikonoční řehtačkou a společně si
zakoledovali: „Hody hody, doprovody….“ Aleš Lašuj popadl nabídnutou
pomlázku či „dynovačku“, nebo také

„tatara“ a já se ráda nechala vyšupat.
Skoro polovina dětí chodí pátého prosince ve slavné trojici Mikuláš, Anděl,
Čert. Na vánoce připravují vlastní rukou
zhotovené dárky svým milovaným,
pomáhají při úklidu a přípravě slavnostní večeře. Při besedě děti názorně předvedly, že umějí dokonce uplést vánočku, ikdyž jen ze tří těstových pramenů.
Také na maškarní karneval se všichni těšili. Jak na sulkovský, tak na líňský
pořádaný Baníkem. Ještě před
padesáti lety u nás procházel
masopustní průvod dospělých
i dětí po Plzeňské ulici, obešel
celé Líně a v Lidovém domě
pak propuklo hlavní veselí.
A na Sulkově býval maškarní
bál zvlášť povedený. Nechyběly
žádné tradiční masky – medvěd, „bakus“ kobyla. V čele šla
nevěsta se ženichem, nevěsta
před těmi padesáti lety vynikala. Vlastně vynikal. Byl to urostlý
/skoro 190 cm a 90 kg/ lesák
Karel Skala z hudebně a dramaticky nadané rodiny, který celý
den, večer noc skutečně perlil.
Ale zpět k naší besedě. Děti o tradicích
znaly mnoho, horší už to bylo s tradičními řemesly a nástroji. Že se Ladovy dřevěné sáňky jmenovaly rohačky, nemohl
vědět nikdo, že je vyráběl truhlář, tesař
či otec rodiny, věděl Aleš Lašut. Tomu
se truhlařina líbí, dřevo miluje a už sám
několik „majstrštyků“ zhotovil. Slaměnou ošatku už uměla pojmenovat jedině Helenka Karlová a nůši už by nepoznal nikdo, i ve vzorech českého jazyka
musela být nahrazena „růží“. Staré předměty a dovednosti jsou nahrazeny novými. Plést ze slámy ošatky a z proutí
košíky zůstane uměleckým řemeslem.
My zas „umíme“ s počítačem a hlavně
psát esemesky.
Kronikářka – Helena Svobodová

Informace a doporučení Obvodního oddělení Policie ČR Nýřany
Vážení občané dovolte mi, abych vás
na začátku roku 2008 seznámil s činností Policie ČR, obvodního oddělení
Nýřany. Nejprve mi dovolte několik statistických čísel. V roce 2007 jsme ve vaší
obci celkem zadokumentovali 23 trestných činů a 63 přestupků. Ve srovnání
s rokem 2006 došlo k poklesu nápadu
trestné činnosti o 6 trestných činů, pře-

stupků jsme v předešlém roce řešili 49.
Nejvíce přestupků bylo spácháno
v obci na úseku dopravy, kdy nejčastějším přestupkem bylo nerespektování
zákazu předjíždění a požívání alkoholických nápojů řidičem před jízdou.
Snížil se počet přestupků v dopravě,
kdy řidič nerespektovat předepsanou
rychlost v obci. Do uvedeného čís/7/

la nejsou zanesené přestupky, které
v souvislosti s dopravou zjistil dopravní
inspektorát. Mimo dopravu jsme dále
prošetřovali přestupky proti majetku,
což byly drobné krádeže, přestupky
proti občanskému soužití a přestupky
proti veřejnému pořádku. Z přestupků
proti majetku považuji za nejzávažnější
drobné krádeže věcí na hřbitově, kdy

před rokem dokonce došlo k rozsáhlému poškození více hrobů. V roce 2007
zde různí pachatelé převážně odcizili
měděné lampičky a schránky, ale začali
se již ztrácet i věnce a květiny. Z tohoto
důvodu jsme se hlavně na konci měsíce října a začátkem měsíce listopadu
2007 na kontrolu hřbitovů zaměřili
i ve spolupráci s dopravním inspektorátem a kriminální službou. Z přestupků proti občanskému soužití bych se
zmínil hlavně o drobných ublíženích
na zdraví, ke kterým nejčastěji došlo při
vzájemných fyzických napadeních na
ubytovnách.
Šířeji bych se chtěl zastavil u přestupků
proti veřejnému pořádku, které jsou
společně s krádežemi na hřbitově vámi
nejvíce vnímány. Do těchto přestupků
spadá i volné pobíhání psů. Bohužel
v tomto roce se ve vaší obci počet
těchto případů zvýšil. Ubylo ale případů, kdy pes skutečně zaútočil a zranil
osobu. Volné pobíhání psa spadá do
působnosti vašeho obecního úřadu.
Policie ČR nemá žádné prostředky na
odchyt takového psa a po dohodě
s radou obce v těchto případech pouze vypomáháme. Na odchyt psů nemá
žádné prostředky samozřejmě ani váš
obecní úřad a pokud se nejedná o klidného psa, zajišťuje odchyt v Líních až
specializované pracoviště z Kralovic.
Všechny náklady na odchyt takového
psa je poté povinen zaplatit majitel
psa. Pokud se vlastník psa nezjistí hradí
náklady obecní úřad. Chtěl bych touto
cestou všechny majitele psů upozornit
na vyhlášku obce, která zakazuje volné pobíhání psa na veřejnosti, kdy pes

musí být na veřejnosti na vodítku a mít
ochranný košík. Při nedodržení vyhlášky majiteli psa hrozí pořádková pokuta.
Je nutné si uvědomit, že majitel psa za
něho plně odpovídá. Do této přestupkové oblasti dále patří zejména rušení
nočního klidu a s tím spojené vandalství a poškozování obecního majetku.
K těmto případům opět dochází zejména v okolí ubytoven. Zvýšili jsme počet
kontrol na ubytovnách i ve spolupráci
s cizineckou policií. Zde dále budeme
připravovat ve spolupráci s obecním
úřadem preventivní opatření, aby se při
podobných případech dal zjistit viník.
Mám radost, že se nám podařilo snížit
počet trestných činů v obci a zároveň
zvýšit i počet zjištěných pachatelů. Přesto mi dovolte, abych se u několika případů zastavil. Jedná se o případy, proti
kterým se sami můžete účinně bránit.
Na prvním místě jsou to krádeže věcí
z vozidel. Pachatelé se v současné době
zaměřují zejména na volně položené
věci na sedadlech, kdy jde většinou
o dámské kabelky a peněženky. Využijí poté krátkou nepřítomnost řidiče
a osádky u vozidla a po rozbití skleněné
výplně tašku z vozidla odcizí. Ke krádežím dochází hlavně při návštěvách
hřbitovů, škol a školek. Pachatelům
stačí na takovou krádež několik sekund,
vidí řidiče od vozidla odcházet a takto
ponechané věci se stávají snadno jeho
kořistí. Berte si proto sebou z vozidla
tyto věci vždy sebou, i když odcházíte
jen na minutku a zdá se Vám, že vozidlo
máte vlastně pod kontrolou. S těmito
případy souvisí neoprávněné výběry
z bankomatu. Pachatelé v peněžen-

Rybáři na Šumavě
Letos, hned druhý den po Novém roce,
se vydalo 27 mladých rybářů se svými
vedoucími na zimní rekreaci, kterou už
druhým rokem trávili v útulné chatě
Šumava na Hojsově Stráži, kde našli
veškeré pohodlí.Oproti loňskému roku,
kdy chyběl sníh, naopak tentokrát naši
mladí rybáři si zalyžovali dosytosti.
Každý den byli několik hodin na sjezdovce
a byla radost pozorovat ty nejmenší, jak se
každou jízdou zdokonalují. U těch starších
musíme obdivovat, jak ovládají jízdu na
snowboardu. Za všechny účastníky bych
chtěl poděkovat MO ČRS v Líních a též
paní Stanislavě Egermayerové za ﬁnanční
pomoc, díky které se opět podařilo zajistit
tuto oblíbenou dětskou zimní rekreaci.
Rudolf Hrdlička
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kách většinou najdou platební kartu,
ale bohužel dost často i PIN kód k ní.
Než se podaří kartu zablokovat může
již dojít k výběrům. PIN kód proto rozhodně neponechávejte u platební
karty. Za takové zneužití platební karty
banky neručí. Po ztrátě pak kartu může
zneužít i její nálezce, kdy i takové případy již evidujeme. Dále bych chtěl
upozornit na údajné domovní prodejce a na osoby, které jdou vrátit majiteli
domu jakékoli smyšlené přeplatky. Tito
pachatelé si většinou vybírají seniory,
ale již to není pravidlem. Jsou to podvodníci, kteří se vám snaží dostat pod
jakoukoli záminkou do vašeho obydlí
a zde pak využívají vaší nepozornosti
a nebo důvěřivosti a buď vám odcizí
peníze a nebo je z vás vylákají. I zde platí jednoduchá obrana, aby jste nepouštěli takové osoby do svých domácností
a zavolali na Policii ČR. Skutečnému
obchodníkovi nebo zástupci ﬁrmy určitě nebude vadit, že jste se o jeho pravé
totožnosti přesvědčili.
V následujícím období chce Policie
ČR změnit strategii při boji s trestnou
činností, kdy na prvním místě bude
preventivní činnost. K této činnosti
začneme využívat po dohodě s obecním úřadem i váš zpravodaj, kde vás
budeme pravidelně informovat o naší
činnosti a přímo o případech z vaší
obce. Chceme se zaměřit i na historii
bezpečnostních sborů ve vaší obci, aby
jsme vás seznámili s rozdíly, ke kterým
při tomto vývoji u nás došlo.
komisař npor. Bc. Ladislav Fronk
vedoucí oddělení

Velikonoce podle lidových tradic
PROČ JE STŘEDA ŠKAREDÁ
Toto označení prý pochází z toho, že se
Jidáš na Ježíše škaredil. Podle lidové tradice se proto v tento den nesmí nikdo
mračit, jinak by se škaredil ve všechny
středy v roce. Někde se také středě říkalo Sazometní nebo Smetná, protože se
toho dne vymetaly komíny.
KDE VZAL BARVU ČTVRTEK
Zelený čtvrtek se obvykle vysvětluje na
základně zelených bylin, které byly součástí Poslední večeře nebo také podle
barvy probouzející se přírody, jelikož se
Velikonoce slaví v době, kdy se všechno
zelená. Chcete-li podle tradice udělat
v tento den něco pro své zdraví, snězte
něco zeleného - špenát, kopřivy, popenec, řeřichu, zelené saláty.
CO SE NEMĚLO NA VELKÝ PÁTEK
Je to den hlubokého smutku na památku ukřižování Ježíše Krista. Tento den
lidé ráno vstávali před východem sluce
a omyli se vodou z potoka. Dodržovali přísný půst a nepůjčovali nic ze své
domácnosti, protože by tyto věci mohly být očarovány. Nesmělo se hýbat se
zemí, proto se nepracovalo na poli ani
v sadu, nesmělo se také prát prádlo,
protože by ho prý pradleny namáčely
do Kristovy krve.
CO SE DĚLALO NA BÍLOU SOBOTU
Tento den se uklízelo a bílilo, připravovalo se a chystalo vše na slavné Vzkříšení
na Boží hod velikonoční. Vařily se obřadní a sváteční pokrmy, pekly se mazance
a velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí, vázaly se březové
metličky a zdobila se vajíčka. V mnoha
vsích bylo zvykem, že se doma uhasila
všechna ohniště před kostelem vložila
hospodyně na hraničku vlastní polínko
a když kněz oheň posvětil, vzala žhavý
oharek domů a žehnala jím oheň nový.
Skončením bílé soboty se zvršil také
dlouhotrvající půst.
JAK SE SLAVIL BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
K této neděli patří tradiční velikonoční
pokrmy - beránek, mazanec, ale také
vejce, chleba a víno, které se dříve světily ráno při mši. Kromě symbolického

významu měl tento zvyk i praktický
podtext - po období dlouhého předvelikonočního půstu by mohl náhlý
přechod k tučné stravě přivodit zdravotní obtíže. Proto se světily pokrmy,
které měly tělo na návrat k běžné stravě
pozvolna připravovat, a kousek z takto
posvěceného jídla dostala v tento den
každá návštěva, která vešla do domu.
PROČ BYL PONDĚLEK MRSKANÝ

Na velikonoční pondělí chodili dříve
dům od domu mládenci za děvčaty
a šlehali je pomlázkami spletenými
z vrbového proutí, aby byly po celý rok
zdravé, veselé a pilné. Mnohde bylo
zvykem, že v úterý na oplátku děvčata
polévala chlapce vodou, aby byli svěží.
Dnes už chodí s pomlázkami většinou
jen děti, které za vinšování dostávají
nejen malovaná vajíčka, ale i sladkosti

Kalendář turistických akcí - OKČT TJ Baník Líně 2008
22. 3. 2008

Čertova podkova Sedlec – Prčice /zájezd a pěší turistika/
Trasy: 10 až 35 km
Odjezd bus: Líně 5.30 h., Sulkov 5.35 h
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a děti 150 Kč, nečlen 160 Kč
Přihlášky: do 16.3.2008
26. 4. 2008
Výstup na Košťál - České středohoří /zájezd a pěší turistika/
Trasy: 17, 23, 26, 33 km
Odjezd bus: Líně 5.30 h., Sulkov 5.35 h
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a děti 160 Kč, nečlen 170 Kč
Přihlášky: do 20.4.2008
10. 5. 2008
Líňský maratón – 21. ročník /pěší a cyklo turistika/
Trasy: pěší: 12, 22, 24, 33, 42 km
MTB /horská kola/: 24, 33, 42, silniční 42, 84 km
Start: restaurace Sokolovna: pěší 33 a 42 km – 6.45 – 8.30 h, ostatní
trasy /MIMO PĚŠÍ 22 km/ od 8.00-10.30 h.
22 km od 8.30 – 9.00 h z Myslinky od tur.rozcestníku, kam
bude vypraven bus v 8.15 h od Sokolovny v Líních
Cíl: Líně, restaurace Sokolovna do 17.30h
24. 5. 2008
Krušnohorským pohraničím z Potůčků do Bublavy
Trasy: 20, 26, 33 km /zájezd a pěší turistika/
Odjezd bus: Líně 5.30, Sulkov 5.35 h
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a děti 160 Kč, nečlen 170 Kč
Přihlášky: do 18.5.2008
1. 6. 2008
Dětský pochod - 1. ročník /turistický pochod tří generací/
Pořádají OKČT TJ Baník Líně a Klub důchodců Líně-Sulkov
Trasa: 5km
Start: místní plovárna v Líních od 13.00 – 15.00 h.
Cíl: v místě startu do 17.00 h.
7. 6. 2008
Rozhledna Veselý vrch – Slapsko /zájezd a pěší turistika/
Trasy: 17, 23, 25, 32 km
Odjezd bus: Líně 5.30, Sulkov 5.35 h
Jízdné: člne OKČT TJ Baník Líně a děti 120 Kč, nečlen 130 Kč
Přihlášky: do 1.6.2008
Info a přihlášky: F.Brabec, tel.č. 377911741, mobil 605 234797

Krajský přebor škol - 30. 1. 2008 Plzeň, 15. ZŠ - šachy
Škola

ZŠ Líně

Jméno a příjmení
Háva Radim
Václav Karel
Janout Miloš
Mečl Dominik

1
1
0
0
0

2
0,5
0
1
0

3
0,5
0
0
1

4
1
1
0
0

5
0,5
1
1
1

6
1
0
0
0

7
0
0
1
1

/9/

8
0
1
1
0

9
1
0,5
1
0

10

Celkem
5,5
3,5
5
3

Celkem družstvo

Pořadí

17

7.

Rozpis utkání TJ Sparta Sulkov – jaro 2008
14.

A

Ne

30. 3.

15. 00

Sparta SULKOV

-

TJ TLUČNÁ

_____

15.

A

So

5. 4.

16. 30

FK Bohemia KAZNĚJOV

-

Sparta SULKOV

_____

16.
12.
12.
10.

A
B
D
Ž

Ne
So
Ne
So

13. 4.
12. 4.
13. 4.
12. 4.

16. 30
16. 30
10. 00
14. 00

Sparta SULKOV
Sparta SULKOV „B“
Sparta SULKOV
Sparta SULKOV

-

SPÁLENÉ POŘÍČÍ
Sokol PŇOVANY
Sokol DOBŘÍČ
Baník ZBŮCH

_____
_____
_____
_____

17.
13.
13.
11.

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

19. 4.
20. 4.
20. 4.
19. 4.

15. 00
15. 00
10. 00
10. 00

Sokol MALESICE
Baník K. ÚJEZD „B“
Slavia ÚNĚŠOV
Baník K. ÚJEZD

-

Sparta SULKOV
Sparta SULKOV „B“
Sparta SULKOV
Sparta SULKOV

_____
_____
_____
_____

18.
14.
14.
12.

A
B
D
Ž

Ne
So
Ne
So

27. 4.
26. 4.
27. 4.
26. 4.

17. 00
17. 00
10. 00
14. 30

Sparta SULKOV
Sparta SULKOV „B“
Sparta SULKOV
Sparta SULKOV

-

TJ ZRUČ
Sokol KOZOLUPY „B“
Baník K. ÚJEZD
SHH H. HUŤ

_____
_____
_____
_____

19.
15.
15.
13.

A
B
D
Ž

Ne
So
Ne
So

4. 5.
3. 5.
4. 5.
3. 5.

17. 00
17. 00

Sparta SULKOV
Sparta SULKOV „B“
volno
Sparta SULKOV

-

Union Sparta PLZEŇ
Slovan BLATNICE „B“

_____
_____

-

Slovan BLATNICE

_____

20.
16.
16.
14.

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

10. 5.
11. 5.
11. 5.
10. 5.

17. 00
15. 00
10. 00

Sokol MLADOTICE
Sokol HUNČICE „B“
Baník ZBŮCH
volno

-

Sparta SULKOV
Sparta SULKOV
Sparta SULKOV

_____
_____
_____

21.
17.
17.
15.

A
B
D
Ž

Ne
So
Ne
So

18. 5.
17. 5.
18. 5.
17. 5.

17. 00
17. 00
10. 00
14. 30

Sparta SULKOV
Sparta SULKOV „B“
Sparta SULKOV
Sparta SULKOV

-

Sokol ČERNICE
Sokol PŘEHÝŠOV
FK Trafo HADAČKA
TJ TLUČNÁ

_____
_____
_____
_____

22.
18.
18.
16.

A
B
D
Ž

Ne
So
So
So

25. 5.
24. 5.
24. 5.
24. 5.

17. 00

-

Sparta SULKOV

_____

14. 00
10. 30

Sokol RAKOVÁ
volno
Slovan BLATNICE
Sokol CHOTÍKOV

-

Sparta SULKOV
Sparta SULKOV

_____
_____

23.
19.
19.
17.

A
B
D
Ž

Ne
So
Ne
So

1. 6.
31. 5.
1. 6.
31. 5.

17. 00
17. 00
10. 00
14. 30

Sparta SULKOV
Sparta SULKOV „B“
Sparta SULKOV
Sparta SULKOV

-

Sokol KRALOVICE
SHH H. HUŤ „B“
SHH H. HUŤ
Sokol PERNAREC

_____
_____
_____
_____

24.
20.
20.
18.

A
B
D
Ž

So
Ne
So
So

7. 6.
8. 6.
7. 6.
7. 6.

17. 00
15. 00
14. 30
10. 00

Sokol DRUZTOVÁ
Baník LÍNĚ „B“
Olympia KOŽLANY
Sokol PŘEHÝŠOV

-

Sparta SULKOV
Sparta SULKOV „B“
Sparta SULKOV
Sparta SULKOV

_____
_____
_____
_____

25.
21.
21.

A
B
D

Ne
So
Ne

15. 6.
14. 6.
15. 6.

17. 00
17. 00
10. 00

Sparta SULKOV
Sparta SULKOV „B“
Sparta SULKOV

-

Čechie PŘÍKOSICE
SK DOUBRAVA
FK Bohemia KAZNĚJOV

_____
_____
_____

26.
22.
22.

A
B
D

So
So
So

21. 6.
21. 6.
21. 6.

17. 00
17. 00
10. 00

Sokol PLASY
Baník ZBŮCH „B“
TJ TLUČNÁ

-

Sparta SULKOV
Sparta SULKOV „B“
Sparta SULKOV

_____
_____
_____

14. 30
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