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Jak pracují spolky a zájmové organizace v naší obci ?
K začátku každého roku již neodmyslitelně patří výroční schůze a valné hromady různých spolků a zájmových organizací. Ani letošní rok není v tomto
směru výjimkou. Jako představitel obce
jsem na převážnou většinu těchto akcí
zván a mám proto dobrou příležitost
posoudit, jak spolky a zájmové organizace v naší obci pracují, čím se zabývají. Musím říci, že mám z jejich působení
velmi dobrý dojem. Rád bych se o některých z nich krátce zmínil.
Významné postavení bezesporu mají
místní sportovní organizace – TJ Baník
Líně a TJ Sparta Sulkov. Obě mají slušné zázemí pro svoji činnost a nabízejí
nejen dospělým, ale též dětem a mládeži příležitost ke sportovnímu vyžití.
TJ Sparta Sulkov se zaměřuje výhradně na fotbal. Její dorostenecké mužstvo, v němž hraje také i řada dorostenců z Líní, dosáhlo v loňském roce vynikajícího výsledku – postupu do kraj-

Členky Divadelního souboru DPH po představení v mateřské školce

Dětský letní tábor líňské rybářské organizace v Kladrubech u Stříbra
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ské soutěže. K tomuto úspěchu se jistě
sluší pogratulovat! V TJ Baník Líně působí 12 oddílů, zaměřujících se na fotbal, lední hokej, turistiku, nohejbal, letní biatlon, stolní tenis, tenis, ﬂorbal, aerobic, kulturistiku, softbal, karate. Některé z nich se mohou rovněž pochlubit dobrou aktuální výkonností – např.
stolní tenisté, hokejisté, letní biatlonisté nebo velmi aktivní turisté. Kromě své
hlavní sportovní činnosti se některé oddíly podílejí také na pořádání akcí pro
děti (např. maškarní bál pro děti, pořádaný v Sokolovně nebo Dětský den na
koupališti). Ekonomická krize bohužel
má negativní dopad i na tělovýchovu
a situace není zrovna růžová. Odcházejí někteří sponzoři, klesá zájem o ubytování v turistické ubytovně na líňském

Příprava výstavky v podání sulkovské organizace Českého svazu žen
hřišti apod. Ceny energií jsou však vysoké a péče o majetek (Sokolovna, budova Sparty Sulkov, ubytovna, fotbalové kabiny) je nákladná. Příspěvky od
ČSTV jsou velmi nízké a budoucí vývoj v tomto směru je dosti pesimistický. Bez ﬁnanční podpory obce by tak
byla existence obou sportovních organizací vážně ohrožena. Obecní zastupitelé proto ani při schvalování rozpočtu
na letošní rok na tělovýchovu nezapomněli.
Velmi úspěšným subjektem na sportovním poli je Šachový klub Líně se
325 členy. Během posledních let dosáhl řady významných úspěchů a propaguje jméno naší obce v rámci celé České republiky. Družstvo dospělých patří
ke špičce v rámci Plzeňského kraje, výbornými výsledky se mohou pochlubit
také mladí šachisté.
Nezastupitelnou úlohu v životě obce
mají hasiči. Zásahová jednotka, zřizovaná obcí, je zařazena do kategorie JPO III
a účastní se tak zásahů v rámci celého
Nýřanska. Posláním jednotky je nejen
zasahovat při požárech, ale také při dopravních i jiných haváriích nebo při povodních. Řada občanů se na místní hasiče obrací s žádostí o pomoc při zatopení sklepů či garáží během stále častějších přívalových dešťů, jejich pomoc
jsme samozřejmě všichni ocenili při povodních v letech 2002 a 2003. Před třemi lety uspořili obci velké ﬁnanční prostředky, když sami obětavě vyčistili sta-

rou studnu v hornické kolonii, kterou
bývalý uživatel přilehlého pozemku zasypal odpadem. Pomáhají taktéž s čištěním ucpané kanalizace nebo s dovozem vody na místní hřbitov a příkladně
pečují o svěřenou techniku. Kromě zásahové jednotky dobře funguje i dobrovolná složka hasičů. Je potřeba vážit
si každého, kdo si mimo své zaměstnání najde alespoň chvilku na práci v hasičském kolektivu. Líňští hasiči jsou však
aktivní i při práci s mládeží. Příkladem
toho je dobře fungující kroužek „Mladý
hasič“, který pomáhá získávat nové mladé tváře do hasičských řad.
Zcela nepřehlédnutelnou organizací
je v každém případě sulkovská organizace Svazu důchodců ČR. Přestože
vznikla před necelými 4 roky, má nyní
již 78 členů (převážně se jedná o členky). Nejedná se pouze o organizaci sulkovských důchodců, jak by se mohlo
zdát z jejího názvu – téměř polovinu
členské základny tvoří obyvatelé Líní,
několik členů bydlí také v Nové Vsi, ve
Zbůchu nebo v Plzni. Činnost organizace je neuvěřitelně bohatá a čtenáři
našich obecních Novin jsou o ní pravidelně informováni. Kromě tradičních
zájezdů a návštěv kulturních akcí nebo
bazénu pořádají senioři i další akce, při
nichž myslí také na ostatní spoluobčany, zejména na děti. Za velmi významný počin je možno považovat založení „Divadelního souboru DPH“, navazujícího na tradici kdysi tak oblíbeného
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ochotnického divadla. Soubor v loňském roce na jaře uspořádal představení pro děti v základní i mateřské škole, které pro velký ohlas bylo zopakováno v sousedním Zbůchu. Repertoár
souboru byl poté ještě výrazně rozšířen a místní veřejnost se o jeho kvalitě mohla přesvědčit na sklonku roku
v sále restaurace Sparta na Sulkově.
Nyní je o vystoupení v podání našich
seniorů zájem v širokém okolí.
Dobře fungují i další spolky a zájmové
organizace. Z jejich činnosti je přitom
dobře patrné, že nemyslí jen na sebe.
Místní organizace Českého rybářského
svazu již řadu let pořádá oblíbené rybářské závody, ale pro děti také letní
tábor a zimní výlety do hor. Základní
organizace Českého zahrádkářského
svazu řádně pečuje o objekt moštárny a nabízí možnost moštování ovoce
široké veřejnosti. Sulkovská organizace Českého svazu žen se aktivně podílela na uspořádání dětského odpoledne na Sulkově v loňském roce a na letošní rok připravuje zajímavé akce pro
rodiče s dětmi. Myslivecké sdružení
Líně se aktivně pečuje o přírodu v katastru obce. Místní kynologové zaujali zejména děti svými ukázkami výcviku psů.
Je vidět, že činnost spolků a zájmových organizací v Líních a na Sulkově
je dosti pestrá. To je v každém případě
nutno ocenit. A zvláště v dnešní době,
kdy je na všechno méně času a zejména u dětí je ve stále větší oblibě trávení volných chvil u počítače. K tomu je
potřeba připočítat věčný boj s nedostatkem ﬁnancí a mnohdy také nezájem o výkon odpovědných funkcí zejména u příslušníků mladších ročníků.
Problémů, kterým je třeba neustále čelit je zkrátka i v této oblasti hodně.
Obec se snaží činnost spolků a zájmových organizací v rámci svých možností podporovat. Vzájemná spolupráce je v současné době velmi dobrá.
Některé subjekty (důchodci, myslivci,
šachisté) se dokonce stávají partnery
obce v rámci přípravy žádostí o různé
dotace, například z Regionálních operačních programů. Ukazuje se, že dobře fungující spolky a zájmové organizace jsou velkým přínosem nejen pro
svou členskou základnu, ale také pro
celou obec. Rád bych touto cestou jejich vedoucím představitelům i řadovým členům za jejich užitečnou práci poděkoval.
Michal Gotthart, starosta

Kaleidoskop informací
Napadlo hodně sněhu. Také v naší
obci napadlo během letošní zimy více
sněhu než bývalo v poslední době
zvykem. Všechny ulice i většinu důležitých chodníků se přesto pracovníkům
údržby obce dařilo protahovat a udržet je tak ve stavu umožňujícím pohyb
vozidel i chodců. Snímek je z Družstevní ulice.

Řada lidí se ze správné zimy dokáže radovat. Jako příklad může posloužit iglú, které vyrostlo v Polesní ulici na Sulkově.

Úpravy technologie Čistírny odpadních vod Líně v hodnotě 5 mil.
Kč byly ukončeny těsně před vánočními svátky. Na nákladech se společně
podílejí obce Líně, Zbůch a Nová Ves,
které jsou na čistírnu napojeny. V letošním roce budou realizovány úpravy
kalového hospodářství a dešťové zdrže. Na snímku jsou vidět nově osazená moderní dmychadla sloužící k provzdušňování aktivních kalů.
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Stavební úpravy Lidového domu
zahájil jeho nový majitel pan Marek
Vlasatý. Společenskému životu v obci
se zřejmě blýská na lepší časy.

Rozsáhlá oprava komunikace
v sulkovské ulici Na Výsluní byla
přerušena před vánočními svátky. Práce budou pokračovat s nástupem
vhodného počasí. Vzhledem k charakteru letošní zimy je štěstí, že se ještě
v prosinci podařilo položit spodní asfaltovou vrstvu.

Oprava havarijního úseku kanalizace v ulici V Zahrádkách byla provedena v lednu. Úsek je součástí páteřního kanalizačního řadu, do něhož
ústí významná část stok vybudovaných v rámci projektu „Čistá Radbuza“.
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Osobní auto mají nově k dispozici
líňští hasiči. Ojetý vůz Škoda Felicia
si kompletně přestavěli sami, pod vedením velitele Romana Vágnera. Automobil, zakoupený v roce 2006, dříve
sloužil pečovatelské službě okresu Plzeň-sever.

Práce kronikářky byla oceněna.
V soutěži „O nejlepší kroniku Plzeňského kraje“ získala obec Líně čestné
uznání za estetický vzhled kroniky, vedené kronikářkou Helenou Svobodovou.

Sběrný dvůr odpadů slouží veřejnosti již více než rok. Celkově se
v roce 2009 podařilo od místních obyvatel bezplatně shromáždit a následně zlikvidovat téměř 321 t odpadů!
V tomto množství je mj. zahrnuto 158 t
objemného odpadu, 100 t stavebního
odpadu, 12 t biologicky rozložitelného
odpadu, 12 t kovů, 8 t papíru a lepenky, 7 t vyřazených elektrických a elektronických zařízení, 6,5 t plastů, 6,5 t
směsného komunálního odpadu, 2,5 t
motorových olejů. Celkové náklady na
provoz dvora činily 880 000,- Kč.
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Obec dluhy nedělá
Hospodaření obce v roce 2009 skončilo
přebytkem ve výši 2 082 697,- Kč. Přes
propad daňových příjmů dosáhly celkové příjmy 50 297 962,- Kč, výdaje činily 48 215 265,- Kč. Na vyšších příjmech
se kromě daní (17 mil. Kč) nejvíce podílely výtěžek z prodeje nemovitostí (14,7
mil. Kč) a dotace z prostředků Evropské unie, ze státního rozpočtu a z rozpočtů okolních obcí (14,4 mil. Kč). Nejvíce ﬁnančních prostředků bylo použito na rekonstrukce, opravy a údržbu ko-

munikací (16,3 mil. Kč), na rekonstrukci
kanalizace a úpravy čistírny odpadních
vod (6,3 mil. Kč), na školství – včetně rekonstrukce školní kuchyně pro základní a mateřskou školu (6,3 mil. Kč) a na
výstavbu víceúčelového sportoviště
a dětského hřiště na sídlišti (5,1 mil. Kč).
Schválený rozpočet na rok 2010 předpokládá příjmy ve výši 34 706 317,- Kč.
Stejná je i výše plánovaných výdajů a ﬁnancování. Nejvíce prostředků je vyhrazeno na výstavbu a opravy tech-

Setkání kronikářů v Chotěšově
Necelý týden před vánočními svátky
se v Národním domě v Chotěšově sešli kronikáři obcí, které patří pod Mikroregion Radbuza. V úvodu tohoto semináře nás přivítala starostka Chotěšova paní Jaroslava Mathesová a manažerka Mikroregionu Radbuza paní
ing. Andrea Kubernátová. Vedle informací o výsledcích soutěže „O nejlepší kroniku Plzeňského kraje“, které byly
vyhlášeny v listopadu loňského roku,
jsme byli obeznámeni s novými pokyny, jak vést kroniku a další její přílohy.
Měli jsme možnost si prohlédnout
kroniky svých kolegů. Největší zájem

nické infrastruktury – kanalizace, voda,
plyn, úpravy čistírny odpadních vod
(11,8 mil. Kč) a na rekonstrukci, opravy a údržbu komunikací (5 mil. Kč), na
školství (2 mil. Kč) nebo na dokončení
víceúčelového sportoviště (1,5 mil. Kč).
Na nákladech spojených s úpravou čistírny odpadních vod se budou stejně
jako v r. 2009 významně podílet také
sousední obce Zbůch a Nová Ves.
Michal Gotthart
starosta

Zimní dětská rekreace
byl o vítěznou kroniku obce Štíchov
na Domažlicku-do počtu 500 obyvatel, z výše zmíněné soutěže a též o kroniku Lisova, která tradičně patří mezi
nejlépe vedené kroniky. Poté jsme se
přesunuli do objektu kláštera, kde nás
v budoucím infocentru přivítal správce této kulturní památky, pan Jiří Poslední. Poděkování patří nejenom
jemu, že nás provedl klášterem se zajímavým výkladem, ale všem organizátorům tohoto semináře.
Za všechny přítomné kronikáře
Rudolf Hrdlička

Setkání kronikářů v Chotěšově
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Ve dnech 2. – 5. ledna 2010 proběhla pro nejmladší členy ČRS – MO Líně
a jejich kamarády zimní dětská rekreace na Hojsově Stráži na Šumavě. Děti
si během třech dnů do sytosti zalyžovaly na Špičáku a i se zázemím v chatě – Šumava – byli všichni spokojeni. Poděkování patří všem organizátorům, ČRS – MO Líně, Obecním úřadům v Líních a Zbůchu za finanční
pomoc a též paní Stanislavě Egermayerové ze Zbůchu, která se postarala
o jejich plné žaludky.
Pavel Hrdlička
vedoucí ČRS – MO Líně

Lyžařský kurz 2010
I letos se zúčastnili žáci 2.stupně ZŠ
Líně lyžařského výcviku ve dnech
10.1.-15.1.2010 na Šumavě.. Samozřejmě ani letos nechyběli žáci z Tlučenské školy spolu se svými instruktory.

ra jsme nehodili jenom my, ale k našemu veselí i páni instruktoři. V každém
případě jsme při této činnosti zažili
mnoho nezapomenutelných okamžiků, které nám do teď utkvěly v pamě-

Z Línské školy jelo celkem 14 žáků se
dvěma instruktory.
Jako loni jsme byli ubytováni v již
osvědčeném penzionu Sládek na Špičáku. Bydlelo se po dvou až třech žácích v nově zrekonstruovaných pokojích. Oproti loňskému roku se úroveň ubytování zvedla, a také se o něco
zkvalitnila strava. K naší radosti přijali nového kuchaře, který své řemeslo ovládal podstatně lépe než ten minulý. Strava byla v podobě plné penze,
takže se nám hodilo, že jsme po dopolední fyzické námaze na svazích přišli
na oběd a nabrali nové síly na odpolední sportovní výkony.
Denní program byl rozdělený na několik částí. Vše začalo pískáním pana ředitele, který nám naznačoval, že je nejvyšší čas vstávat. Pak jsme měli půl hodiny na to, abychom se vzpamatovali po někdy probdělých nocích. Po vydatné snídani jsme vyrazily na svahy.
Byli jsme rozděleni na lyžaře a lachtany
(snowboarďáky). Lyžovalo se na Goldhofu nebo na Špičáku podle ,,umění,,
jezdců. Pod vedením instruktorů jsme
se zdokonalovali v lyžařském nebo
snowboarďátském umění. Nešlo vše
tak hladce, jak jsme si mysleli, a občas
jsme hodili nějakého toho ,,tygra,, (nekontrolovaný pád). Naštěstí dopad byl
do měkkého, jelikož nám příroda nadělila bohatou sněhovou nadílku. Tyg-

ti, a myslím, že si je budeme dlouho
pamatovat. Samozřejmě jsme se díky
našim vedoucím toho hodně přiučili,
a na konci lyžařského výcviku byl vidět
značný pokrok. Po dopoledním lyžová-

ní jsme se přesunuli do penzionu k odběru oběda, který byl vždy plný zdravé zeleniny, luštěnin a jiných ,,dobrot,,.
Na načerpání nových sil jsme měli po
obědě asi hodinku čas. Ten každý využil podle svého,. Někteří si dali dvacet, ale většina běhala po penzionu
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a na odpočinek ani nepomyslela. Když
nám zdravé jídlo ulehlo v břiše, vydali jsme se znovu na svah. Tam jsme byli
až do konce provozní doby, ale i přesto jsme bez jakýchkoliv problémů stihli navštívit koupelnu a připravit se na
večeři a večerní program. Večerní program byl většinou v podobě sledování ﬁlmů a končil ,,až,, v půl desáté. Poté
jsme se museli rozloučit, ,,pomodlit,,
a spát. Jen poslední večer byla rozlučková diskotéka, na které jsme se někteří pořádně vyřádili, zasoutěžili si a zavzpomínali jsme na celou dobu našeho pobytu, připomněli si některé super zážitky, které nám utkvějí v paměti
další měsíce, možná i roky.
Během pobytu jsme postupně zjišťovali, že jsme doma zapomněli na pár
důležitých věcí v podobě ručníků, očkovacích průkazů atd. Vše se ale vyřešilo a naštěstí nedošlo k žádným nepředvídaným událostem, aby byly zapomenuté dokumenty potřeba. Počasí nám celou dobu přálo, dokonce
i občas vysvitlo sluníčko a napadlo pár
centimetrů sněhu. Myslím, že celý pobyt mohu za všechny vyhodnotit jediným slovem: SKVĚLÉ. Bohužel pro žáky
9.třídy je to poslední společný lyžařský

kurz se základní školou.
Velké poděkování patří hlavně našemu panu řediteli za skvělou přípravu,
organizaci, trpělivost a dobrou náladu,
kterou nás provázel po celý pobyt.
Lenka Byrtusová, žákyně 9.třídy

Lidový dům – bude žít?
Čas je neúprosný. A tak jako mnohým
z nás vypovídají poslušnost klouby,
útroby a nedejbože – i paměť, stárnou
i věci kolem nás. Představte si, že Lidový dům, který byl kdysi centrem všeho
dění v obci, dovrší osmdesátku!
Pravda, omšelá fasáda, tráva v okapech
a díry ve střeše o mnohém vypovídají.
A možnost ohrožení kolemjdoucích je
řadu let i noční můrou nejen představitelů obce.
Polistopadový majitel dávno zemřel,
dluhy a majetkové vztahy se nedařilo
vyřešit. A občané se nemají kde scházet!
Najde se zachránce? Neuvěřitelné se
stalo skutkem. Pan Marek Vlasatý je
tím odvážlivcem, který se rozhodl Lidový dům zachránit. A tak nežli nás seznámí se svými plány, připomeňme si
dobu, kdy byl Lidový dům v Líních pouze snem.
Jeho vznik je spjat s úsilím dělnictva
o vydobytí svých práv již od konce 19.
století. V roce 1894 byl zde založen Občanský vzdělávací a výpomocný spolek,
v němž převažovali horníci. Při jejich
schůzích asistovali zástupci okresního hejtmanství, aby zabránili šíření „zakázaného ovoce ideového“. Stejně tak
v pozdější Unii horníků rakouských, založené v r. 1903, scházející se v hostinci pana Jana Kriegelsteina čp. 86. Vlast-

ní útočiště bylo jen zbožným přáním,
stejně jako zřízení české školy, kde by
se „dítky v české řeči vzdělávati mohly“.
Neuvěřitelné překážky se stavěly do
cesty těmto snahám. Od hrozby pro-

pouštění z dolů až po vystěhování celých rodin. A do toho přišla první světová válka. Českou školu /první stupeň/
se sice v r. 1912 podařilo vybojovat, ale
na výstavbu Lidového – či dělnického
domu si museli líňští horníci a dělníci –
tehdy už sociální demokraté, ještě dvě
desetiletí počkat.

V r. 1921 – tři roky po vzniku samostatného Československa – založilo 29 členů Družstvo Dělnický dům. Kromě stokorunových podílů žádné peníze nebyly. Také o místě nebylo
dlouho rozhodnuto. Nakonec zvítězil
návrh zakoupit hostinec p. Helmy čp.
55 a získávat peníze od sympatizujících
organizací, které by odváděly 10% zisku
ze všech zábav a besed. Občanům byly
nabízeny bloky po koruně jako symbolické cihly na adaptaci hostince a výstavbu nového sálu.
Získáno bylo 87 579 Kč. Půjčku poskytl i pivovar v Plzni. Celý rok 1930 byl pak
vyplněn získáváním dalších prostředků
– krize – nekrize.
A výsledek byl potěšující. Patnáctého
dubna 1931 začala přístavba sálu a –
světe, div se – dokončena byla 28. června téhož roku!
Dělnická solidarita byla tehdy tou hnací silou, kdy „po šichtě“ přicházeli horníci i škodováci stavět svůj Lidový dům.
Stavbyvedoucím byl místní stavitel Jan
Kopřiva, náklad činil 270 000 Kč.
A tak si davy účastníků mohly už 19.
července 1931 připnout na klopu takovýto památeční šťítek vyvedený v národních barvách. Lidový dům či „Dělničák“ v Líních se stal skutečností!
Helena Svobodová
kronikářka

Daňový kalendář – stručně
BŘEZEN
pondělí 15.

– daň z příjmů

– čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků
– daňové přiznání a daň za únor 2010 – souhrnné hlášení za únor 2010
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2010
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání
zpracovává a předkládá sám

pondělí 22.

– daň z příjmů

čtvrtek 25.

daň z přidané hodnoty

středa 31.

– daň z příjmů

DUBEN
čtvrtek 15.

– daň silniční

úterý 20.

– daň z příjmů

pondělí 26.

– daň z přidané hodnoty

– záloha na daň za 1. čtvrtletí 2010
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků
– daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2010
– souhrnné hlášení za březen 2010 a 1. čtvrtletí 2010

pátek 30.
KVĚTEN

– daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2010

čtvrtek 20.

– daň z příjmů

úterý 25.

– daň z přidané hodnoty
– daň z příjmů
– daň z nemovitostí

pondělí 31.

ČERVEN
úterý 15.

– daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků
– daňové přiznání a daň za duben 2010 – souhrnné hlášení za duben 2010
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2010
– splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
– 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
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Výroční zpráva o činnosti kroužku ,,Mladý hasič“ za rok 2009
Na začátku roku činil počet členů kroužku „Mladý hasič“ 13 dětí, z toho 8 chlapců a 5 dívek. V průběhu roku se tento
stav změnil, od září 2009 se k nám přihlásili noví členové, kteří jsou zatím bez
registrace. Tito budou na OSH přihlášeni až k 1. 1. 2010. Takže konečný stav ke
dni 31. 12. 2009 je 19 dětí, a to 3 členové v kategorii dorost, 3 v kategorii starší, 9 v kategorii mladší a 2 v přípravce do
šesti let.
Schůzky se konají pravidelně 1x týdně
a to v úterý na 2 hodiny. 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. S dětmi jsme
se učili od základů 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 také několika soutě-

2009 v Ledcích – „Mikulášská střelba na
čerta“, kde se například Helena Karlová
v kategorii mladší umístila na krásném
1. místě z 90. a Václav Karel v kategorii
starší na 2. místě z 59. ve střelbě z luku.
Děti se i v tomto roce zúčastnily brigád v naší hasičské zbrojnici, pomáhaly
s údržbou techniky, výzbroje a výstroje
a to především ti starší. Také se opět podílely na přípravě májky.
Také si uděláme čas na zábavu a růz-

ží: 21. 2. 2009 v Oboře „Zimního závodu požárnické všestrannosti“, kde se
naše družstvo starších umístilo na 11.
místě z 22. a během tratě si všichni užili zimních radovánek, hlavně ale plnili
soutěžní úkoly a v cíli se ohřáli u ohně
a opekli buřty. Dále jsme se zúčastnili 25. 4. 2009 požárního útoku CTIF
v Manětíně, 19.9.2009 soutěže v Křimicích, 31. 10. 2009 v Nevřeni noční soutěže „Nevřeňské bloudění“, kde se naše
družstvo v kategorii mladší umístilo na
26. místě z 31. a starší na 20. místě z 26.
Poslední soutěž se konala dne 5. 12.

né výlety. V lednu 2009 jsme si byli zabruslit na místním rybníku Okružince.
V únoru 2009 jsme se společně s kamarády hasiči ze Zbůchu zúčastnili jejich masopustního průvodu. Původně si nikdo masku vzít nechtěl, ale nakonec se děti nechaly strhnout atmosférou a kostým si vypůjčily. Průvod
vedl přes celý Zbůch a i přesto, že byla
zima, tak se všichni dobře bavili. Děti
byly také již tradičně přítomny u stavby „májky“, poseděly u táboráku a zahrály si různé hry. Dne 31. 5. 2009 se
náš sbor dobrovolných hasičů podí/9/

lel společně s ostatními organizacemi v obci na přípravě Dětského dne
na koupališti v Líních. Také náš kroužek mladých hasičů předvedl něco ze
své činnosti. Jednalo se o ukázku požárního útoku s plovoucím čerpadlem.
V červnu 2009 jsme pro děti uskutečnili výlet na Křížový vrch u Chotěšova.
Cestu jsme absolvovali na kolech, byla
sice plná louží po předchozích deštích, ale to nikomu nevadilo. Výlet se
dětem líbil, na ,,Křižáku" si opekly uzeninu, vystoupily na zrekonstruovanou
rozhlednu a zahrály si několik her. V říjnu 2009 jsme opět vyrazili na Křížový
vrch, tentokrát pěšky s ostatními sbory
okrsku. Pochod „O partyzánský samopal“ začínal v Nýřanech a během cesty plnily děti, ale i dospělí, různé úkoly. Na Křížovém vrchu byl připraven
táborák a různé hry pro děti, například
hod granátem či střelba ze vzduchovky. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. V prosinci na Mikuláše byly dětem
rozdány balíčky se sladkostmi a namísto vánoční besídky v hasičské zbrojnici
jsme dne 22. 12. 2009 vyrazili s dětmi
do bazénu na Slovanech v Plzni. Byly
to příjemně strávené chvíle před Vánocemi.
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.
V letošním roce 2010 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 SDH Líně

Rozpis soutěží TJ Sparta Sulkov –A–B–D–jaro 2010
kolo
16.

tým
D

den
So

datum
13. 3.

hodina
10.00

domácí
ZKZ Horní Bříza

hosté
Sparta Sulkov

17.

D

Ne

21. 3.

10.00

Sparta Sulkov

Sokol Křimice

14.
18.

A
D

Ne
So

28. 3.
27. 3.

15.00
12.30

Sokol Mrákov
Union Sparta Plzeň

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov

15.
19.

A
D

So
Ne

3. 4.
4. 4.

16.30
10.00

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov

Tatran Chodov
Sokol Plasy

16.
12.
20.

A
B
D

So
Ne
So

10. 4.
11. 4.
10. 4.

15.00
16.00
13.30

Sokol Konstantinovy Lázně
Slovan Blatnice „B“
TJ Zruč

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov
Sparta Sulkov

17.
13.
21.

A
B
D

So
Ne
Ne

17. 4.
18. 4.
18. 4.

17.00
15.00
10.00

Sparta Dlouhý Újezd
SHH H. Huť „B“
Sokol Kralovice

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov

18.
14.
22.

A
B
D

So
Ne
Ne

24. 4.
25. 4.
25. 4.

17.00
17.00
10.00

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov

TJ Kostelec
Banik K. Újezd „B“
FC Rokycany

19.
15.
23.

A
B
D

So
Ne
Ne

1. 5.
2. 5.
2. 5.

17.00
17.00
10.00

TJ Dobřany
Sokol Kozolupy „B“
Sokol Raková

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov“B“
Sparta Sulkov

20.
16.
24.

A
B
D

So
Ne
Ne

8. 5.
9. 5.
9. 5.

17.00
17.00
10.00

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov

Jiskra Bezdružice
Sokol Pňovany
Město Zbiroh

21.
17.
25.

A
B
D

So
Ne
Ne

15. 5.
16. 5.
16. 5.

17.00
15.00

Baník K. Újezd
Baník Líně „B“
Sparta Sulkov

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov „B“
VOLNO

22.
18.
26.

A
B
D

So
Ne
Ne

22. 5.
23. 5.
23. 5.

17.00
10.00

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov

Spartak 1. Chodská Klenčí
VOLNO
FC Baník Stříbro

23.
19.
27.

A
B
D

So
So
Ne

29. 5.
29. 5.
30. 5.

17.00
17.00
10.30

Sokol Krchleby
Sokol Přehýšov
Sokol Bor

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov

24.
20.
28.

A
B
D

So
Ne
Ne

5. 6.
6. 6.
6. 6.

17.00
17.00
10.00

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov

Dynamo Horšovský Týn
SK Doubrava
Slovan Spoje Plzeň
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výsledek

25.
21.
29.

A
B
D

So
Ne
Ne

12. 6.
13. 6.
13. 6.

17.00
15.00
10.00

SHH H. Huť
Sokol Hunčice „B“
Baník Zbůch

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov

26.
22.
30.

A
B
D

So
Ne
Ne

19. 6.
20. 6.
20. 6.

17.00
17.00
10.00

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov „B“
Sparta Sulkov

Sokol Postřekov
KZJ SK Všeruby „B“
Sokol Dolní Bělá

Rozpis soutěží TJ Sparta Sulkov žáci + přípravka – jaro 2010
kolo
11.

tým
Ž

den
So

datum
3. 4.

hodina
10.00

domácí
Sokol Kozojedy

hosté
Sparta Sulkov

14.
14.

Ž
P

So
Pá

10. 4.
9. 4.

10.00

Slovan Blatnice
Sparta Sulkov

Sparta Sulkov
VOLNO

15.
15.

Ž
P

SO
Pá

17. 4.
16. 4.

10.00
17.00

Olympia Kožlany
Baník Zbůch

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov

16.
16.

Ž
P

SO
Pá

24. 4.
23. 4.

14.30
17.00

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov

FK Bohemia Kaznějov
FK Bohemia Kaznějov

17.
17.

Ž
P

So
Pá

1. 5.
30. 4.

10.00
17.00

Slavoj Žihle
FK Trafo Hadačka

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov

18.
26.
18.

Ž
P
P

So
Út
Pá

8. 5.
4. 5.
7. 5.

14.30
17.00
17.00

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov
Sparta Sulkov

Sokol Kralovice
Slavia Úněšov
Sokol Kralovice

26.
19.
19.

Ž
Ž
P

St
So
Pá

12. 5.
15. 5
14. 5.

17.00
10.30
17.00

Sparta Sulkov
Sokol Plasy
ZKZ Horní Bříza

Baník K. Újezd
Sparta Sulkov
Sparta Sulkov

20.
25.
20.

Ž
P
P

So
Út
Pá

22. 5.
18. 5.
21. 5.

14.30
16.00
17.00

Sparta Sulkov
Dioda Nýřany
Sparta Sulkov

Baník Zbůch
Sparta Sulkov
Sokol Manětín

25.
21.
21.

Ž
Ž
P

St
So
Pá

26. 5
29. 5.
28. 5.

17.00
17.00

TJ Tlučná
Sparta Sulkov
SHH H. Huť

Sparta Sulkov
VOLNO
Sparta Sulkov

22.
22.

Ž
P

So
Pá

5. 6.
4. 6.

14.30
17.00

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov

Sokol Chotíkov
TJ Tlučná

23.
23.

Ž
P

So
Pá

12. 6.
11. 6.

14.30
17.00

Sokol Dolní Bělá
Sokol Trnová

Sparta Sulkov
Sparta Sulkov

24.
24.

Ž
P

So
Pá

19. 6.
18. 6.

14.30
17.00

Sparta Sulkov
Slavia Vejprnice

Sokol Kozojedy
Sparta Sulkov
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Pořád se něco děje
Činnost dramatického souboru Svazu
důchodců Sulkov se dostala do plných
obrátek. Po prvním úspěšném nastudování pásma pro děti, inspirovaném
Ladovými pohádkami, si členky připravily pořad pro dospělé. Téma - láska. Kvete v každém věku a nezná hranic.Zasáhla krásnou Dolores a Jima, půvabnou Šahrazád i sultána, Jeníka a Mařenku, zloděje koní Lojka i Radu. Diváci uvidí jejich příběhy, potěší se zpěvem i tancem, které provázejí jednotlivé scénky.
Dosud má soubor za sebou dvě vy-

stoupení a obě sklidila velký úspěch.
Následující citát z jejich kroniky, zapsaný po představení v Křimicích, není třeby komentovat.
,,Přijeli k nám ze Sulkova,
samá mladá něžná vdova
ukázat, že svět se mění,
hrát na výročce - to se cení ...
Mládí, láska, s hlasem ptáka
to je vrchol pro diváka.
Křimičtí dnes děkují vám,
možná někdy přijedem k vám.
Za vrcholný umělecký zážitek děkují senioři z Křimic.

Co dodat? Je třeba obdivovat všechny
členky a jediného muže ochotného zapojit se - pana Jana Kašpara. S jakým zápalem si připravují nový program! Kolik
svého času obětují! Samy si ušily kostými a zhotovily potřebné rekvizity. A co
za to mají? Radost a potěšení, že se jejich vystoupení líbí a diváci ocení jejich snahu potleskem. Bohužel v dnešní době se s takovou nezištností setkáme málokdy, proto jim patří dík. Snaží
se navázat na ochotnickou tradici, která
byla kdysi v Líních i na Sulkově.
Milena Bulínová

ní oběh, snižuje pocit chladu v končetinách, působí desinfekčně, pomáhá při zahlenění plic a při rýmě, snižuje bolest při revmatismu a dně a protože zvyšuje prokrvení malé pánve,
může napomoci i otěhotnění. Vzhledem k tomu, že v rozmarýně a jejích silicích jsou přítomny silné antioxydanty, působí pravděpodobně i výrazně
v prevenci nádorových onemocnění.
Vnitřně se podává nejčastěji ve formě
nálevu, případně macerátu.Pro zvýšení krevního tlaku se osvědčilo zejména rozmarýnové víno (75 g drogy se
maceruje 8 dní v 1 l bílého vína), jehož muži pijí cca 50 ml denně, ženy
asi polovic. Pro zevní použití se připravuje poněkud koncentrovanější výluh, jež se přidává např. do koupelí (při
revmatismu, ale i na špatně se hojící
rány nebo „jen“ jako relaxační koupel)
nebo se připravuje mast. Kloktání rozmarýny údajně odstraní zápach z úst.
Protože droga působí poměrně razantně, neměly by být nikdy překračovány doporučené dávky (při silném předávkování může vyvolat i stavy opojení a křeče). Zcela kontraindikována pak je pro kojící a zejména těhotné ženy (rozmarýna působí na dělohu!) a pro osoby, které prodělaly zánětlivé onemocnění ledvin nebo jater.

Rozmarýna je užívána jako koření zejména k masům (zvěřina, skopové, telecí aj.), do polévek, omáček, rostlinných másel, salátů, na pizzu, těstoviny apod. Rozmarýnové silice je možné použít do aromalamp, rozmarýnový olej se přidává do kosmetických výrobků a parfémů. Podrcená rozmarýna v dostatečném množství dokáže
celkem spolehlivě konzervovat maso
(její konzervační účinky se údajně vyrovnají mnohým průmyslově vyráběným konzervačním prostředkům).
Milena Voráčková

Byliny
Rozmarýn lékařský
/Rosmarinus oﬁcinalis/
Je to stálezelený, až 2 m vysoký, výrazně vonící polokeř. Stonky husté, větvené, ve spodní části dřevnatějící se
šedavou kůrou. Listy vstřícné, přisedlé, úzce čárkovité, na okraji podvinuté,
na spodní straně šedě plstnaté. Květy
modré až ﬁalové.
Pochází ze středomoří, kde roste zejména na suchých místech v blízkosti mořského pobřeží (ostatně její latinského rodové jméno je pravděpodobně odvozeno od slov ros=rosa a marinus=mořský, tedy „mořská rosa“). U nás
je často pěstována, ale nezplaňuje, neboť středoevropské tuhé a vlhké zimy
jsou pro ni k nepřežití.
Užívá se list (Folium rosmarini), jež
se sbírá v době květu. Suší se ve stínu, za umělého sušení by teplota neměla přesáhnout 35 °C.
Rozmarýna zvyšuje prokrvení trávícího
systému, uvolňuje jeho hladké svalstvo
a zvyšuje tvorbu trávících šťáv a žluče, celkově tedy zlepšuje trávení. Vedle toho snižuje pocit únavy a uklidňuje, působí mírně močopudně, zvyšuje extrémně nízký tlak, zlepšuje krev-

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 1. Ročník 4. Vychází 15. 3. 2010
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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Kalendář turistických akcí

3. 4.

LIŠČÍ SKÁLY  PP HORNÍ STŘELA zájezd a pěší turistika
Trasy: 15, 21, 32 km, mapa KČT č. 34 přihlášky do 28. 3. 201
Odjezd busu: Líně 7,00, Sulkov 7,05, Plzeň-Husova-zast. MHD u ČNB 7,15,
Plzeň-Lochotín, pivnice U Komína v 7,25h
Jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a dítě 110 Kč, nečlen 120 Kč

24. 4.

NA ZÁMEK ORLÍK zájezd a pěší turistika
Autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně

přihlášky do 18. 4. 2010

Trasy: 14, 23 a 34, mapa KČT č. 39
Odjezd busu: Líně 6,30, Sulkov 6,35, Plzeň-Husova-zast. MHD u ČNB 6,45,
Plzeň-Slovany, končená MHD č. 1 v 7,00 h.
Jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a dítě 140 Kč, nečlen 150Kč

15. 5.

LÍŇSKÝ MARATÓN pěší a cyklo turistika
23. roč., pořádá O-KČT TJ Baník Líně, mapa KČT č. 31
Trasy: pěší: 10, 15, 20, 25, 32 a 42km
horská kola: 22, 25, 32 a 42 km
silniční kola: 42 a 84 km
Start: Líně, Sokolovna – pěší trasy 32 a 42 km od 6,45 do 8,30h
ostatní trasy od 8,00 do 10,30h
Cíl: Líně, Sokolovna do 17,30h
Pozn.: Na start pochodu bude z Plzně, parkoviště u CAN vypraven smluvní autobus
s odjezdem v 7,45 h, jízdné 10Kč. Pro zájemce je možno zajistit odvoz z cíle pochodu
po 17,00h.
Pozor bohatá tombola: během akce je možno vyhrát dětské kolo věnované
sponzorskými ﬁrmami a další ceny. Cena losu je 10 Kč.

29. 5.

SLEPIČÍ HORY  PP SOBĚNICKÁ VRCHOVINA zájezd a pěší turistika
autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně

přihlášky do 23. 5. 2010

Trasy: 17, 20, 25 a 33 km, mapa KČT č. 3
Odjezd busu: Líně 5,15, Sulkov 5,20, Plzeň-Husova-zast. MHD u ČNB 5,30,
Plzeň-Slovany, konečná MHD č. 1 v 5,45h.
Jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a dítě 230 Kč, nečlen 240 Kč

