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Rozpočet obce na rok 2009 je vyrovnaný
Týden před vánočními svátky schválilo
zastupitelstvo rozpočet obce na rok
2009. Je sestaven jako vyrovnaný, přičemž příjmy i výdaje činí 35,5 miliónů
korun.
Hlavním zdrojem příjmů obce zůstávají nadále příjmy z daní, které jsou
letos očekávány ve výši 17,6 mil. Kč.
Na druhém místě příjmové stránky
rozpočtu stojí příjem z prodeje nemovitostí ve výši 14,1 mil. Kč. V tomto případě se jedná o výtěžek z prodeje zbývající části bytů v bývalých vojenských
bytovkách a o předpokládaný příjem
z prodeje stavebních parcel.
Struktura výdajů rozpočtu obce je
ovlivněna prioritami, které si pro letošní rok stanovilo zastupitelstvo obce.
Priority zohledňují to, co obec nejvíce
trápí a co v obci chybí. Připravena je
řada projektů, potřeby jsou známé, vše
tedy závisí na ﬁnančních prostředcích,
kterých není nikdy dostatek. Je proto
nutné snažit se na každý nákladnější projekt najít vhodný dotační titul
a o dotaci (z prostředků EU, ze státního
rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z dalších možných zdrojů) požádat. Tímto
principem se obec důsledně řídí. Nelze samozřejmě očekávat, že se podaří
získat dotaci na všechny významné
akce, ale je správné se o to pokusit .
Nejvíce prostředků bylo stejně jako
v loňském roce vyčleněno na výstavbu a rekonstrukce místních komunikací . Přednost mají samozřejmě opět
komunikace nezpevněné – počítáno
je s rekonstrukcemi ulic Havířská, Tlučenská a Na Výsluní. Náklady na rekonstrukci Havířské ulice by z 92 % měly
být pokryty dotací z Regionálního
operačního programu Jihozápad. Po

projektu „Čistá Radbuza“ a výstavbě
sběrného dvora odpadů se tak bude
v krátké době jednat již o třetí projekt
na území obce podpořený z prostředků Evropské unie.
Druhou nejvýznamnější výdajovou
položkou jsou výdaje na odvádění
a čištění odpadních vod (6,5 mil. Kč).
Je nutno začít řešit katastrofální stav
kanalizace v hornické kolonii v Líních,
odkládat nelze ani nezbytnou rekonstrukci kanalizace v ulici V Zahrádkách,
tvořící páteř kanalizační sítě Sulkova.
Je před námi také postupné zasíťování pozemků pro výstavbu bydlení,
které obec v poslední době získala
od Pozemkového fondu ČR. Obci se
v tomto případě náklady na vybudování sítí vrátí při prodeji těchto pozemků. Vzhledem k nedostatečné kapacitě
stávající ČOV bude pravděpodobně
nutné zahájit v letošním roce také
ﬁnancování jejího dalšího rozšíření.
Na této akci se samozřejmě budou
ﬁnančně podílet také sousední obce
Zbůch a Nová Ves, které jsou na čistírnu rovněž napojeny.
Mezi každoroční priority patří oblast
školství. Letos je pro tuto oblast vyčleněno rekordních 5 mil. Kč. Kromě
zabezpečení vlastního provozu školy a nezbytných oprav dojde také na
dlouho připravovanou rekonstrukci
školní kuchyně. Stavební práce na nové
varně a sociálním zázemí pro kuchařky
již započaly, dokončení celé akce se
předpokládá v měsíci srpnu. Harmonogram prací je přitom potřeba stanovit tak, aby v období do konce června
nedošlo k omezení výuky a stravování
žáků. Nová kuchyně bude vyhovovat
veškerým stávajícím předpisům týka/1/

jícím se stravování ve školství.
Do popředí zájmu zastupitelů se v r.
2009 dostane rovněž využití volného
času dětí a mládeže. Schválený rozpočet počítá s částkou 4 mil. Kč na
výstavbu víceúčelového sportoviště.
Celý areál by měl vyrůst na obecním
pozemku v sousedství sídliště. Podle projektu, na nějž bylo již vydáno
potřebné územní rozhodnutí, areál
bude tvořen třemi samostatnými sektory: plochou pro malé děti s prolézačkami a pískovišti, víceúčelovým sportovním hřištěm s umělým povrchem
a plochou pro skateboard a kolečkové
brusle. Záměrem obce je také vybudovat plochu s prolézačkami pro děti na
Sulkově.
Již od konce loňského roku probíhají
práce na zlepšení prostředí v hasičské zbrojnici, na které by v průběhu
letošního roku měla navázat výstavba
nové garáže pro potřeby místní hasičské jednotky. Rozpočet předpokládá
na zajištění požární ochrany částku ve
výši 750 tis. Kč. Jedná se o oblast velmi
důležitou, za níž obec podle platných
zákonů nese plnou odpovědnost.
Nikdo z nás neví, kdy dojde k další
povodni nebo jiné mimořádné události. V takovém případě má hasičská
jednotka nezastupitelnou úlohu.
Podpory se jako již tradičně dočkají
místní tělovýchovné jednoty i spolky
a zájmová sdružení. Na tyto aktivity
bylo vyčleněno celkem 350 tis. Kč. Se
stejnou částkou se počítá na zabezpečení pečovatelských služeb.
Kromě uvedených priorit musí samozřejmě obecní rozpočet zabezpečit
dostatek prostředků na plnění základních povinností obce – na údržbu

a péči o veřejnou zeleň, na zajištění
veřejné správy, na dopravní obslužnost, veřejné osvětlení, nakládání
s odpady (včetně ﬁnancování provozu
sběrného dvora), správu hřbitova, činnost místní knihovny, na územní rozvoj apod. V těchto oblastech je počítáno s výdaji přibližně ve stejné výši jako

v posledních několika letech.
Každý z nás asi pozorně sleduje hospodářskou situaci země. Je proto
nutno počítat s negativními dopady
současné ekonomické krize na veřejné
rozpočty. Lze předpokládat, že daňová
výtěžnost poklesne, což se nepříznivě
promítne do příjmů obcí a měst v celé

České republice. Musíme být na tuto
situaci připraveni. Na případný pokles
příjmů je možno reagovat omezením
některých výdajů nebo využitím části
naspořené rezervy z minulých let.
Michal Gotthart
starosta

Kaleidoskop informací

V ulici V Zahrádkách byla
v první polovině února
vybudována část nového kanalizačního řadu.
Důvodem byl havarijní
stav stávající stoky, která je
páteří kanalizačního systému Sulkova.

Nový kanalizační řad
v délce 70 m byl položen
také v části hornické
kolonie. Práce proběhly
v lednu a v první polovině
února. Důvodem akce byl
nevyhovující stav původní
kanalizace a dlouhodobé
problémy s odváděním
dešťových vod. V blízké
době bude nutno v kolonii
řešit výměnu dalších úseků
kanalizace, problémem je
také starý vodovodní systém.

V únoru byly zahájeny
práce na rekonstrukci
Havířské ulice. Projekt
v celkové hodnotě 6,23
mil. Kč bude podle uzavřené smlouvy podpořen
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihozápad.
Ukončení stavby se předpokládá do června letošního roku.
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V budově ZŠ 1. stupně
byla zahájena rekonstrukce školní kuchyně.
Ukončení akce je plánováno na letošní srpen, aby
vše bylo připraveno na
zahájení nového školního
roku.

Dětské maškarní odpoledne uspořádala 21. února sulkovská organizace
Svazu důchodců ČR. Účast
byla veliká, zúčastnily se
děti ze Sulkova, Líní i Zbůchu. Děti i rodiče si užili
pěkné odpoledne.
Dětský maškarní diskorej uspořádali 7. března
v Sokolovně také členové
oddílu Klubu českých turistů a oddílu letního biatlonu
TJ Baník Líně.

Sběrný dvůr odpadů
obce Líně je v provozu. Veřejnost si na novou
službu velmi rychle zvykla.
Provozní hodiny: pondělí
a středa od 14 do 18 hodin,
sobota od 8 do 12 h.
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Lyžařský kurz žáků ZŠ a MŠ Líně
mu, byly to bitvy o setiny vteřin.
Myslím, že se letos kurz velmi vydařil
nejen sportovně. I po návratu do Líní
totiž přetrvávají navázané vztahy se
sousední školou, z našich děvčat se
staly zdatné turistky, které do Tlučné
trefí i v noci.
B. Landrgott
ředitel školy

Po velmi úspěšném lyžařském kurzu
v minulém roce jsme se letos opět
připojili k Tlučenské škole a 18. 1. 2009
jsme vyrazili na týden směr Šumava.
Na Špičáku nás letos přivítaly mimořádně příznivé sněhové podmínky
a velmi dobré počasí. Poprvé vyjeli na
kurz nejen lyžaři,ale i početná skupina
„fošnařů“, kterým se podařilo zajistit
instruktora.

Nová kuchyně v září
Na začátku roku 2009 jsme zahájili
dlouho připravovanou zásadní rekonstrukci školní kuchyně. Současná varna
je nevyhovující a především hygiena
je s tímto stavem již několik let nespokojena. Kuchyni byla udělena vyjímka
k provozu,ta však v prosinci 2009 končí.
Po projektové přípravě byly v lednu
zahájeny stavební práce. V současné
době se provádí především přípravné práce,nové rozvody vody, elektřiny
a podlahy.Je již rovněž hotovo odizolování celé místnosti.
V tomto měsíci (březnu) proběhne
výběrové řízení na dodavatele technologie a vzduchotechniky do varny.
Výstavbu zajišťují v současné době pracovníci OU Líně,investorem celé přestavby je OU Líně.
Podle harmonogramu by veškeré
stavební úpravy měly být ukončeny v červnu,o prázdninách se počítá
s instalací technologických prvků. Jsme
přesvědčeni,že se vše podaří zdárně
dotáhnout do konce a v novém školním
roce se již bude vařit v novém ke spokojenosti všech zainteresovaných.
B. Landrgott

Letos se sešli velmi dobří lyžaři, proto
jsme mohli již třetí den lyžování bez
obav navštívit všechny sjezdovky na
Špičáku. Dobře upravené tratě a málo
lidí na vlecích nám umožnilo najezdit mnoho kilometrů. Zážitkem pak
bylo pro všechny večerní lyžování na
Lubáku, kde už některým docházely
síly, zvláště pak vedoucímu kurzu. Na
závěr jsme uspořádali závody ve slalo-

Daňový kalendář 2009 - stručný
BŘEZEN
pondělí 16.

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

středa 25.

daň z přidané hodnoty

úterý 31.

daň z příjmů

daňové přiznání a daň za únor 2009
podání přiznání k dani a úhrada daně
za rok 2008, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

DUBEN
středa 15.

daň silniční

pondělí 27.

daň z přidané hodnoty

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2009
daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí
a za březen 2009
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2009

KVĚTEN
pondělí 25.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben 2009

ČERVEN
splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
pondělí 1.

daň z nemovitostí

pondělí 15.

daň z příjmů

splatnost 1. splátky daně (poplatníci
s daňovou povinností vyšší než 5 000
Kč s výjimkou poplatníků samostatně
provozujících zemědělskou výrobu
a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
čtvrtletní nebo pololetní záloha na
daň

/internet.str.mf.cz /
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Čtení z kronik
Dnešním článkem se vracíme do doby
před sedmdesáti lety.
Zápisy o tehdejších událostech jsou
zachyceny ve starých školních kronikách chráněných v archivu Plasy.
Slouží ke cti tehdejším kronikářům
/řídící učitel V. Lampl a učitel J. Rádl/,
že věnovali pozornost nejen škole, ale
i obci. Do obecné školy /1.-5.tř./ tehdy
chodilo 131 dětí, obec měla 380 čísel,
ve kterých žilo 860 rodin.
Zápis z r. 1938 zní: „Konečně dočkalo
se občanstvo zřízení vlastního hřbitova. Využito bylo i práce nezaměstnaných v obci.“ Z údaje o zaměstnání rodičů žáků se dozvídáme, že 107
bylo průmyslových dělníků a horníků, 3 soukromníci, 9 úředníků a 3
živnostníci.

Starostou byl tehdy Václav Andrle,
náměstci Rudolf Skala a Josef Vacek.
Ve volbách nejvíce hlasů získali sociální demokraté čeští /8,62/, němečtí /
a národní socialisté /556/.
Pro mladé čtenáře je třeba připomenout, že rok 1938 je rokem Mnichova.
Tehdy na základě rozhodnutí čtyř mocností /Německo, Itálie, Anglie, Francie/ byly naší republice odňaty pohraniční oblasti a hned v r. 1939 předány
fašistickému Německu. Zbylá země
se najednou jmenovala Protektorát
Bohmen und Mahren a naši vojáci,
nejprve povoláni k obraně, se museli
se slzami v očích vrátit domů. Hranice
Líní /německy označeny Liehn/ byly
stanoveny nejprve do míst, kde stojí
restaurace Brusel, pak posunuty po

jednání starosty západněji směrem na
Zbůch tam, kde odbočuje vlevo alej
do polí podle hranic katastrálních.
A 2.6.1939 další pohroma: „Německý školní inspektorát z Prahy provedl
prohlídku školní budovy č. 30 a dal
škole výpověď. Nábytek do 3 tříd byl
ponechán, žactvo přestěhováno do
budovy č. 198 /U křížku/. V obci bylo
zrušeno obecní zastupitelstvo, vládním komisařem byl jmenován Franz
Moller.“
A tyto zápisy jsou v kronice přiloženy
na zvláštních listech, oﬁciální kronika musela být vedena podle nařízení
fašistických okupantů.
Helena Svobodová
kronikářka

20. výročí Klubu českých turistů TJ Baník Líně a jeho činnost v roce 2008
V roce 2008 náš odbor KČT TJ Baník Líně
oslavil 20.výročí svého založení. Odbor
byl za účasti 60 zájemců založen 29.3
1988 Ustavující členskou schůzí odboru v bývalých Jeslích v Líních (nyní je
zde ﬁrma C+C p.Compela). Během 20
let náš odbor uspořádal a zúčastnil
se se svými členy mnoha turistických
a společenských akcí a vykonal mnoho
brigád zvláště na místním koupališti
a při obnově značení turistických cest
na Plzeňsku. Tuto bohatou a rozmanitou činnost odboru za uplynulých
20 let ocenil ÚV KČT v Praze a udělil
našemu odboru “Diplom s čestným
uznáním” za vzorné a dlouholeté organizování akcí pro veřejnost, pan Straka
Václav obdržel nejvyšší vyznamenání
v turistice a to “Čestný odznak Vojty
Náprtka” a předseda odboru Brabec
František
“Veřejné uznání s medailí”. Po stránce
sportovní v rámci výkonostní turistiky se stal p.Straka Václav držitelem
odznaku “Mistr turistiky”, diamantového VOPT a zlatého VOCT, Brabec František držitelem diamantového VOPT,
Lukáš Karel a Brabec Petr držiteli zlatého VOPT a řada dalších členů držiteli
nižších stupňů. Členové Brabec Petr,
Kříž Luboš a Míka Václav absolvovali
několik 100 kilometrových pochodů.
V roce 2008 stál v čele odboru 9 – ti
členný výbor ve složení : předseda –
Brabec František, místopředseda – ing.
Babka Jozef, jednatel – Lukáš Karel,

pokladní – Hašová Marie, kronikář
– Horský Jiří a další 4 členové výboru
Brabec Petr, Flegel Bedřich, Míka Václav a Šedivá Alena.
V současné době odbor sdružuje 63
členů, kteří mají zájem o pohyb v přírodě, sportovní výkony a poznávací
činnost přírodních, kulturních a historických zajimavostí. Tento stav je oproti minulému roku, kdy odbor sdružoval
60 členů vyšší o 3 členy.
V roce 2008 jsme uspořádali 4 turistické akce v obci, kterých se zúčastnilo
672 účastníků, 1 akci mimo obec a to
v Blovicích s účastí 144 zájemců. Dále
jsme uspořádali 12 zájezdů na námi
připravené akce pěší turistiky, kterých
se zúčastnilo 562 zájemců, z toho bylo
235 členů našeho O-KČT. 10 zájezdů
vybral a připravil p.Brabec František
a vedl je p.Brabec Petr a Míka Václav
a 2 zájezdy připravil a vedl je ing.Sladký
Josef za přispění manželů Horských.
V cykloturistice jsme připravili 7 cykloakcí, z toho byly 2 akce vícedenní
a zúčastnilo se jich 38 členů našeho
odboru. Tyto akce pro kolaře organizačně připravili a vedli členové Straka
Václav a Lukáš Karel.
Dále odbor připravil 1 akci lyžařské
turistiky v Jilemnici v Krkonoších na
přelomu roku 2008 a 2009, které se
zúčastnilo 35 zájemců, z toho bylo
7 členů odboru. Tuto akci připravila
a vedla členka odboru Melicharová
Ludmila.
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Našich 691členů se v roce 2008 zúčastnilo 82 akcí pěší turistiky, 38 členů 7
akcí cykloturistiky
a 16 členů 3 akcí lyžařské turistiky. Celkem 745 našich členů různými přesunovými prostředky zdolalo 22.560 km.
Ve sportovním plnění turistických soutěží splnili v tomto roce 2 členky Stříbrný výkonostní odznak pěší turistiky za
absolvování 5.000 km, dále bylo splněno 6 Oblastních turistických odznaků,
25 odznaků Jarní kilometry a další 3
turistické soutěže.
Ve značkařské a brigádnické činnosti značkaři odboru ing.Babka Jozef,
Lukáš Karel, Horský Jiří, Brabec František a spolu s nimi členové odboru
Šedivá Alena a Nový Vladimír st. a příznivec odboru p.Hrdlička Václav provedli obnovu turistického značení na
turistických pěších trasách v délce 22,5
km a odpracovali 88 brigádnických
hodin. Na cyklotrasách v délce 277 km
provedl revizi tras instruktor značení p.
Straka Václav a odpracoval celkem 60
brigádnických hodin. Celkem při této
činnosti bylo odpracováno 148 brigádnických hodin.
Ústředí KČT v Praze v tomto roce ocenilo náš O-KČT TJ Baník Líně „Diplomem“
za úspěšné a dlouholeté organizování
turistických akcí a rozvoj turistiky v ČR
a dále udělil „Čestné uznání“ předsedovi odboru Františku Brabcovi a Václavovi Strakovi za dlouholetou úspěšnou práci pro turistiku a to vše ke 120.

výročí založení Klubu českých turistů
v České republice, který byl založen
o 100 let dříve než náš odbor a to v r.
1888 a toto výročí oslavil slavnostní
akcí v Praze, které se v měsíci červnu
zúčastnili i naši členové.
Další oceněni obdrželi 2 členové
našeho odboru Míka Václav a Brabec Petr za příkladnou a obětavou
práci a sportovní činnost v turistice
v r.2008.
Ve veřejné a společenské činnosti
se náš odbor prezentoval uspořádáním Dětského maškarního discoreje

v místní Sokolovně v březnu 2008
pod vedením členek odboru p. Hašové M., Svobodové H. a Dudíkové L. při
spolupráci s oddíly Letního biatlonu
a Ledního hokeje TJ Baníka Líně, které- ho se zúčastnilo na 150 zájemců
a 55 masek a uspořádáním Dětského pochodu 3 generací ke dni dětí
v červnu na místní plovárně ve spolupráci s Klubem důchodců Líně-Sulkov a místním Kynologickým klubem
při účasti 152 účastníků.
Dne 24.1 2009 se odbor sešel na
bilancující Členské schůzi odboru, na

které zhodnotil svoji velmi bohatou
a rozmanitou činnost za r.2008. Dále
byli vyhodnoceni nejlepší sportovci,
funkcionáři a jubilanti odboru. Členské schůze se zúčastnilo 41 členů z 60
pozvaných a 2 hosté z nadřízených
orgánů a to za Oblastní výbor KČT
Plzeňského kraje jeho místopředseda
p.Sýkora Josef a za TJ Baník Líně předseda p.Malák Zdeněk.
za odbor KČT zpracoval
předseda
Brabec František

Kalendář turistických akcí – OKČT TJ Baník Líně 2008-2009
Kalendář turistických akcí
4. 4.

MAKOVÁ HORA A ORLICKÁ PŘEHRADA

Zájezd a pěší turistika – přihlášky do 29.3.2009
Trasy: 15, 24, 32 km, mapa KČT č. 39
Odjezd busu: Líně 6.15, Sulkov 6.20, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 6.30, Plzeň-Slovany, konečná MHD č. 1 v 6.45 hod.
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a dítě 140 Kč, nečlen 150 Kč

25. 4. KRAJEM RYBNÍKU
Zájezd a pěší turistika – přihlášky do 19.4.2009
Trasy: 10, 20, 35 km, mapy KČT č. 75 a č. 76
Odjezd busu: Líně 5.45, Sulkov 5.50, Plzeň, Husova – zast.MHD u ČNB 6.00 Plzeň-Slovany, konečná MHD č. 1 v 6.15 hod.
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a dítě 200 kč, nečlen 210 Kč

9. 5.

LÍŇSKÝ MARATÓN
22. roč., pěší a cyklo turistika, mapa KČT č. 31
Trasy: pěší 12, 15, 22, 28, 34 a 42 km
horská kola 22, 28, 34 a 42 km
silniční kola 42 a 84 km
Start: Líně, restaurace Sokolovna – pěší trasy 34 a 42 km od 6.45 do 8.30 hod.
ostatní trasy od 8.00 do 10.30 hod.
Cíl: Líně, restaurace Sokolovna do 17.30 hod.
Odměna: pamětní list, suvenýr, malé občerstvení
Startovné: důchodce, mládež do 15 let a členové KČT 10 Kč, ostatní 12 Kč

POZOR BOHATÁ TOMBOLA: během akce je možno vyhrát kolo věnované sponzorskými ﬁrmami. Cena losu je 10 Kč.

16. 5. NA HRAD ZVÍKOV
Zájezd a pěší turistika – přihlášky do 17. 5. 2009
Trasy: 17, 22, 26 a 33 km, mapa KČT č. 39
Odjezd autobusu: Líně 6.15, Sulkov 6.20, Plzeň-Husova – zast. MHD u ČNB 6.30, Plzeň-Slovany, konečná MHD č. 1 v 6.45 hod.
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a dítě 140 Kč, nečlen 150 Kč

6. 6.

PUTOVÁNÍ NOVOHRADSKEM
Zájezd a pěší turistika – přihlášky do 30.5.2009
Trasy: 10, 18, 23, 30 km, mapy KČT č. 74 a 75
Odjezd busu: Líně 5.00, Sulkov 5.05, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 5.15, PlzeňSlovany, konečná MHD č. 1 v 5.30 hod.
Jízdné: člen KČT TJ Baník Líně a dítě 240 Kč, nečlen 250 Kč

Info a přihlášky: František Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně
tel. 371 137 292, mobil 790 384 809.
/6/

Zprávy z 64 polí
V roce 2009 pokračují souteže mládeže
i dospělých. Mladí líňští šachisté srdnatě
bojují v 1. lize družstev mladšího dorostu. Na posledním srazu v Klatovech
(24.1.) jsme se dopoledne utkali nejprve
s družstvem Sokola Domažlice A, kterému patří v průběžném pořadí 3. příčka.
Papírové předpoklady hovořily jednoznačně ve prospěch soupeře a porážka
se očekávala, proto výsledek 1,5 : 4,5
je poměrně solidní. Důležitý zápas nás
čekal po obědě s domažlickým béčkem,
v němž jsme pro změnu byli favority my.
Tuto roli jsme zvládli a zvítězili celkem
jasně 5 : 1, když jediný bod přenechal
gentlemansky soupeřce Olda Šiml, který to proti holkám prostě neumí. Zatím
tedy líňští drží 8. místo.
Seriál turnajů Ampér, který se hraje jako
krajský přebor (KP) mládeže v rapid šachu
pokračoval 2 turnaji – 10.1. v Domažlicích a 7. 2. v Klatovech. V průběžném
pořadí po čtyřech turnajích patří v kategorii H8 Filipu Menclovi třetí a Michalu
Klikovi čtvrté místo. Filip se poté, co v listopadu získal v Táboře titul přeborníka
Čech, již dalších tunajů nezúčastnil, přesto mu vítězství ve 2 prvních dílech seri-

Přeborník Čech Filip Mencl
álu zatím stále stačí na medaili. Čtvrtá je
také Barbora Michálková v kategorii D8.
V nejpočetnější kategorii H10 je Petr Torma zatím na 19. místě. V kategorii H12
je Michal Seják prozatím stříbrný, stejně jako Helena Karlová v kategorii D12.
Páté a šesté místo náleží v kategorii H14
Miloši Janoutovi a Dominiku Mečlovi.
Mezi dívkami v kategorii D14 je Kristýna
Šilhavá třetí a Magdalena Kašová čtvrtá.
A v kategorii Open je na 4. místě Václav
Hrdlička a na 6. místě Václav Karel.

Stříbrný z Aschachu IM Petr Neuman (vlevo)
Dalším seriálem turnajů, kterého se líňská mládež zúčastňuje je Klatovská věž.
Ta je určena začínajícím šachistům. I zde
byly odehrány další 2 díly – 17. 1. v Plzni
a 21.2. v Heřmanově Huti. V průběžném
pořadí ﬁgurují v kategorii MŠ Adriana
Málková na 2. místě a Eva Trejbalová na
4. místě. V kategorii 1.-4. třída ZŠ je zatím
šestý Petr Torma, desátý je Pavel Pancurák. Na druhém místě se v kategorii 6.-9.
třída ZŠ drží Miloš Janout, šestá je Helena
Karlová.
Tradičně v březnu (7.-14.3.) se koná Mistrovství ČR mládeže do 16 let v Koutech
nad Desnou (bývalý okres Jeseník), kterého se i letos zúčastní šachisté ŠK LÍNĚ.
Hlavním rozhodčím celého turnaje
bude Ing. Petr Herejk, generální sekretář
Šachového svazu České republiky (ŠSČR).
Jako hráči se pak na mistrovství představí
David Lorenc a Oldřich Šiml. Budeme jim
držet palce, aby byl výsledek co nejlepší!
Zprávy ze soutěží a turnajů dospělých
líňských šachistů nemohu začít jinak,
než připomínkou 2. místa naší největší
letní posily, mezinárodního mistra (IM)
Petra Neumana (23. hráče českého žebříčku a člena extraligového týmu Bohemians Praha) na mezinárodním turnaji
v rakouském Aschachu an der Donau,
který se hrál na samém konci loňského
roku 26.-31.12. V turnaji B se umístil Milan
Jenč na 10. místě.
Jak na Nový rok, tak po celý rok! Ihned po
návratu z Rakouska a silvestrovské oslavě
(pochopitelně střídmé) jsme vyrazili na
tradiční turnaj v bleskovém šachu (2 x
5 minut na partii) do Přeštic. Nejvíce se
z líňských dařilo Jaroslavu Hávovi, který
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skončil devátý a Milanu Jenčovi, který se
umístil hned za ním na desátém místě.
Ihned po svátcích se znovu naplno
rozeběhly soutěže družstev dospělých.
V Regionálním přeboru Plzeň-město II
(RP PM II), který se v druhé polovině února již dohrál, jsme měli letos 3 družstva.
Efko skončilo třetí, éčko páté a géčko,
v němž pod dohledem trenéra nastupovali především hráči z ligového týmu
mládeže, obsadilo poslední místo. Přesto
však i toto družstvo zaznamenalo 2 cenná vítězství a celou řadu dílčích úspěchů
pro jednotlivé mladé hráče, pro něž to
byla první konfrontace s dospělými.
V soutěži RP PM I po nadějném začátku
došel družstvu D trochu dech a po sérii
porážek kleslo na 8. místo. Do konce soutěže však ještě zbývají 3 kola, je tedy šance postavení v tabulce ještě vylepšit.
Mnohem hezčí pohled je na soutěže
Krajského přeboru (KP). V KP I líňské céčko 2 kola před koncem vede s dvoubodovým náskokem před druhou Lokomotivou Plzeň B. Ovšem již za tři týdny se ŠK
LÍNĚ C představí na půdě nevyzpytatelné Kdyně, bude tedy nezbytné nastoupit
v nejsilnější možné sestavě, aby postup
na poslední chvilku neutekl. Poslední
kolo doma s Tachovem B, který je suverénně poslední, by měla být již jakási třešinka na dortu.
Úspěšně si vedou rovněž družstva ŠK
LÍNĚ A a B v nejvyšší krajské soutěži KP I.
Áčko je zatím druhé, když v přímém souboji dvou dosud neporažených týmů
podlehlo Domažlicím, béčku patří šestá
příčka.
Milan JENČ, předseda ŠK LÍNĚ

Klášter Teplá u Mariánských Lázní

Premonstrátský klášter Teplá leží nedaleko Mariánských Lázní, směrem na
Toužim. Klášter byl řádu navrácen
v roce 1990, po čtyřech desítkách let.
Po nočním přepadu komunistických
ozbrojených složek v roce 1950 byla
činnost kláštera nezákonně přerušena.

Od roku 1990 se řeholníci snaží obnovit poničenou krásu a důstojnost kláštera a shromáždit jeho bývalý majetek. Klášterní hospic byl slavnostně
otevřen a vysvěcen 17. 7. 1993 a nyní
zabezpečuje celoroční individuelní
i skupinové pobyty. Je pamatováno

Podběl obecný /Tussilago farfara/
Odjakživa se považoval za výborný prostředek proti kašli, což mu dalo i jméno
– tussic – kašel a ago – zaháním. Staří
lékaři doporučovali při suchém kašli
a dýchacích problémech inhalovat
kouř ze zapálených podbělových listů.
Z listů se také dělal obklad na zánětlivá
místa na kůži, na popáleniny, kousnutí
hmyzem a odřeniny.
Patří do čeledi hvězdicovitých a roste
po celé Evropě. U nás ho máme rádi
jako jednoho z prvních poslů jara.
V léčitelství se používá list, květ také,
ale není tak účinný. Obsahuje třísloviny, hořčiny a sliz, má antibakteriální
účinek, tlumí dráždění. Problém má
ale tahle nevinně vyhlížející rostlinka
také. Obsahuje pyrolizidinové alkaloidy, které mají kancerogenní účinek.

Při zánětech v ústech a hltanu, při
suchém kašli a katarech horních cest
dýchacích si uvaříme podbělový čaj:
2 lžičky podbělového listu přelijeme
1 šálkem vroucí vody, necháme 10
minut vyluhovat a scedíme. Pijeme
ráno na lačno při dráždivém kašli, zahlenění, zánětu nosohltanu, astmatu,
při horečce. Nebo čajem kloktáme při
zánětu v dutině ústní, zánětu nosních
dutin a zánětu krku.
Podbělový obklad: Očištěné listy roztlučeme a ve dvou vrstvách přiložíme
na spáleniny, otoky a špatně se hojící
hnisavé vředy. Obalíme je ﬂanelem
a obinadlem.
Voráčková Milena
/použito z knihy Bylinář/
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i na invalidní občany, a to třemi bezbariérovými pokoji. Součástí klášterního hospice je rovněž restaurace.
Každý návštěvník klášterního hospice
i jeho okolí jistě nevynechá prohlídku
kláštera. V jeho areálu si lze prohlédnout zajímavý letohrádek. Vznikl pravděpodobně v první třetině 18. století,
před rokem 1737 - při přestavbě kláštera na základech rozebrané bašty. Jde
o půvabný, osmiboký, patrový letohrádek s mansardovou střechou. Vchod,
světlík vchodu a okna mají kamenné
ozdobné orámování. Ve 2. pol. 20. stol.
údajně sloužil jako obydlí klášterního
lékaře Dr. Nehra (zakladatel lázeňství
v Mariánských Lázních). Poté letohrádek zpustl a byl kompletně obnoven
koncem 20. století z ﬁnancí rodáků
dnes žijících v Německu.
Před klášterem je prostorné parkoviště. V oblibě návštěvníků je stánek s přírodními produkty, medovina několika
příchutí, masti Dr. popova /měsíčková, kostivalová.../, výrobky z propolisu, svíčky z včelího vosku a spousta
dalších výrobků. Pokud se rozhodnete v klášteře strávit několik dnů nebo
jen pár hodin při jeho prohlídce jistě
oceníte jeho krásu a majestátnost, um
a cit pro krásu našich předků i šikovnost dnešních řemeslníků, kteří se
podílejí na obnově kláštera.
Zámek je pro veřejnost otevřen již od
února – informace na info.tepla@volný.cz.

Něco málo z výroční zprávy SDH Líně
Dne 24. ledna 2009 proběhla od 17.00
hodin v hasičské zbrojnici výroční
valná hromada sboru dobrovolných
hasičů v Líních za hojné účasti nejen
členů místního sboru a okolních sborů okrsku Tlučná, ale i hostů z okresní
a krajské organizace hasičů, tak také
jako každoročně účastí starosty a místostarosty obce.
S plněním usnesení z minulé VVH
SDH Líně jsme začali již v únoru 2008.
Požádali jsme Obecní úřad Líně o zvýšení dotace na naši činnost, neboť
máme v plánu rozšířit garáž a členka
zastupitelstva obce Líně projektantka
paní Ing. Irena Potužáková byla po celý
rok velice zaneprázdněna důležitými
akcemi pro obec, na které obec získala
nebo ještě získá dotace, přesto všechno již vypracovala projekt a na výroční valné hromadě si ho všichni přítomní mohli prohlédnout. Takže v březnu
po všech administrativních procesech,
které jsou s tímto procesem spojeny,
se bude moci zahájit s přístavbou této
garáže. První práce na garáži začne pak
provádět zednická četa Obecního úřadu Líně, která se velmi dobře zhostila
v minulosti několika úkolů na obecních objektech, jak jste si jistě všichni
během minulého roku mohli v naší
obci povšimnout. Zároveň se také

osadí garáž plastovými okny a novými
protipožárními dveřmi, které vedou
z garáže do hasičské zahrady, což je
úkol též z minulého usnesení a nebyl
ještě splněn. Tyto práce se spojí a provedou se pak najednou v rámci přístavby garáže.
V říjnu 2008 začali pan David Mikeška
a pan Petr Vágner pracovat na rekonstrukci veškerého vodovodního potrubí v budově zbrojnice, které již vyměnili za plastové ve sprše, pánských toaletách, dámské toaletě v prvním patře
a provádějí další s tím spojené potřebné práce jako jsou obklady a dlažba, jak
nám to slíbili, tak také začali a ve dvou
vykonali neskutečný kus práce po své
pracovní době, ve svém volném čase,
a to hlavně o víkendech a pozdě do
noci a někdy i dlouho přes půlnoc.
Po schůzi mohli všichni toto zařízení
navštívit a sami se přesvědčit o jejich
prvním výsledku jejich pilné a poctivé
práce. Toto zařízení slouží nejen hasičům, ale i všem zastupitelům a občanům, kteří se dostaví na veřejná zasedání zastupitelstva obce.
V roce 2008 jsme odpracovali na údržbě výzbroje a výstroje 293 hodin na
44 akcích,
na údržbě techniky a hasičské zbrojnice 322 hod. na 37 akcích, na vodních

zdrojích 8 hod. na 2 akcích, při pomoci obcím 256 hod. na 17 akcích, asistencích, požárním dozoru 95 hod. na 2
akcích, při školeních a výcviku jednotky 263 hod. na 10 akcích, na kulturních
a společenských akcích 480 hod. na 10
akcích, celkem to tedy bylo 1.717 brigádnických hodin na 122 akcích.
V loňském roce se do našeho sboru
přihlásilo několik nových mladých členů a několik členů naopak své členství
ukončilo. Ke 31.12. 2008 tvořilo naši
členskou základnu 62 členů, z toho
39 mužů, 11 žen a 12 členů do 18 let
věku.
Dobrou akceschopnost se náš sbor
snaží udržovat dobře provedeným
zazimováním strojů a zvýšenou péčí
o hasební techniku, výzbroj a výstroj
i hasičskou zbrojnici. V tom spatřujeme jednu z možných cest k udržení
akceschopnosti hasičské techniky
a prodloužení životnosti těchto prostředků a zařízení. Zde se účelně promítá spojení osobních zálib se zájmem
naší společnosti. Výsledek této činnosti zvyšuje autoritu sboru a my i nadále
musíme těmto otázkám věnovat zvýšenou pozornost.
Irena Vágnerová
starostka SDH Líně

Informace o činnosti zásahové jednotky líňských hasičů v roce 2008
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás také informovat o činnosti naší zásahové jednotky za uplynulý rok 2008.
Zásahová jednotka přišla v tomto roce
o dva členy, jeden člen se nám odstěhoval do Třemošné a o druhého ze
zdravotních důvodů, o to je to smutnější, že oba tito členové byli také naši
řidiči strojníci .
Od 1. 1. 2009 byli do zásahové jednotky zařazeni 3 noví členové, kteří v minulém roce prošli výcvikem
a závěrečným testem z požární ochrany a byli schváleni usnesením Rady
obce Líně č. 109/2008 ze dne 20. 11.
2008 s účinností od 1. 1. 2009. Jsou to
tito členové : Jan Antoš, Michal Vosátka, Martin Zavřel a tak má zásahová
jednotka k dnešnímu dni celkem 15
členů vyškolených pro tuto činnost.
Jelikož naší jednotce chyběl dosud

Požár haly IBZ Nýřany
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kvaliﬁkovaný velitel družstva, byl
jeden člen zásahové jednotky vyslán
na kurz V-40, což je čtyřicetihodinový
výcvik včetně závěrečné zkoušky ve
školícím středisku v Třemošné, tímto
členem je Martin Jeřábek, který tento
kurz úspěšně dokončil a je tedy s účinností od 1. 1. 2009 schopen tuto funkci
v jednotce plně vykonávat, tento člen
se rovněž zúčastnil ještě dvoudenního
školení spolu s naší starostkou Irenou
Vágnerovou zaměřeného na civilní
ochranu obyvatelstva rovněž ve školícím středisku v Třemošné. V letošním
roce dne 24. 1. 08 proběhlo přeočkování členů proti Hepatitídě typu A,
kteří byli na tomto očkování v roce
loňském a tak by po této druhé dávce
měli být imunní proti tomuto viru již
po celý život.
V tomto roce jsme se také zúčastnili
několika výcviků spolu s jednotkami
okrsku Tlučná a to :
- výcviku v protiplynovém polygonu
na CPS Plzeň – Košutka
- dále přívodní vedení, doprava vody
v zimním období, DDV hadicová
a kyvadlová
- výcviku při pátrání po osobách, jištění hasičů a práce na vodě
- výcviku na vodě, záchrany osob
- výcviku v izolačním dýchacím přístroji SATURN
- výcviku zaměřeného na radioprovoz
v požární ochraně
- cyklické odborné přípravy velitelů
a strojníků jednotek JPO II a III
- taktického cvičení okrsku Tlučná
v prostoru bývalého letiště v Líních
- taktického cvičení okrsku Tlučná
v prostoru fa. Milknatur a.s. Líně
- dále prověřovacího cvičení v prostoru bývalého letiště v Líních
- prověřovacího cvičení na požár
v silážní věži v Heřmanově Huti
- a prověřovacího cvičení v prostoru
cihelny Stod.
Také jsme se zúčastnili několika soutěží v požárním sportu, jak v našem
okrsku, tak i mimo něj a to:
- Memoriálu Jana Motyčky ve Zbůchu
- výstupu na Domažlickou věž
- soutěže v požárním útoku včetně
štafety v obci Pernarec
- požárního útoku na ISŠE a stavební
v Chomutově
- Memoriálu Jiřího Krejčího v Mašťově
- Soutěže v požárním útoku v obci
Krásný Dvůr u příležitosti 135. výročí
založení SDH, kde jsme se též podíleli na zajištění večerní fontány s naší

Šatna zásahové jednotky
PMS 8
- X. ročníku Memoriálu Rudolfa
Homolky v obci Tlučná, tzv. ,, NOČNÍ
JÍZDA“, kde také každoročně zajišťujeme jednu z disciplín a to požární útok,
zde naše družstvo vybojovalo pěkné
2. místo za odpolední štafetu a druhé
místo za noční část soutěže
- Memoriálu Václava Kličky a Pavla
Egermayera v Nýřanech, kde naše
družstvo vybojovalo krásné první místo a přivezlo tak i putovní pohár.
Samozřejmě i jako jiné jednotky
vypomáháme našemu zřizovateli
Obecnímu úřadu při různých akcích,
jak je už tradiční mytí celé plochy
místního koupaliště, dopravy vody na
místní hřbitov, čištění kanalizačního
řádu, tak i při akcích jako byla stavba
sběrného dvora a tak bychom mohli
pokračovat.
Také už po tři roky zajišťujeme požární
dozor na třídenní výstavě FOR ARCH
Plzeň
v hale TJ Lokomotivy Plzeň a v neposlední řadě i požární asistence jako
například v zemědělském družstvu
Milknatur a.s. při svářecích pracích ve
stájích nebo výpomoc panu Makoňovi z ochrany ptactva a živočichů při
odčerpávání vody z propustě na rybníku Okružinka, aby bylo možné tam
umístit nový pozinkový přepad.
Také zásahová jednotka byla opět
dovybavena o tyto ochranné a věcné
prostředky :
- 15x zásahové kalhoty zahas II
- 15x zásahové rukavice typ AL-H od
ﬁrmy Holík
/ 10 /

- 5x zásahová svítilna EMOS typ 3810,
která má při plném nabití aku svítivost
3,5 hod s halogenovou žárovkou a 8
hod. s kryptonovou
- 1x tlakovou nádobu S5 pro izolační
dýchací přístroj SATURN
- 1x autoanténa MAX RAD určená pro
vozidlo Škoda Felicia
- 1x vozidlová radiostanice MOTOROLA GM 360 taktéž pro toto vozidlo.
V tomto roce jsme také museli odeslat 3 ks izolačního dýchacího přístroje k výrobci MEVA do Roudnice nad
Labem na pětileté revize těchto přístrojů. Dostali jsme kromě dotace za
zásahy také jako i jiné jednotky jednorázovou dotaci ve výši cca 20 000 kč
a tak bylo možné ještě něco dokoupit.
Naše jednotka se tak mohla ještě
dovybavit o :
- 10 ks triček s krátkým rukávem a nápisem hasiči
- 6ks čepice s nápisem hasiči
- 6ks požární hadice B 75
- 4ks požární hadice C 52
- 1ks sportovní proudnice
- 250 l sorbentu VAPEX

Škoda Felicia při rekonstrukci

- 40 kg sorbentu ABSODAN na likvidaci nejrůznějších ropných produktů
Samozřejmě nesmíme zapomenout
ani na zásahovou činnost a na zásahy
samotné, kde jsme se podíleli celkem
na 22 událostech z toho 10 x mimo
katastr zřizovatele .
Jednalo se :
- 9x o požár
- 7x o technickou pomoc z toho 3x
likvidace obtížného hmyzu, 1 x pročištění kanalizačního řádu, 1 x otevření bytu, 1 x vyprošťování zasypaných
osob z výkopu,
1x zajištění místa nehody při překopnutí plynového řádu.
- 3x o prověřovací cvičení jednotek
požární ochrany
- 2x živelná pohroma, z toho 1x odstranění padlého stromu přes vozovku
a odčerpání vody ze sklepních prostor
- 1x při dopravní nehodě na silnici I /26
v obci Líně
Jakož každý konec roku nás čekali

také technické prohlídky vozidel, které jsme také museli zajistit a tak jsme
dne 3. 12.2008 vyrazili do Rybnice na
STK, kde jsme s vozidly úspěšně prošli
a máme opět vozidla akceschopná.
V letošním roce byli také všem členům
zásahové jednotky aktivovány SMS
zprávy o zásahu a následně ještě i hlasové zprávy v podobě hovoru, kde jsou
členové ihned informováni o události,
což si myslím, že je pro jednotku velké
plus. Jak už jsem Vás informoval v loňském roce, obdrželi jsme do užívání
osobní automobil Škoda Felicia Combi, na kterém se již opět aktivně pracuje a v současné době je toto vozidlo již
v laku a pomalu se začíná z něj rýsovat
požární automobil, toto vozidlo bude
vedeno jako velitelský automobil, které bude využíváno nejen k zásahům,
ale také k ostatním účelům, jako je
doprava členů na různé školení, výcvik
jednotky, tak i k nákupu výzbroje
a výstroje . Tímto jsem vyčerpal asi tak

vše o čem jsem Vás chtěl informovat
a tak na závěr této zprávy mě ještě
dovolte poděkovat Obecnímu úřadu,
jakož-to zřizovateli naší jednotky za
ﬁnanční podporu v roce 2008 a také za
dobrou spolupráci, která věřím, potrvá
nadále.
Roman Vágner
velitel SDHO Líně

Mytí koupaliště před napuštěním

Kroužek „Mladý hasič“ SDH Líně – ohlédnutí za rokem 2008

Na začátku roku činil počet členů
kroužku „Mladý hasič“ 18 dětí, v průběhu roku se tento stav změnil, někteří
členové ukončili činnost a další byli
přeřazeni k dospělým, takže konečný
stav ke dni 31.12.2008 je 13 dětí. Problém s nezájmem mládeže včlenit se
do našich řad nás tedy trápí i nadále.
Toto je bezpochyby způsobeno dnešní
uspěchanou dobou, kdy je stále těžší
a těžší přilákat a poté zde udržet mlá-

dež, neboť než se proběhnout venku,
většina dětí dává přednost počítači
a televizi.
Schůzky se konají každé úterý od 17:00
do 19:00 hod. mimo prázdnin. I v tomto roce nám vyšel vstříc ředitel místní
základní školy p. Landrgott a umožnil
užívat školní tělocvičnu a hřiště v areálu školy. Za toto mu patří velký dík.
Tělocvičnu využíváme hlavně v zimních měsících, ale také v létě za nepří/ 11 /

znivého počasí. V tělocvičně začínáme
rozcvičkou, kterou si řádně protáhneme tělo a poté hrajeme různé hry
a soutěže. V létě využíváme mimo
zahrady v hasičské zbrojnici také školní hřiště. Nezanedbáváme ani výuku
– učili jsme se od základu jak se spojují
hadice, jak se rozhazují, smotávají, co
je to proudnice, k čemu je rozdělovač
a další základy hasičského řemesla.
Náplní našich dalších schůzek byla

postupná příprava na soutěže – museli jsme se naučit základy topograﬁe,
zdravovědy, požární ochrany, natrénovat střelbu ze vzduchovky a foukačky,
vázání uzlů atd.
Zúčastnili jsme se několika soutěží:
19.1.2008 „Uzlařské regaty“ v Oboře,
kdy například v kategorii A do 9 let
vybojoval Petr Torma krásné 6.místo
z 25. a v kategorii B do 12 let Helena Karlová 11.místo z 25. Další soutěž následovala dne 23.2.2008 opět
v Oboře a to „Zimní závod požárnické všestrannosti“, kdy mladší obsadili
19.místo z 28. a starší 25.místo z 36.
Dále jsme se zúčastnili 1.11.2008
„Nevřeňského bloudění“, kdy mladší
skončili na 22.místě z 31. a starší na
24.místě z 29.

Děti se také zúčastňují brigád v naší
hasičské zbrojnici, pomáhají s údržbou
techniky, výzbroje a výstroje a to především ti starší. Také se opět podílely
na přípravě májky a úpravě cvičiště.
Mimo výuky si také uděláme čas na
zábavu a různé výlety. V lednu 2008
jsme se byli vyřádit v bazénu na Slovanech v Plzni, kde se nám moc líbilo.
Děti byly tradičně přítomny u stavby
„májky“, poseděly u táboráku a zahrály
si různé hry. V květnu 2008 byl uspořádán celodenní výlet na jezírka v lese za
Červeným újezdem, kde si děti u táboráku opekly buřty a zahrály plno her.
V prosinci na Mikuláše byly dětem rozdány balíčky se sladkostmi a na Vánoce si děti v hasičské zbrojnici ozdobily
stromeček a poseděly v družné zábavě

s občerstvením.
Přestože kolektiv nestojí na předních
příčkách v soutěžích v rámci okresu,
dělá nám i tak radost. Daří se nám
vychovávat své nástupce, kteří prakticky všichni zůstávají aktivními členy sboru. Důkazem toho je fakt, že
naši 2 členové kroužku (Martin Zavřel
a Michal Vosátka) jsou již nyní členy
výjezdové jednotky SDH.
V letošním roce 2009 bychom se
chtěli více zúčastňovat závodů a soutěží v požárním sportu a různých akcí
konaných v rámci kroužku „Mladý
hasič“. Také rádi uvítáme, když přijde
někdo nový mezi nás.
David Mikeška
vedoucí kroužku MH

Od nabídky k nápadu aneb Putovní výstavka ? Asi ano.

V I. čtvrtletí minulého roku se uskutečnila v Místní knihovně Líně schůzka
kronikářů části obci nýřanska, o které
již bylo v těchto novinách psáno. Při
této příležitosti kronikář obce Zbůch
pan Rudolf Hrdlička nabídl přítomným
k zapůjčení zdařilé fotograﬁe slavných
mužů a žen z oblasti české kultury,
politiky i z jiných oblastí společenské-

ho života, kteří spí svůj věčný spánek
na nejčestnějším národním hřbitově
české země, pražském Slavíně. Tuto
nabídku bez rozpaků přijal líňský knihovník a u příležitosti 90. výročí vzniku
Československa uspořádal za pomoci
i dalších potřebných materiálů z vlastních zdrojů výstavku pod názvem „
Vyšehrad - Slavín „s motem „Bez národ-

ního obrození a jeho buditelů by
nebylo národního uvědomění, nebylo
by českého jazyka, ani národa, ani státu“. Vernisáže, která se uskutečnila 30.
září minulého roku, se zúčastnil starosta i místostarosta obce, kronikářka
obce, knihovník a dodatečně i ředitel Základní školy a ředitel Městské
knihovny Plasy.
O tuto výstavku, která byla doprovázena na televizním monitoru dokumentem o pražských památkách s hudbou
Antonína Dvořáka a doplněna slovním
výkladem knihovníka, byl ze strany
čtenářů, kterých je přes 300, i dalších
návštěvníků knihovny, dále žáků zdejší
Základní školy spolu s pedagogickým
doprovodem se zaměřením na 8. a 9.
ročníky, projeven velký zájem, o čemž
svědčí jejich podpisy a v mnohých případech i dojmy, které jsou uvedeny
v příslušné kronice výstavky. Hlavní cíl
to je posílit národní sebevědomí byl
splněn. Výstavka trvala přes 4 měsíce
a nyní o ní projevila zájem Městská
knihovna Nýřany, kam bude v nejbližší
době přemístěna a instalována. Přejeme jí stejný úspěch.
Vladimír Kunst

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 1. Ročník 3. Vychází 15. 3. 2009
Noviny pro obyvatele Líní a Sulkova vydává Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně, IČO:00258059 pod evid.č. MK ČR E 17587
Šéfredaktorka: Milena Voráčková, redakční tým: Bc. Michal Gotthart, Bohumír Landrgott
Kontakt: Obecní úřad Líně, tel. 377 911 234, 377 911 334, fax.: 377 911 234, Email.: zpravline@seznam.cz
Cena výtisku: ZDARMA
Počet výtisků 300 ks
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Rozpis soutěží TJ Sparta Sulkov – JARO 2009
kolo
14.
15.

tým
A
A

den
So
So

datum
28. 3.
4. 4.

hodina
15.00
16.30

domácí
D. Horšovský Týn
Sparta Sulkov

hosté
Sparta Sulkov
Tatran Chodov

16.
12.
10.
8.

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

11. 4.
12. 4.
12. 4.
11. 4.

16.30
16.30
10.00
10.00

Sokol Konst. Lázně
Sparta Sulkov „B“
Spatra Sulkov
Slovan Blatnice

Sparta Sulkov
Sokol Pňovany
Baník K. Újezd
Sparta Sulkov

17.
13.
11.
9.

A
B
D
Ž

Ne
Ne
Ne
Ne

19. 4.
19. 4.
19. 4.
19. 4.

17.00
15.00
10.00
10.30

Jiskra Domažlice „B“
Baník Líně „B“
Sparta Sulkov
Sokol Chotíkov

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov „B“
Slovan Blatnice
Sparta Sulkov

18.
14.
12.
10.

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

25. 4.
26. 4.
26. 4.
25. 4.

17.00
17.00
14.30
14.30

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov „B“
Slavoj Žihle
Sparta Sulkov

Slavoj Stod
Baník K. Újezd „B“
Sparta Sulkov
Sokol Pernarec

19.
15.
13.
11.

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

2. 5.
3. 5.
3. 5.
2. 5.

17.00
17.00
10.00
10.00

Bělá n / Radbůzou
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov
TJ Tlučná

Sparta Sulkov
Slovan Blatnice „B“
FK Boh. Kaznějov
Sparta Sulkov

20.
16.
14.
12.

A
B
D
Ž

So
So
Ne
So

9. 5.
9. 5.
10. 5.
9. 5.

17.00
17.00
10.00
14.30

Sparta Sulkov
Sokol Vochov
TJ Tlučná
Sparta Sulkov

Sokol Postřekov
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov
Baník Zbůch

21.
17.
15.
13.

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

16. 5.
17. 5.
17. 5.
16. 5.

17.00
17.00
10.00
10.00

Sparta Dl. Újezd
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov
SHH H. Huť

Sparta Sulkov
SK Doubrava
Olympia Kožlany
Sparta Sulkov

22.
18.
16.
14.

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

23. 5.
24. 5.
24. 5.
23. 5.

17.00

Sp. První Chodská Klenčí

10.00
14.30

Sparta Sulkov
volno
SHH H. Huť
Sparta Sulkov

Sparta Sulkov
Sokol Trnová

23.
19.
17.

A
B
D

So
Ne
Ne

30. 5.
31. 5.
31. 5.

17.00
17.00
10.00

Sokol Bor
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov

Sparta Sulkov
SHH H. Huť „B“
Sokol Dobříč

24.
20.
18.

A
B
D

So
Ne
Ne

6. 6.
7. 6.
7. 6.

17.00
15.00
10.00

Sparta Sulkov
Sokol Hunčice „B“
Slavia Úněšov

Sokol Mrákov
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov

25.
21.

A
B

So
Ne

13. 6.
14. 6.

17.00
17.00

SHH H. Huť
Sparta Sulkov „B“

Sparta Sulkov
Sokol Přehýšov

26.
22.

A
B

So
Ne

20. 6.
21. 6.

17.00
17.00

Sparta Sulkov
Sokol Kozolupy „B“

DIOSS Nýřany „B“
Sparta Sulkov „B“

výsledek

