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Po privatizaci došlo také na změnu způsobu vytápění sídliště
Doslova revolučními změnami prošlo
v poslední době líňské sídliště. V letech
2008 – 2010 prošel zdejší bytový fond
rozsáhlou privatizací, během níž obec
odprodala stávajícím nájemníkům do
jejich vlastnictví celkem 221 bytů v 16
bytových domech. V souladu s platnou legislativou posléze byla ve všech
domech nově ustavena společenství
vlastníků, která začala o nově nabytý
majetek řádně pečovat. První výsledky na sebe nedaly dlouho čekat. Snad
si jich ani nelze nepovšimnout. Některé
společenství se pustilo do zateplení fasády, jiné do úprav střechy, někde jako
hlavní prioritu pocítili odstranění vlhkosti ve sklepních prostorách. Je vidět,
že ti, kdo v domě bydlí, ví sami nejlépe,
které věci jsou pro kvalitu jejich bydlení důležité.
Nezůstalo ovšem jen u samostatné privatizace. Již v létě 2009 se na obec obrátilo 11 společenství vlastníků s požadavkem na ukončení provozu centrální kotelny a na vybudování vlastního systému topení a ohřevu teplé
vody v jednotlivých domech. Zastupitelé se k tomuto požadavku neobrátili
zády, ale naopak se rozhodli jej podpořit. Důvodem tohoto přístupu byla nejenom již zmíněná změna vlastnických
poměrů bytového fondu na sídlišti, ale
také množící se reklamace na vyúčtování tepla a četné diskuse o rozdílech
ve výši nákladů na teplo mezi jednotlivými domy. Nutnost úprav topného
systému navíc vyplynula také z technicko-ekonomické studie provozu stávající centrální plynové kotelny, kterou
na základě objednávky ze strany obce
v první polovině roku 2010 vyhotovila
firma TERMOPROJEKT.

Rozhodující krok učinilo zastupitelstvo
obce v červnu 2010, kdy schválilo scénář dalšího postupu. Zejména bylo rozhodnuto o ukončení provozu centrální
plynové kotelny do 30. září 2011. Obec
se zavázala organizačně i finančně zajistit plynofikaci celého sídliště, včetně
vybudování plynových přípojek k jednotlivým bytovým domům. Zodpovědnost za veškeré stavební úpravy spojené se zřízením domovních kotelen,
včetně instalace vnitřních rozvodů plynu, zcela samozřejmě musely převzít
jednotlivá společenství vlastníků, respektive jejich řádně zvolené výbory.
Obec jim i v tomto směru podala pomocnou ruku, když zajistila vypracování vzorového projektu domovní kotel-

ny. Tento projekt byl předán předsedům všech výborů společenství vlastníků – zda jej jednotlivá společenství
využila, čerpala z něho určité poznatky
nebo zda si zvolila vlastní, odlišný způsob provedení, bylo pak pouze na jejich vlastním uvážení.
V závěrečné čtvrtině roku 2010 již probíhaly práce na projektu plynofikace, celý projekt byl dokončen v lednu
2011. Ihned nato se rozběhla jednání
mezi obcí a plynárenskou společností
RWE GasNet, jejichž výsledkem v únoru bylo uzavření smlouvy o budoucím zřízení věcných břemen a zejména smlouvy o budoucí smlouvě kupní
a o součinnosti při realizaci plynárenského zařízení.

Po vytýčení podzemních sítí následovaly zemní práce a instalace sloupků pro hlavní uzávěry plynu
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28. února již bylo ze strany stavebního
úřadu zahájeno spojené územní a stavební řízení, které skončilo vydáním příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení dne 1. dubna. Poté,
kdy stavební povolení nabylo právní
moci, mohlo být již uskutečněno výběrové řízení na dodavatele a začátkem
května započaly vlastní stavební práce.
Během výstavby nebyly zaznamenány
výraznější komplikace a dílo tak mohlo být na přelomu května a června dokončeno. Oficiální tečkou za stavebními pracemi se stala kolaudace ze strany stavebního úřadu, která proběhla
17. června 2011 a byla završena vydáním potřebného kolaudačního souhlasu. Po dohodě s dodavatelem byly povrchy po překopech upraveny jen provizorně a konečná úprava byla odložena na červenec, aby měl terén příležitost lépe se usadit. S kvalitou práce dodavatelské firmy lze vyjádřit spokojenost. Podařilo se vybudovat 633 m
středotlakého plynovodu a 16 přípo-

jek k bytovým domům o celkové délce
116 m. Celkové náklady stavby dosáhly
výše 1,3 mil. Kč.
Určitá komplikace nastala až po ukončení stavby a způsobil ji požadavek plynárenské společnosti na uzavření kupní smlouvy na nově vybudované plynárenské zařízení ještě před definitivním
připojením ke stávající plynovodní síti.
Tuto situaci vyřešilo zastupitelstvo přijetím potřebného usnesení na svém
řádném zasedání 29. června. Hned následujícího dne byla ze strany obce
kupní smlouva podepsána a podmínka
plynárenské společnosti tak byla splněna. 18. července byl do nových plynových řadů i do přípojek vpuštěn zemní plyn. Kupní smlouvu následně podepsali též odpovědní zástupci druhé
strany a od konce července je již dokončené plynárenské zařízení majetkem společnosti RWE GasNet.
Nyní mají vše ve svých rukou jednotlivá společenství vlastníků v jednotlivých domech. Mnohá získávají první

zkušenosti s jednáním s projektanty,
se stavebním úřadem, plynárenskými společnostmi, ale také s bankami. Největší problém zřejmě působí
různé lhůty, které jsou stanoveny pro
vyřizování žádostí. Přestože si každé
společenství vlastníků zvolilo vlastní
postup, ve všech domech během letních měsíců horečně probíhaly stavební práce. Již na začátku srpna se
prvnímu společenství podařilo splnit
vše potřebné a jím spravovaný dům
již využívá k ohřevu teplé vody zařízení vlastní domovní kotelny. Další
obdobné případy byly zaznamenány na přelomu srpna a září. Nezbývá než doufat, že všechna společenství budou se svými projekty úspěšná a nikoho nezaskočí ukončení provozu centrální kotelny ke 30. září. Pak
bude tak možné konstatovat, že došlo k úspěšnému završení přechodu
sídliště na nový způsob vytápění.


Michal Gotthart, starosta

Začátkem července byly opraveny povrchy v místech překopů

Také na jednotlivých domech bylo možno zaznamenat známky stavební aktivity.

Bylo vybudováno 633 m středotlakého plynovodu a 16 přípojek
k bytovým domům o celkové délce 116 m
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Kaleidoskop informací
Západní část silničního průtahu Líněmi prošla opravou. Na přelomu
července a srpna byl nový asfaltový povrch položen na 800 m dlouhém úseku státní silnice I/26, který zejména po
poslední náročné zimě vykazoval nepřehlédnutelné známky poškození. Financování akce zajistilo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Úprava povrchu byla provedena
v části ulice Na Svahu. Na místa nejvíce poškozená stékající dešťovou vodou byla navezena vrstva asfaltového obrusu. Materiál se podařilo získat
z opravy vozovky průtahu obcí. Během
srpna pak proběhla alespoň jednoduchá oprava největších výtluků na komunikaci ke sběrnému dvoru, menších
provizorních úprav se dočkaly také některé další komunikace.

Další fází úprav prošla bývalá školní zahrada na Sulkově. Vybudováno
bylo nové oplocení i nový vjezd, proběhly potřebné terénní úpravy. Podél
plotu vznikly provizorní parkovací plochy, které jsou již rozměrově v souladu s připravovaným projektem rekonstrukce ulice V Zahrádkách. Nové oplocení uzavřelo také západní část areálu
domu s pečovatelskou službou.
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Hasičská věž byla opravena. Na věži
v areálu hasičské zbrojnice byla kompletně vyměněna dřevěná podlaha.
Původní prkna již byla místy prohnilá
a hrozilo nebezpečí úrazu. Věž je místními hasiči využívána k sušení hadic.

A opět hromada odpadu vysypaná před sběrným dvorem. Tento stále se opakující příběh snad ani nepotřebuje komentář… Během letošního léta
bylo nutné likvidovat nejen podobné
hromady, ale rovněž odstraňovat následky vandalismu. Opět došlo k rozbití skleněných výplní vývěsek obecního
úřadu, poškozeny byly dopravní značky, zábradlí u schodiště před mateřskou školkou, na základní škole druhého stupně pak vchodové dveře.

Srpnová bouře za sebou zanechala škody
V noci z 24. na 25. srpna se nad Plzní
a okolím přehnala silná bouře s přívalovým deštěm. Řádění živlů se nevyhnulo ani Líním a Sulkovu. Hladina Zálužského potoka během chvilky vystoupala do neuvěřitelné výše, voda na řadě
míst opustila koryto a krátce před půlnocí zaplavila některé zahrádky, garáže
a sklepy. Luční potok zalil část fotbalového hřiště Baníku Líně.
Vzhledem k velkému množství srážek
neměli se zaplavenými sklepy a garážemi problém jen majitelé domků na břehu Zálužského potoka, ale i značná část
ostatních obyvatel, dokonce i ti, kdo
bydlí ve výše položených částech obce.

V prostorách staré kotelny na sídlišti dosáhla výška vodní hladiny
neuvěřitelných 2 metrů. Voda se valila doslova všude. Z melioračních stružek se staly
široké potoky, na polích a loukách vznikly
obrovské vodní laguny. Silný vítr kácel stromy a poškodil některé střechy. V části obce
byla přerušena dodávka elektřiny, téměř nikde nesvítilo veřej/4/

Zahrádky v osadě Plovární zalité vodou ze Zálužského potoka.

né osvětlení. Na sídlišti došlo k požáru
elektrického zařízení.
Poděkování opět patří místním hasičům, kteří během noci i v následujících
dnech pomáhali, kde se dalo. Kontrolovali průchodnost koryt potoků, odstra-

ňovali padlé stromy a zejména čerpali vodu ze zatopených sklepů. Do prací na odstraňování škod se následně
zapojili rovněž pracovníci údržby obce,
kteří se zaměřili zejména na čištění zanesených košů silničních vpustí, na od-

Poškozená střecha domu č.p. 160 v Dlouhé ulici.

straňování nánosů bahna z místních
komunikací a na likvidaci padlých nebo
nebezpečných stromů. Obnovení dodávek elektrického proudu do domácností a opravu veřejného osvětlení zajistili pracovníci společnosti ČEZ.

Obrovské lípy a břízy v areálu místního koupaliště nevydržely nápory
větru a svým pádem způsobily značné škody zejména na oplocení.

Poděkování místním hasičům
My obyvatelé, kteří bydlíme v ulici
U Stadionu a nejen tam, chceme touto cestou poděkovat místním hasičům
a vyzdvihnout tak jejich dobrovolnou
hasičskou činnost, kterou nám poskytují bezplatně
Ve dne v noci s nasazením svých sil,
tak jak tomu bylo ve středu 24. a ve
čtvrtek 25. srpna 2011, kdy celou noc
bojovali s vodním živlem do ranních
hodin a druhý den jak dopoledne,

tak odpoledne odčerpávali mnoha
rodinám vodu z domů, sklepů, studní a zahrad. Jen málokdo ví, že po tak
náročné práci musí i oni zase do svého zaměstnání, kde musí podávat požadované výkony a o to více si jejich práce vážíme, neboť to vše pro
nás dělají zadarmo a ve svém volném
čase, který by mohli věnovat svým rodinám a svým zájmům. Proto je toto
naše uznání jejich práce pro naše ob-

čany na svém místě a my všichni obyvatelé Líní a Sulkova jim alespoň touto cestou srdečně děkujeme za jejich
pomoc, obětavost, vstřícnost a rychlé
jednání, když nás přírodní živly zaskočí v noci i ve dne.

z knih nominovaných porotou. Jednu knihu v nejmladší a střední kategorii si v anketě o nejlepší knihu pro děti
a mládež zvolila veřejnost sama. Pro
nejstarší kategorii vybrala knihy odborná porota přímo.
Jak se projektu zúčastnit? Po přečtení některé z knih, se čtenáři podívají na
webové stránky projektu Čtení pomáhá na www.ctenipomaha.cz. Poté, co
odpoví na pár otázek vztahujících se ke
knize, získají 50 korun. Tuhle odměnu si
nemůžou vyzvednout v hotovosti, mohou ji však věnovat někomu, kdo čeká
na pomoc. Třeba na výcvik pejska, který
pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která nemů-

že chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem. Charity, kterým
budou moci čtenáři věnovat své kredity, vybírá projekt Čtení pomáhá ve spolupráci s Fórem dárců, renomovanými
neziskovými organizacemi a partnery. Předpokládá se, že ročně tato akce
podpoří více než 100 charitativních
projektů celkovou sumou 10 milionů
korun. V každém okamžiku bude v projektu k dispozici pro hlasování minimálně 10 charit. Tím bude zajištěno, že peníze se k potřebným dostanou dříve. Po
úspěšném naplnění charity bude nabídka doplněna o další.
Více informací o projektu naleznete na
internetových stránkách Místní knihov-

Jana Raunerová
a další vděční obyvatelé ulice U Stadionu
V Líních, dne 26. 8. 2011

Knihovna pomáhá a píše knížku
Místní knihovna Líně podporuje projekt Čtení pomáhá. Cílem tohoto projektu je umožnit čtenářům ze základních a středních škol spojit potěšení ze
čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok
10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.
Pro čtenáře byl vybrán, odbornou porotou v čele se Zdeňkem Svěrákem, seznam krásných knih ke čtení, rozdělených do tří kategorií podle věku čtenářů (1. – 5. třída, 6. – 9. třída a střední škola). Pro nejmladší a střední kategorii vybrala prvních 19 knih veřejnost v anketě o nejlepší knihu pro děti a mládež
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ny Líně, v kategorii Odkazy ( www.line.
knihovna.info ) nebo na webové stránce www.ctenipomaha.cz a v Místní
knihovně Líně. Tento projekt bude trvat několik let, proto nikdy není pozdě
začít číst. Čtení je úžasná zábava. Teď
může být ještě něčím víc pro vás i pro
ty, kterým pomůže.
V Místní knihovně Líně právě vzniká
knížka s názvem Líňská pohádka. Do
této knihy mohou přispět velcí i malí
čtenáři, prostě všichni, kdo budou mít
zájem podílet se na této originální pohádce. Kniha s nepopsanými listy na
vás čeká v dětském oddělení knihovny.
A na vás je, abyste stvořili příběh z toho,
co vám právě přijde na mysl. Napište
další větu, dvě nebo tři. Výsledek bude
jistě jedinečný! Co z toho asi vznikne?
Čím více vás bude psát, tím dříve se to

dozvíte. Přečtěte si, co je již napsáno:
Byla jednou jedna malá holčička a ta se
jmenovala Klára. Byly prázdniny a tak jela
k babičce. Když tam přijela, tak už jí tam
čekala babička a taky její nejlepší kamarádka Helena a její pes Rex…. Klára byla
moc ráda, že je všechny zase vidí. Napřed
obejmula babičku, pak Helenku. Chudák
Rex se cítil odstrčený, rozhodl se tedy vzít
věci do svých rukou. Skočil na Kláru a velmi mokře jí olízl. Všichni se smáli. Poté přinesla babička svůj výborný koláč. Všichni
se po něm olizovali….Není divu. Babička
byla výborná kuchařka. Právě to je jeden
z důvodů, proč se tam tak těšila. Po koláči si šla Klára do svého pokoje vybalit věci.
Jezdila sem už od mala. Nic se nezměnilo.
Byly tam pořád modré tapety s květinami. Z okna je vidět na louku za domem.
Často tam chodívala s Helenou. Dříve

S námi není nuda!
To dokazuje množství akcí a vysoká
účast na nich.
5. června 2011 jsme vyjeli do Kněževse u Rakovníka a milovníci dechovky si
přišli na své. Ani tropické vedro nevadilo. Dechparáda se všem líbila.
25. června vystoupila dramatická skupina naší organizace na Zámeckých slavnostech v Křimicích, kam jsme byli pozváni zdejší organizací. Bylo to setkání
přátel z Klatov, Domažlic, německého
Schwarzhofenu, Sulkova a Křimic. Přes
zdravotní problémy některých účinkujících bylo naše vystoupení úspěšné a že
se líbilo, dokázala reakce návštěvníků
a velký potlesk po skončení pásma. Odměnou pro nás byla prohlídka některých prostor křimického zámku. Průvodcem nám byl sám pan kníže Lobkowicz a jeho vnuk. Naše předsedkyně

Vystoupení v Křimicích
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tam pobíhalo stádo ovcí, ale z neznámého důvodu už tam nejsou. Farmář je velmi starý a už se o ně asi nedokáže postarat. Klára se moc těšila na tyto prázdniny…. Svítilo sluníčko, a tak s radostí vyrazily k vodě. Klárka skočila do vody, zapomněla si rukávky a začala se topit….
Přijďte se podívat do naší knihovny. Budete překvapeni její prostorností a výběrem knih, které má ve svém fondu.
Nemusíte se hned zaregistrovat. Můžete se přijít podívat, třeba na to, jestli má
knihovna knížku, kterou byste si chtěli přečíst a podle toho se můžete rozhodnout, jestli se stanete uživatelem
knihovny. Nebo můžete přijít a napsat
pár vět do Líňské pohádky. Všichni jste
v knihovně vítáni.
sl. Kaslová, knihovnice

si tu zavzpomínala na své mládí a pobyt ve zdejším zámku.
Od 27. 6. se rekreujeme v lázních Jáchymov. Počasí jako na objednávku, procedury prospívají všem a komu nestačí, může
si další přikoupit. I o zábavu je postaráno
– plavání, tanec, výlety po Krušnohoří, na
Boží Dar a do Ostrova. Týden ale uběhl nezvykle rychle a míříme zase domů.
A abychom se v létě nenudili, naplánoval výbor s naší předsedkyní na 17.8.
výlet do Schönau v Bavorském národním parku. Je tu velká atrakce – dřevěná
1.300 metrů dlouhá stezka v korunách
stromů. Vede ve výšce 8 až 25 m nad
smíšeným lesem a je zakončena 44 m
vysokou věží, která se spirálovitě vine kolem tří prastarých jedlí a buků. Je odtud
krásný výhled na všechny světové strany
a pro orientaci jsou uvedeny na zábrad-

Na terase věže zámku v Křimicích
lí názvy hor a vzdálenosti. O tuto atrakci je velký zájem, před vstupem se tísnily davy lidí nejen z Německa, ale bylo tu
i mnoho Čechů. Když jsme opustili stezku, zbyl nám čas i na procházku Bavorským národním parkem s popisem biotopu. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Klatovech a to bylo velmi hezké zakončení našeho výletu.
A co máme s plánu pro příští dny? V září
zájezd do Lipovky, vystoupení s pásmem ve Zruči, v říjnu návštěvu cibulového trhu v Hořovicích a také začíná divadelní sezona, takže se těšíme na
představení Netopýr.
Nedivte se tedy, že členy našeho klubu
důchodců nezastihnete často doma
a že se mají na co těšit!
Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov

V lázních Jáchymov

Žatecká Dočesná
Svaz žen uspořádal výlet na pivní slavnosti do Žatce:
Dočesná – Základní informace
Žatec obdržel statut města již v roce
1265 a loni slavil 740 let od udělení privilegií. Od té doby se řadí k významným obchodním a řemeslným střediskům. Za Karla IV. Patřil mezi tři největší města v Čechách a jeho sláva sahala až do zahraničí. Pěstování chmele
v Žatci a jeho okolí má více než sedmisetletou tradici. Součastně s udělením
práv městu, dostal Žatec i právo vařit
pivo. 19.století již můžeme považovat
za zlatou éru českého chmelařství. Ža-

tecký chmel (poloraný červeňák) se stal
pro své typické vlastnosti měřítkem pro
stanovení kvality a ceny na evropském
trhu a město se stalo chmelařskou metropolí. Ve dvacátém století se žatecký
chmel vyvážel zhruba do 70 zemí celého světa. Žatecký chmel stál u zrodu
těch nejslavnějších značek piv a i dnes
je symbolem kvality pěnivého moku.
Dočesná v Žatci, slavnost chmele a piva
je tradičně vrcholnou akcí královského
města, které v roce 2004 oslavilo 1000
let od první písemné zmínky. Slavnosti se konají pravidelně vždy na konci
prázdnin, letos 2. a 3. září a vstupné je
zdarma.
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Tato akce vznikla původně jako oslava
dočesání posledního chmelového štoku a v průběhu let doznávala mnoha
proměn. V dnešní podobě se těžištěm
oslav a zábavy stalo centrální náměstí Svobody, kde je před radnicí umístěno hlavní pódium, na kterém se po oba
dny střídají zábavné pořady především
hudebních žánrů. Nedílnou součástí jsou chmelové a pivní soutěže, mezi
nejoblíbenější patří ruční česání chmele a tanec s korbelem piva na hlavě. Výjimečnost programu umocňuje historická divadelní scénka jejímž vyvrcholením je pasování vybraného pěstitele do rytířského stavu a dekorování jej

chmelovým věncem, slavnostní narážení pivního sudu a strhnutí posledního štoku v nejmenší chmelnici na světě, která se nachází přímo na žateckém
náměstí. Speciální programy jsou na
dalších dvou scénách. Na dětské scéně
do podvečera probíhají pásma soutěží, písniček a her, do kterých se děti zapojují a mají možnost vyhrát zajímavé
věcné ceny. Ve večerních hodinách na
tomto pódiu probíhá rockový program
převážně amatérských skupin, doplněný o vystoupení jedné či dvou rockových hvězd. Druhou scénu tvoří pódium s programem zaměřeným na folkovou a country muziku. Na žatecké Dočesné se představují pivovary z celé
České republiky, ale i ze zahraničí.
S ohledem na skutečnost, že akcí podobného charakteru se v ČR koná několik, snažíme se posunout slavnosti do
roviny neformálního setkání pivovarů,
především těch, které vaří pivo ze žateckého chmele. Tradičně se zde před-

stavuje 15 až 20 pivovarů, prezentujících kolem 30 druhů piv. Po několik let
je také organizována odborná degustace, která se stala prestižní záležitostí přihlášených pivovarů a svým rozsahem
a významem patří mezi 5 nejvýznamnějších degustací v České republice
a její výsledky jsou mezi pivovary velmi
ceněny. Pravidelně se jí zúčastní kolem
15 pivovarů se 40 druhy vzorků. Celkově se této soutěže účastní 120 degustátorů z řad laické i a odborné veřejnosti.
Koná se ve Chmelařském institutu pod
vedením poroty, složené z odborníků
na pivo a chmel, výsledky jsou druhý
den prezentovány široké veřejnosti na
hlavním pódiu a ve všech médiích.
Mezi zajímavé doprovodné akce náleží tradiční výstava drobného zvířectva,
burza pivních etiket, volejbalový turnaj a v posledních letech aktivity a.s.
Chrám chmele a piva, každoroční vytvoření rekordu v délce hada z pivních
kelímků a recesní expozice Muzea Ho-

molupulů s nejstarším pivařem Lojzou
Lupulínem v Husitské baště.
Jana Vizváriová – svaz žen

Pozvánka:
Dne 27. 10. 2011 se opět uskuteční Lampionový průvod!
Chyše a Valeč
Valeč
První písemné zmínky o Valči pocházejí z roku 1358, kdy je statek uváděn
jako rozdělené zboží, držené bratry Ctiborem a Benešem z Valče. Panství bylo
spojeno až za královského podkomořího Jakuba Kyšperského z Vřesovic. Od
roku 1570 do roku 1733 patří panství
pánům ze Štampachu. Zámek prodělal
velkolepé renesanční, novorenesanční a barokní úpravy za účasti předních
umělců a architektů své doby.
Roku 1937 byla Valeč prodána hraběti Janu Larisch-Minnich, majiteli velké
části ostravskokarvinského revíru.
V roce 1945 byl zámek hraběti Larischovi zkonfiskován a předán postupně do
užívání mnoha organizacím, mimo jiné
i jako domov pro korejské děti a od
roku 1953 jako Dětský domov. Veškerá
činnost byla ukončena požárem zámku
v roce 1976.
Od roku 1995 probíhá na zámku rozsáhlá rekonstrukce a v nejbližších letech se předpokládá otevření zámku
pro veřejnost a návrat celého souboru

barokních soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Zámecký park je však již volně přístupný.
Chyše
Předchůdcem zámku byl gotický hrad,
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o jehož existenci se však až do roku
1473 nedochovaly žádné zprávy.
Burian z Gutštejna dal starší stavbu hradu obnovit, obehnat město hradbami
a založil také v Chyši klášter karmelitánů. Hrad byl k roku 1578 přestavěn Mi-

kulášem z Lobkovic na renesanční a za
Anny Ludmily Krakovské z Kolowrat
na barokní zámek v době na přelomu
17. a 18. století.
Když roku 1776 získal v dražbě Chyši Prokop Lažanský, kupoval zadlužené
panství, které přiřadil k Manětínu a Rabštejnu.
Chyšský zámek nechal upravit v roce
1829 Prokop III. Lažanský a zřídil v něm
kapli. Další, tentokrát kompletní rekonstrukci, provedenou v letech 18561858, vedl pražský stavitel Vojtěch Ignác Ullmann v módním, romantickém
gotizujícím slohu. Zámek tehdy získal podobu, kterou si udržel do dnešní doby.
Za lažanských působil na zámku v roce
1917 jako domácí učitel Karel Čapek.
Jeho pobyt připomíná nově připravená historická expozice v přízemí zámku,
zrealizovaná za pomoci Památníku národního písemnictví v Praze 1999, kdy
byl také zámek poprvé v historii zpřístupněn veřejnosti. Do prohlídkové tra-

sy byly, kromě stálé expozice Karla Čapka, zařazeny také umělecky a architektonicky nejhodnotnější interiéry, včetně sálu s nástropní malbou Petra Brandla.

Rekonstruované sály jsou vybaveny slohovým, převážně barokním zařízením.
z oficiálních stránek
Zámku Bečov nad Teplou

Jírovec Maďal /Aesculus hippocastanum/
Když si latinský název přeložíme, dostaneme se k českému názvu – hippos
– kůň, kastaneon – kaštanovník, tedy
koňský kaštan.
Patří do čeledi jírovcovitých, dosahuje
výšky 30 metrů, pochází z jihovýchodní Evropy. Plod je ostnitá tobolka, z níž
ve zralosti vypadávají mastně lesklá semena – kaštany.
V léčitelství se používají květy, kůra,
semena. Květy s kůrou obsahují glykosidy a třísloviny, semena navíc
tuky, saponiny, škroby, cukry a bílkoviny.
Pomáhá při neuralgiích, revmatismu
a dně, zánětu dýchacích cest, hemeroidech, a křečových žilách.
Kdo trpí artrózou kloubů na rukou,
ať nosí v kapse několik kaštanů. Mačkáním kaštanů si klouby masírujeme
a prospívá to.
Paní Helena Růžičková říká:“ Já si dávám léta kaštany do postele, do místa za hlavou. Každý rok si jich nasbírám přesně tolik, kolik mi je let a jeden kaštan přidám navíc, abych se
dožila i další sklizně. Dělám to sobě
i svým přátelům a všichni si libují.
S kaštany pod hlavou všichni krásně
spíme. Konzultovala jsem to se svým
kamarádem chemikem a ten mi potvrdil, že tento jev má racionální já-

dro. Kaštany mají přirozenou radioaktivitu, která uklidňuje a léčí například
dutiny.“
Tinktura z květů: 1 díl květů zalijeme
10 díly lihu a postavíme na tři týdny na slunce. Potom scedíme a používáme jako mazání při revmatismu
a dně.
Tinktura ze semen: 1 díl drcených semen smícháme s 10 díly lihu a postu/9/

pujeme stejně jako při předešlém receptu.
Tinktura z kůry: 2lžičky drcené kůry
vhodíme do ¼ l vody, ½ hodiny povaříme. Scedíme a pijeme při hemeroidech, dýchacích problémech a neuralgických bolestech.


Milena Voráčková

Líně Cup, 4. ročník
Dne 25. 06. 2011 se na hřišti TJ Baník Líně uskutečnil fotbalový turnaj
10 mužstev, za účasti loňského vítěze, „Kracík teamu“, v jehož řadách
opět nastoupily významné hokejové
osobnosti – Jaroslav Kracík, Václav Benák a Martin Adamský. Během turnaje si každý mohl přímo na hřišti zblízka prohlédnout pohár vítěze hokejové Extraligy, který přivezl ukázat hráč
mistrovského celku HC Oceláři Třinec
Martin Adamský, jinak ovšem také
člen Baníku Líně. Ve finále se utkal
právě „Kracík team“ s Baníkem Líně
a zápas skončil vítězstvím hokejistů
v poměru 6:2. Na zajištění akce přispěla obec.
Fotbalový oddíl TJ Baník Líně

Martin Adamský přivezl do Líní ukázat pohár vítěze hokejové Extraligy.

Fotbalový team „Dědkostroj“ z Líní, tradiční účastník turnaje.

Gambrinus team nastoupil v atraktivních černých dresech.

Zájem o fotografii s pohárem vítěze hokejové Extraligy
byl velký. Na snímku zleva starosta obce Michal Gotthart, sekretář FO Baník Líně Stanislav Tlachač, trenér saúdskoarabského
fotbalového mužstva Abha Club Jiří Krbeček a vedoucí A mužstva
Baníku Líně Milan Vágner.

Dobroslav a Jaroslav Kracíkovi s cenami pro vítěze turnaje.
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Baník Líně – kopaná, podzim 2011
Přípravka
09. 09.
13. 09.
16. 09.
20. 09.
23. 09.
30. 09.
07. 10.
14. 10.
21. 10.
28. 10.

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00

Líně – Třemošná
Líně – Horní Bříza
Tlučná – Líně
Manětín – Líně
Líně – Trnová
Vejprnice – Líně
Líně – Kralovice
Zbůch – Líně
Líně – Kaznějov
Hadačka – Líně

Děti zahájí sezonu turnajem v Líních dne 3. 9. 2011 za účasti 6 mužstev.
„B“ – IV. třída
04. 09.
11. 09.
17. 09.
25. 09.
02. 10.
08. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.
06. 11.
13. 11.

15:00
15:00
16:30
15:00
15:00
16:00
15:00
15:30
14:30
14:00
14:00

Heřmanová Huť – Líně
Líně – Pňovany
Zbůch – Líně
Líně – Hunčice „B“
Líně – Sulkov „B“
Blatnice „A“ – Líně
Líně – Všeruby „B“
Blatnice „B“ – Líně
Líně – Kamenný Újezd „B“
Kozolupy „B“ – Líně
Líně – Přehýšov
„A“ – okresní přebor

20. 08.
27. 08.
03. 09.
11. 09.
17. 09.
24. 09.
01. 10.
09. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
05. 11.
12. 11.

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

Líně – Kozolupy
Dolní Bělá – Líně
Líně – Uněšov
Horní Bříza „B“ – Líně
Líně – Kamenný Újezd
Bezvěrov – Líně
Líně – Kaznějov
Vejprnice „B“ – Líně
Třemošná – Líně
Líně – Nečtiny
Tlučná – Líně
Líně – Křelovice
Kožlany – Líně
GARDA – podzim

12. 08.
19. 08.
26. 08.
02. 09.
09. 09.
16. 09.
23. 09.
30. 09.
03. 10.
14. 10.
21. 10.

18:00
18:00
18:00

Líně – Všeruby
Druztová – Líně
Líně – Ulice
volno
Kozolupy – Líně
Líně – Tlučná
Touškov – Líně
Líně – Kožlany
Plasy – Líně
Líně – Dolní Bělá
Líně – Třemošná

18:00
18:00
18:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Hraje se jaro – podzim a staří páni jsou jako nováček na 5. místě.

Sokolovna – od 01. 11. 2011 je volná provozovna Baníku Líně (sokolovna). Zájemci se hlaste p. Hašové
tel. 606 609 738.
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Rozpis soutěží TJ Sparta Sulkov – podzim 2011
Kolo

Tým

Den

Datum

Hodina

Domácí

Hosté

13

A

Ne

21. 8.

15:00

DIOSS Nýřany „B“

SPARTA

1

A

So

27. 8.

17:00

SPARTA

KZJ SK Všeruby

2

A

Ne

4. 9.

17:00

Sokol Pernarec

SPARTA

11

B

So

3. 9.

17:00

Sokol Přehýšov

SPARTA „B“

3

A

So

10. 9.

17:00

SPARTA

SK Viktoria Úlice

1

B

Ne

11. 9.

17:00

SPARTA „B“

SHH H. Huť „B“

1

D

Ne

11. 9.

10:00

SPARTA

Sokol Dolní Bělá

1

Ž

So

10. 9.

15:00

SPARTA

Sokol Manětín

4

A

So

17. 9.

16:30

Sokol Trnová

SPARTA

2

B

Ne

18. 9.

15:00

Sokol Pňovany

SPARTA „B“

2

D

So

17. 9.

15:00

Sokol Plasy

SPARTA

2

Ž

So

17. 9.

14:00

KZJ SK Všeruby

SPARTA

5

A

So

24. 9.

16:30

SPARTA

Sokol Vochov

3

B

Ne

25. 9.

16:30

SPARTA „B“

Baník Zbůch „B“

3

D

Ne

25. 9.

10:00

SPARTA

Olympia Kožlany

3

Ź

So

24. 9.

14:30

SPARTA

Slovan Blatnice

6

A

So

1. 10.

16:00

Sokol Dobříč

SPARTA

4

B

Ne

2. 10.

15:00

Baník Líně „B“

SPARTA „B“

4

D

Ne

2. 10.

10:00

Sokol Dobříč

SPARTA

4

Ź

Pá

30. 9.

17:00

SHH H. Huť

SPARTA

7

A

So

8. 10.

16:00

SPARTA

Sokol Žichlice

5

B

Ne

9. 10.

16:00

SPARTA „B“

Sokol Hunčice „B“

5

D

Ne

9. 10.

10:00

SPARTA

TJ Tlučná

5

Ź

So

8. 10.

14:00

SPARTA

FK Trafo Hadačka

8

A

So

15. 10.

15:30

SPARTA

TJ Ledce

6

B

Ne

16. 10.

15:30

SPARTA „B“

Slovan Blatnice „A“

6

D

Ne

16. 10.

10:00

SPARTA

Slovan Blatnice

6

Ź

So

15. 10.

13:30

SPARTA

Sokol Plasy

9

A

So

22. 10.

15:30

TJ Tlučná „B“

SPARTA

7

B

Ne

23. 10.

15:30

KZJ SK Všeruby „B“

SPARTA „B“

7

D

So

22. 10.

10:00

Slavoj Žihle

SPARTA

7

Ź

So

22. 10.

10:00

Sokol Trnová

Sparta

10

A

So

29. 10.

14:30

SPARTA

Sokol Hunčice

8

B

Ne

30. 10.

14:30

SPARTA „B“

Slovan Blatnice „B“

8

D

Ne

30. 10.

10:00

SPARTA

Sokol Trnová

11

A

Ne

6.11.

14:00

FK Bohemia Kaznějov „B“

SPARTA

9

B

Ne

6.11.

14:00

Baník K. Újezd „B“

SPARTA „B“

9

D

Ne

6.11.

10:00

Baník K. Újezd

SPARTA

12

A

So

12.11.

14:00

SPARTA

Sokol Kozojedy

10

B

Ne

13.11.

14:00

SPARTA „B“

Sokol Kozolupy „B“
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Výsledek

Místní knihovna Líně
vás všechny srdečně zve na

VÝSTAVU KRONIK,
KTERÉ JSOU SPOJENY S OBCÍ LÍNĚ
10. 11. 2011
Výstava těchto vzácných a historicky hodnotných kronik se
bude konat od 8 do 12 hod a od 13 do 16:30 hod v Místní
knihovně v Líních.
Uvidíte zde ukázku tří kronik Tělovýchovné
jednoty Sparty Sulkov a také spolkové
a obecní kroniky obce Líně. Kroniky jsou
běžně uloženy v trezoru a obvykle nejsou
veřejnosti k dispozici.
Proto využijte tuhle jedinečnou
výstavu, kde se na kroniky můžete
zblízka podívat a také ocenit jejich
krásnou grafickou úpravu.
Vstupné: zdarma
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Placená inzerce

Recyklace – cesta k úsporám i ochraně životního prostředí
Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České republiky prokázali, že mají zájem o své životní prostředí, chápou význam třídění elektroodpadu a také k němu dnes už
většina z nich přistupuje odpovědně.
Z nových členských zemí Evropské unie je to právě Česká republika, kde se elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho množství doposud meziročně rostlo o 30-40 %. V loňském roce už každý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN – zajišťuje zpětný odběr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám za 5 let existence podařilo ekologicky zpracovat již více než
100 000 tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Například vysloužilých
chladniček dodal k ekologickému zpracování na 1,7 milionu.
Obce mohou ušetřit nemalé finance
V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu staraly obce samy, od roku 2005 se mohly začít těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra vznikajících kolektivních systémů. Mezi nimi ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých a malých domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil starostí, současně jim začal šetřit finance, které
dříve musely vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním systémem ELEKTROWIN spolupracují, tak
během pěti let ušetřily téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 60 milionů od něj získaly na podporu zpětného odběru, aby jej svým občanům co nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke správnému nakládání s elektroodpadem motivovaly. ELEKTROWIN tak obcím přispěl a nadále přispívá například
na zlepšení dopravní obslužnosti zpevněním plochy sběrných dvorů, na pořízení mechanického či
elektronického zabezpečení sběrného místa či pořízení prostředků na sběr malých nebo uskladnění velkých spotřebičů. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun
na podporu 70 projektů.
Významná je také úspora surovin a elektrické energie
Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správně spojuje s ochranou životního prostředí. Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké množství užitečných materiálů, které se znovu upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těžbou. Například z obyčejné pračky se dá opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. Například recyklací běžné chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se ušetří
na 216 kWh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého. V závislosti na konkrétním typu elektrospotřebičů lze využít 60-90 % jejich hmotnosti.
Současně se tím ušetří také velké množství energie. Podle propočtů na základě modelu norských odborníků ELEKTROWIN sběrem 100 000 tun vysloužilých spotřebičů za 5 let své činnosti ušetřil více
než 609 000 MWh elektřiny, což je průměrná roční spotřeba více než 76 000 domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také produkci oxidu uhličitého, který je hlavní příčinou globálního
oteplování a dalších klimatických změn. ELEKTROWIN již zabránil vzniku téměř 1 200 tisíc tun C02. Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme tak společně naše životní prostředí!
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Kalendář turistických akcí
17. 9. 2011

DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK A TISKÉ STĚNY

zájezd a pěší turistika

so

trasy: 17, 22, 35 km, mapa KČT č. 6

přihlášky do 11. 9. 2011

autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 5:30, Sulkov 5:35, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 5:45, Plzeň-Bolevec,
zast. BUSU u Gery 5:55 hod.
jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a děti 210 Kč, nečlen 220 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

8. 10. 2011

NAUČNÁ STEZKA NADĚJKOVSKO – Nadějkov, Jistebnice

zájezd a pěší turistika

so

trasy: 14, 20, 24, 33 km, mapa KČT č. 39

přihlášky do 2. 10. 2011

Bus. zájezd O-KČT TJ Baník Líně
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 O-KČT TJ Baník Líně a děti 160 Kč, nečlen 170 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

29. 10. 2011 RADOTÍNSKÝM ÚDOLÍM DO RADOTÍNA – Velká Chuchle

zájezd a pěší turistika

so

přihlášky do 23. 10. 2011

trasy: 17, 20, 25, 32 km, mapa KČT č. 36
autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně

odjezd busu: Líně 6:30, Sulkov 6:35, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 6:45, Plzeň-U Pietasu 7:00h
jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a děti 140 Kč, nečlen 150 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

10. 12. 2011 PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
so

pěší turistika

30. ročník, pořádá O-KČT TJ Baník Líně
trasy: 10, 23, 36 km, mapa KČT č.31 a 32
start: 10 km, pro místní dle dohody i trasu 20 km – Líně, Sokolovna 8:30 – 9:30 hod.
10, 23, 36 km
– Zbůch, restaurace na stadionu 7:00 – 10:00 hod.
cíl: Zbůch, restaurace na stadionu TJ do 16:00 hod.
info: Václav Straka, V Sídlišti 355, 330 22 Zbůch, mobil 721 443 671

25. 12. 2011 VÁNOČNÍ POCHOD v Líních
NE

pěší turistika

24. ročník, pořádá O-KČT TJ Baník Líně
trasa: 10 km, mapa KČT č.31
start: u Hasičárny v Líních od 13:00 do 13:30 hod.
cíl: u Mateřské školky v Líních do 15:00 hod.
info: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

Poznámka: 17. 12. – „Loučení s rokem 2011“ bude dle Pavla Hegnera ve Volduchách u Rokycan, kde je dobré vlakové
spojení (ŽST – Rokycany, Svojkovice,Holoubkov, Mýto), takže autobus není třeba. Pavel mi řekl, že se domluvíte na
schůzce organizátorů v září 2010 a zde nahlásí vše potřebné do „Kalendáře akcí“.
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Kalendář turistických akcí vedených p. Václavem Strakou
17. 09. 2011 Evropské dny otevřených památek – okres TC
so

pěší turistika

Odjezd busu: Zbůch 4:55, Líně 5:00, Sulkov 5:03, Plzeň CAN 5:20, přesun na žst. Plzeň hl. nádraží
Odjezd vlaku: Plzeň hl. n. 6:07 do Tachova 7:05 hod.
Trasa: 12 km /dá se různě krátit!/, mapa KČT č. 28
Program: Tachov /3 kostely, bašta, zámek, muzeum atd./, jízdárna Světce
Příjezd vlaku Plzeň hl. n., 17:52 hod., přesun na Plzeň CAN – odjezd busu 19:15 hod.
Příjezd busu: Sulkov 19:30 hod, Líně 19:33 hod, Zbůch 19:37 hod.

29. 9. – 2. 10.
Část TTO Hvězdárny ČR a OTO Rýmařovsko
2011
ČT – NE

cyklo turistika

Odjezd vlaku: čtvrtek 29. 9. Plzeň hl. n. 22:10 hod.
Trasy: celkem za tři dny 137 km, mapy KČT č. 55, 56, 61-62, 96
PÁ: Ostrava – Svinov, žst.-Nový Jičín-město, žst. 56 km
So: Lomnice, žst-Huzová

65,5 km

Ne: Huzová-Štenberk, žst

15,5 km

Program: splnění podmínek k získání OTO Rýmařovsko a čtyř míst do TTO Hvězdárny ČR
Příjezd vlaku: neděle 2. 10. Plzeň hl. n. – možnosti 13:50, 17:50, 19:50 hod.
Přihlášky: se zálohou na ubyt. vč. záznamníků Rýmařovsko a Hvězdárny ČR 850 Kč – bez Hvězdárny ČR
750 Kč – do 31. 7. 2011

19. 11. 2011 Sgrafita Mikoláše Alše a patricijské domy okr. PM
so

pěší turistika

Odjezd busu: Zbůch 7:05, Líně 7:10, Sulkov 7:13, Plzeň CAN 7:30h
Trasa: 7,5 km, plán města Plzně
Program: zhlédnutí sgrafit M. Alše a patricijských domů
Příjezd cyklobusu: Plzeň – CAN 17:10
Příjezd busu: Sulkov 15:01, Líně 15:04, Zbůch 15:09 nebo později, bude-li
zájem v Plzni chvilku posedět popovídat si o akcích připravovaných na rok 2012.

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 3. Ročník 5. Vychází 15. 09. 2011
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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