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Novinka na ČOV Líně, nezapadající do dnešní doby, se osvědčila
Dnes už nikoho nepřekvapí, že se
nově zakoupený výrobek po dvou až
čtyřech letech doslouží a kupuje nový.
Nová zařízení jsou zpravidla za příznivou cenu, avšak chcete–li si nechat
opravit motorovou pilu, kompresor,
čerpadlo, ceny se šplhají do neporovnatelných výšek ve srovnání s novými
výrobky.
Stejně je tomu i v případě některých
průmyslových technologií, a proto
bylo pro nás, jako provozovatele čistíren odpadních vod, velice překvapující prohlédnout si na poloprovozních
zkouškách v roce 2009 na ČOV Líně
novou technologii firmy ISHIGAKI.
Šnekový lis na odvodňování kalů, zařízení, jako by se vymykalo trendu moderní doby. Pomalé otáčky, jemné
bzučení frekvenčního měniče a žádné
vibrace – to je kontrast vůči moderní
odstředivce, se kterou jsme uvažovali
do budoucna i v Líních.
Firma ISHIGAKI nám předvedla šnekový lis, připomínající odšťavňovač na
ovoce: Kuželová šnekovice tlačí vysrážené kaly podél děrovaného síta. Kaly
se tím odvodní, a vypadnou do šne-

kového dopravníku, který je sype do
přistaveného kontejnereu. Jednoduchost zařízení, výsledky zkoušek a slibované nízké provozní náklady rozhodly o změně projektu a o nasazení
tohoto šnekového lisu právě v Líních.
Přesto, že v České republice toto zařízení žádné reference nemělo, reference z Rakouska slibovaly stejnou kvalitu odvodněného kalu při nesrovnatelně nižších provozních nákladech, jako
by tomu bylo u moderních odstředivek.
Původně uvažovaná odstředivka
měla instalovaný příkon 16 kW, zatímco konkurenční šnekový lis 1,12 kW
vč. míchadla. Otáčky odstředivky –
3500/ min jsou oproti 0,5 – 1,2 minutovým otáčkám šnekového lisu
také nepoměrné. Protože se jednalo o „první vlaštovku“ v komunálním
sektoru, byla tato instalace sledována provozovatelem i investorem s velikou pozorností.
Zařízení bylo zprovozněno v prosinci 2010 a od té doby pracuje prakticky bez problémů. Je v provozu každý den, podle potřeby provozovate-
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le, někdy pracuje i přes noc, bez trvalého dozoru. Až do 10. prosince 2011
zařízení zpracovalo 8200 m3 kalu o sušině cca 2%.
Podle předpokládaných projektových
podkladů měla odstředivka spotřebovat denně 67 kWh elektrické energie. Za rok by to bylo 23 520 kWh elektrické energie, což při ceně jedné kilowatthodiny 4 Kč činí 94.080 - ročně. Šnekový lis spotřebuje denně při
průměrném 16 ti hodinovém provozu 3,2 kWh, což je ročně 1120 kWh. Při
ceně jedné kilowatthodiny 4 Kč to činí
4.480,- Kč.
Za jeden rok provozování se podařilo s touto technologií ušetřit necelých
90.000 Kč jen za elektrickou energii.
Vzhledem k všeobecnému růstu cen
jak služeb, tak energií, se jednalo skutečně o investici do budoucna. To že
v našem uvažování nejsme ojedinělí, svědčí i zájem dalších provozovatelů. Od května 2011 pracuje o něco
větší šnekový lis také na ČOV Beroun
a v přípravě jsou další projekty.


Josef Šefl, ČEVAK a.s.

Na komín kotelny základní školy
byla umístěno hnízdiště čápů, skládající se z ocelové konstrukce a hnízdící
podložky. Konstrukci zhotovila zámečnická firma, osazení zajistili odborníci
na výškové práce pod dohledem pana
Karla Makoně, vedoucího Záchranné
stanice živočichů v Plzni. Do jara tak budou vytvořeny podmínky pro zahnízdění čápů. V loňském roce byl ze strany
čápů o komín školní kotelny velký zájem, o hnízdiště soupeřilo hned několik čapích párů.

Kaleidoskop informací
Luční potok se dočkal úprav svého koryta. Práce během zimního období zajistil a financoval státní podnik
Povodí Vltavy, závod Berounka. Kromě
odstranění letitých nánosů došlo v některých místech rovněž ke zpevnění
břehů. Nezbývá než doufat, že se v dohledné době dočkají vyčištění také kritické úseky Zálužského potoka, které
představují pro obec největší rizika záplav.

Černé skládky jsou stále aktuálním problémem. Přibývají zejména
u silnice mezi Líněmi a Tlučnou a u lesních cest z Líní i Sulkova do Nové Vsi.
Na snímku pořízeném 20. února jsou
zachyceny zbytky autovraku na hranici
katastrálních území Líně a Tlučná. Paradoxem přitom je, že v Tlučné byl koncem ledna otevřen zbrusu nový sběrný dvůr a v Líních toto zařízení na legální likvidaci odpadů slouží již více než
tři roky.

Terénní úpravy pokračovaly v lokalitě Na Podkově. Jejich cílem je připravit koridor pro budoucí komunikace a pro přeložku stávající nezpevněné
cesty ze sídliště do zahrádkářské osady
Ídl. Stávající cesta vede přes pozemky
v soukromém vlastnictví.

Nádoby s posypovým materiálem
se před zimou objevily na několika místech v obci. Vybrána byla místa se svažitým terénem, kde bývá nejvíce problémů s náledím. Posypového materiálu mohli využít majitelé blízkých nemovitostí a také každý, kdo se
dostal do problémů vyvolaných náhlým zhoršením povětrnostních podmínek. Vzhledem k charakteru letošní zimy bylo takových případů naštěstí
velmi poskrovnu a pracovníkům údržby obce se dařilo udržovat komunikace
i hlavní chodníky ve sjízdném a schůdném stavu.

Silný vítr se během zimy několikrát přehnal přes Líně
i Sulkov. Důsledkem bylo několik poškozených střech a vyvrácení stromů. Střecha musela být opakovaně opravována
například na obecním domě č.p. 160 v Dlouhé ulici. Obětí
vichru se stal v prosinci i další strom v parčíku na líňské návsi.
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Topoly u návesního rybníka byly upraveny. Po dohodě
s představiteli zahrádkářské osady Štruncovka byla požádána odborná firma o posouzení zdravotního stavu topolů. Dva
stromy musely být vzhledem k neuspokojivému stavu pokáceny, zbývající byly zkráceny a prořezány. Stejný zákrok byl
proveden také u javorů v Tlučenské ulici.
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Informace o hospodaření obce
Hospodaření obce v roce 2011 skončilo přebytkem ve výši 3,59 mil. Kč.
Bylo dosaženo příjmů ve výši 31,72
mil. Kč, výdaje činily 28,13 mil Kč.
Na příjmech nejvíce podílel výtěžek z daní (daňové příjmy celkem
18,66 mil. Kč), z vlastní činnosti obce
a z pronájmu majetku (5,51 mil. Kč),
z prodeje nemovitostí (3,30 mil. Kč)
a dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a z rozpočtů okolních
obcí (1,88 mil. Kč). Pokud jde o výdaje, nejvíce finančních prostředků bylo
vynaloženo na projekty v oblasti odvádění a čištění odpadních vod (5,83
mil.- Kč), na péči o vzhled obce a ve-

Být aktivní = nestárnout
řejnou zeleň (2,07 mil. Kč), na zajištění
chodu základní a mateřské školy (2,72
mil. Kč) a na výstavbu inženýrských
sítí – plyn, voda (2,18 mil. Kč).
Vzhledem k tomu, že přebytkového
výsledku hospodaření dosáhla obec
i v předchozích pěti letech, vytvořila si dobré předpoklady pro zvládnutí kritického roku 2012. Nezbývá
než doufat, že od roku 2013 dojde ke
změně financování obcí a menších
měst, které by mohlo znamenat každoroční posílení jejich rozpočtů.
Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce v prosinci 2011. Počítáno je s příjmy ve výši 25,47 mil. Kč,

Maškarní karneval v Líních
Maškarní dovádění masek si v Lidovém domě v Líních nenechalo ujít skoro sto masek. DDM Kamarád Třemošná ve spolupráci s Lidovým domem
Líně uspořádal pro místní mládežníky
maškarní rej. Celým odpolednem provázel moderátor Majky, který po celou
dobu zapojoval děti do soutěží, představoval jednotlivá vystoupení a děti si
tak užívaly bohatého programu. Hned
po příchodu je uvítala hudba DJ Tomáše ze Třemošné. Během odpoledne
shlédli všichni zúčastnění dvě kulturní vystoupení zajištěné DDM Kamarád
a jedno zajištěné MŠ Líně. Soutěží bylo

mnoho, nemohla chybět velmi oblíbená židličkovaná a děti za ně dostávaly sladké pamlsky. Na závěr akce, byly
vyhodnoceny nejlepší masky, které si
odnesly různé ceny. S účastí byli organizátoři spokojení….96 dětí a stovka rodičů svědčí o zájmu o tyto akce,
a to nás moc těší. Poděkování patří také sponzorům, kteří poskytli ceny
a Lidovému domu v Líních. Připravujeme další podobné akce ve spolupráci s obcí Líně, na které se moc těšíme.



Bc. Ilona Křížková,
ředitelka DDM Třemošná

stejná je i výše plánovaných výdajů a financování. Nejvíce prostředků je vyhrazeno na výstavbu a opravy technické infrastruktury – kanalizace, voda, plyn (2,38 mil. Kč), na rekonstrukci, opravy a údržbu komunikací (5 mil. Kč), na školství (2,20 mil.
Kč), na péči o vzhled obce a veřejnou
zeleň (2,10 mil. Kč) nebo na odpadové hospodářství (1,50 mil. Kč). Do plnění rozpočtu mohou ještě promluvit případné dotace, o které obec požádala. V takovém případě bude nutné provést poměrně výrazné rozpočtové změny.

Michal Gotthart, starosta

Desítky akcí v uplynulém roce a opět
konstatování starosty obce, který se zúčastnil naší výroční lednové schůze, že
tak bohatou činnost nemá ve vsi žádná
organizace. Proto nám přislíbil finanční
podporu a pro nás je tu závazek: připravit program pro děti v MŠ a na I.stupni
ZŠ. Dosavadní akce pro nejmenší se líbily a těšíme se, že i letošní vystoupení
sklidí úspěch.
Zaběhnuté akce – návštěvy divadla,
plavání, pravidelné středeční cvičení, výlety a pobyt v lázních - obohatila další novinka: kurz digitální fotografie. Kde jsme se inspirovali? Vzhledem
k tomu, že jsme se již dříve účastnili některých aktivit, pořádaných občanským
sdružením TOTEM-RDC z Plzně, dostali jsme od něho v loňském roce nabídku k účasti v česko-německém projektu Impuls, který byl určen pro vedoucí
klubů seniorů. Členky naší organizace,
paní Kracíková a Kašparová, se účastnily seminářů tohoto projektu v Plzni
a později v Chamu v Německu nahradila paní Kašparovou paní Zikmundová.

Účastnice kurzu se svým lektorem

Získaly mnoho nových nápadů a zkušeností od kolegů z Česka i z Německa,
tipy, jak nejlépe připravit program pro
seniorská odpoledne, svátky i volna.
V současné době se 6 našich členek přihlásilo do kurzu digitální fotografie. Pod
vedením lektora pana Ing. P. Kostnera
se učí, jak správně a odborně digitálně fotografovat. Co je kompozice snímku, zlatý řez, jak má vypadat fotografie
krajiny, portrét, reportážní fotografie-to
jen okrajově k námětům jednotlivých
lekcí. Pochopitelně začínáme výkladem
teorie k jednotlivým tématům, pak si
prohlédneme fotografie a ukážeme si,
co je na snímku správné a kde je chyba,
neboť platí, že chybami se člověk učí.
Na závěr každé lekce dostanou účastnice úkol: nafotit snímky na dané téma
a pak společně chválíme nebo kritizujeme. Je nutno říct, že počáteční obavy,
zda vše zvládneme, pomalu mizí. A co
už umíme? Nejen zmáčknout bezmyšlenkovitě spoušť fotoaparátu, ale řádně si záběr promyslet, snímek uložit do
počítače, zařadit ho a popsat, případné drobné nedostatky opravit pomocí
programu v počítači. Konečně výsledky
naší práce budou moci posoudit všichni, kdo uvidí výstavu našich fotografií
po skončení kurzu. Ale to ještě předbíháme. Jsme teprve v polovině a moc
nás to baví.
Pro aktivně prožité stáří je důležitý nejen optimizmus, ale i fyzická a psychická aktivita. Jen na nás záleží, jak život
a stáří prožijeme a jak zabráníme před-
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Ing. P. Kostner, M. Bulínová
Svaz důchodců Sulkov-Líně

Únorové malování

V letošním roce se konal 2. ročník Únorového malování. Této soutěže se minulý rok zúčastnila spousta dětí, a proto v Místní knihovně v Líních proběhlo
další kolo. Každý, kdo měl zájem, mohl
do knihovny přinést namalovaný obrázek. Obrázky soutěžící odevzdávali v knihovně do konce února. Téma letošního roku bylo: Jak se žije v rybníce Okružinka? Děti byly rozděleny do
4. kategorií podle věku: 1. kat. 3,5 – 5 let,
2. kat. 6 – 8 let, 3. kat. 9 – 11 let a 4. kat.
12 – 14 let. Do soutěže se zapojily také
celé třídy a obrázky hromadně přinášely paní učitelky. Během března byly namalované obrázky vystaveny v knihovně a přicházející čtenáři hlasovali, který
obrázek se jim nejvíce líbil. Soutěžilo se
o krásné ceny, které do soutěže věnovali sponzoři této akce. Výherci soutěže
se dozvědí vyhodnocení v dubnu a budou jim v Místní knihovně slavnostně
předány ceny. Věřím, že do knihovny
při této příležitosti zavítají noví milovníci knih a dobrého čtení a knihovna se
rozroste o nové uživatele.


Z akce v Chamu
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časnému stárnutí. Když se podíváme
kolem sebe, uvidíme spoustu příkladů
mladých osmdesátníků a starých dvacetiletých. Kdo asi bude pro nás příkladem?

Ilona Kaslová, knihovnice

Bez černý /Sambucus nigra/

Velký úspěch mladých hasičů

„Před heřmánkem smekni –
před bezinkou klekni“
Tak toto přísloví znám ze starých bylinářů a je v něm hluboká pravda. Tato bylina je vynikající nejen pro zdraví, ale rovněž v gastronomii. Často byl bez pro své
četné terapeutické a profylaktické vlastnosti popisován, jako „úplná lékárnička“.
Byl klasifikován jako zahřívající a vysušující., používal se při stavech jako jsou katary a nadbytečný hlen. V 17. stol. byl oblíbeným léčebným prostředkem ke „zbavení od hlenu“, jednak jako expektorans
při kašli a zároveň jako dierektikum a silné projímadlo. V 18. stol. byl květ vysoce ceněn pro bělící účinky pro pleť a pro
odstraňování pih.
Květy: stimulují krevní oběh, působí antikatarálně a potopudně. Hodí se proto ideálně při horečnatých nachlazeních
a chřipce. Pomáhají při senné rýmě, ale
je potřeba začít je užívat jako horký nálev
již na začátku roku, dříve, než se zvýší pylový spad. Působí též protizánětlivě, proto se používají do krémů k ošetření kůže.
Listy: kdysi se připravovala oblíbená
zelená mast, která se používala na pohmožděniny, výrony, rány a hemeroidy.
Plody: Jsou potopudné, diuretické, projímavé. Zralé plody jsou bohaté na vitamíny A a C. V dřívějších dobách se z nich
připravovala vína. Někteří vinaři ve Francii šťávu z plodů do vína kvůli barvě. Zjistilo se , že tato šťáva v kombinaci s alkoholem ulevuje lidem s kloubními problémy. Ovšem toto „vylepšování“ vína bylo
samozřejmě zakázáno. To ale neznamená, že si tento lék nemůžete připravit
sami. Plody povaříme, odšťavníme nejlépe v odšťavňovacím hrnci, přidáme cukr
asi 1:1 a stáčíme do lahví. A při problémech si můžeme dát „štamprličku“ s kávovou lžičkou např. rumu či whisky…Je
to vynikající a ještě velmi zdravé!!
Kůra: Je povahy zahřívající, silně projímavá, vyvolává zvracení ve větších
dávkách nesmí se užívat v těhotenství. V minulosti se používala při úporné zácpě a artritidě. Je účinná jako jaterní stimulans.
Nálev: Horký se pije při katarech, horečkách, katarech plic nebo horních cest dýchacích včetně senné rýmy.
Krém: Nanášejte na popraskanou pokožku a boláky na rukou nebo omrzliny.
60ml vazelíny a 2 plné hrsti květů černého bezu.

Vazelínu roztavte, přidejte květy a nechte 45 min macerovat za přihřívání vazelíny( pokud tuhne ). Zahřejte do tekutého stavu, sceďte přes síto či plátno, nalijte do láhve se šroubovacím uzávěrem
a ochlaďte.
Oční lázeň: Na zanícené či bolavé oči se
užívá studený, přecezený nálev.
A nyní na skok za bezinkami do kuchyně:
Sirup z bezinkových květů:
20 omytých velkých květenství, 1 dobře
omytý citrón nakájený na plátky, 2 lžičky kyseliny citrónové, 1,5 kg krupicového
cukru a 1,2 l vody.
Svařte vodu, všechny ingredience dejte do velké mísy a zalijte horkou vodou.
Promíchejte a pěnu seberte děrovanou
naběračkou, překryjte utěrkou. Nechte na chladném místě 5 dnů stát , ale 2x
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denně promíchejte. Pak sceďte přes plátýnko. Nalijte do láhví vysterilizovaných
horkou vodou a uložte do chladničky.
Hodí se do osvěžujících šťáv, do různých
koktejlů ( výborně si rozumí s ginem ).
S úspěchem ho můžeme použít do nákypů, pudingů, zapékaných dezertů, krémů – pár kapek do omáčky k masu z ní
učiní originál.
Vynikající jsou květenství (i se stopkou)
máčená v těstíčku a smažená.
Na těstíčko: 2 vejce, špetka kypřícího
prášku, 2 lžíce mléka, 3 lžíce hladké mouky, 50 g strouhaného sýru.
Drobné kvítky se hodí na opečené a posléze 30 min v troubě pečené vepřové
maso.


25. 2. 2012 proběhl již několitátý ročník
soutěže v požárnické všestranosti v Oboře, které se s kolektivem mladých hasičů pravidelně účastníme již 8 let. Letošní
ročník se nám však velmi vydařil. Zatímco
v minulých letech jsme obsazovali místa
v polovině startovní listiny, v roce letošním jsme obsadily místo 4. Je však nutno podotknout, že se celkem účastnilo
30 družstev a mezi 1. a 4. místem byl rozdíl pouhých 3 bodů. Našemu družstvu by
tedy stačilo strefit se s jedním granátem
a šipkou do terče a byli by 1.
Za celý sbor gratuluji mladým hasičlm za
jejich výsledky a doufám, že ve své píly
nepoleví.
Mimo účasti nejen na těchto závodech
jsme od začátku roku navštívili akce okolních sborů, sami podnikli několik akcí,
pravidelně se scházeli a trénovali. 

www.sdhline.wbs.cz

Milena Voráčková
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Zpráva zásahové jednotky za rok 2011
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás také informovat o činnosti naší zásahové jednotky za rok
2011. V tomto roce jsme se zúčastnili opět několika školení a výcviků, a to:
– v protiplynovém polygonu
na CPS Plzeň – Košutka
– COP JPO kategorie II a III
v Kaznějově
– výcviku s nastavovacím žebříkem
a práce ve výškách
– výcvik strojníků zaměřený na
používání požárních čerpadel
– bojové rozvinutí při zásahu od
vozidla CAS 32
– záchrana osoby z vodní hladiny,
první pomoc
– školení řidičů a řidičů strojníků
včetně referentských zkoušek
v autoškole Zdeněk Kunst Nýřany
– kondiční jízdy řidičů.
Také nemůžu nezmínit zásahovou činnost,jednalo se celkem o 16 událostí,
z toho 7x živelná pohroma- záplava ,
4x technická pomoc, 4x požár, 1x planý
poplach. Dne 13.1. 2011 právě při vylití
Lučního potoka ze svého koryta na žádost starosty obce jednotka držela celý
den a noc pohotovost na stanici. Tady
bych chtěl poděkovat všem členům,
kteří se takto obětovali a byli kdykoliv
k dispozici občanům nejen naší obce.
Ani na požární sport jsme v uplynulém
roce nezapomněli a vyrazili jsme na
13.ročník Zbůšské osmy, dále 16.dubna
se jeden náš člen aktivně zúčastnil tradičního závodu ,, Výstup na Domažlic-

kou věž „ a nakonec jsme si zasoutěžili
s kolegy z Ústeckého kraje na 3. ročníku
Memoriálu Miroslava Nováka pořádaného organizátory Doly Nástup Tušimice v obci Mašťov. Samozřejmě musím
velice pochválit naše děti , tím samozřejmě myslím mladé hasiče za skvělé výkony a několik dovezených pohárů za první, druhá i třetí místa, ale též
vedoucího tohoto kroužku Mladý hasič
Martina Zavřela, který kroužek stále aktivně vede .gf
Dále jsme se podíleli na spoustě jiných
akcí, jakož tradiční mytí plochy koupaliště, což pro nás každoročně znamená celý víkend tvrdé práce a tak jsme
letos ocenili při této akci pomoc na-

Čištění záchytné jímky

šich mladých hasičů, kteří se čištění dle
svých možností rovněž zhostili, za což
jim také patří poděkování.
Také průběžná celoroční doprava vody
na místní hřbitov je už léta tradicí, jakož i lampionový průvod naší obcí, který jsme v uplynulém roce podruhé zabezpečovali.
Samozřejmě nemůžu opomenout zajištění dětského dne, kde za asistence zásahové jednotky naši mladí hasiči
předvedli požární útok od vozidla Tatra
138 CAS 32 a úspěšně zdolali požár dřevěného domečku z palet, na kterém se
také při jeho stavění podíleli , také zásahová jednotka předvedla svojí činnost,
a to záchranu tonoucího z vodní hladi-

Soutěž mladých hasičů
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ny koupaliště. Přestože počasí nebylo
nic moc a voda byla pěkně ledová, našli
se dva členové zásahové jednotky, kteří
neváhali do takto studené vody skočit,
jeden v roli tonoucího a druhý v roli záchranáře, což umožnilo divákům předvést záchranu osoby co nejvíce se podobající realitě.
Na žádost místostarosty obce Líně naše
jednotka byla nápomocná při pročištění kanálového řádu v prostoru Hornické kolonie, také při mytí hromady pařezů na návsi v Líních a na Sulkově, což
některým občanům přišlo dost divné
a pozastavovali se nad tím, šlo o to, že
tyto pařezy byly následně zdarma odvezeny firmou, zabývající se výrobu biomasy a pro nadměrné množství zeminy to nebylo možné.
Dále jsme čistili komunikaci u firmy
Milknatur a.s. Na vypichu, kde došlo
k značnému znečištění vozovky od zemědělské techniky , v této firmě jsme
také kompletně vyčistili záchytnou
jímku od hnojiště, což představovalo
opět celý víkend tvrdé práce, tato jímka o obsahu cca 200 m byla do 50cm
zanesena kusy betonu ,kalem a pískem,
jelikož ještě nikdy nebyla čištěna. Toto
vše jsme museli za pomoci lana a kbelíků pracně vytahat ven, dokážete si asi
představit co to bylo za dřinu . Za tuto
akci jsme dostali od firmy Milknatur a.s.
kompletně vybavený požární přívěs
s PMS 12 ( dnes označení jako PMS 8 )
v originálním neupraveném stavu, kterou měla tato firma nevyužitou v garáži . Nyní máme konečně dva tyto stroje, o což jsme už dlouho usilovali, aby
jeden stroj mohl být pouze na zásahy
a druhý stroj , který byl v loňském roce
kompletně repasován, mohl zůstat
pouze na požární sport, použit by byl
pouze při větší živelné pohromě nebo
při opravě zásahového stroje tak, aby
jednotka mohla být stále akceschopná.
Také bych se chtěl zmínit o kompletní opravě vozidla DA AVIA 31, která
byla započata začátkem roku odstavením a demontáží tohoto vozidla. Bohužel je toto vozidlo stále v rekonstrukci a nestihlo se ještě dodělat, jak bylo
původně plánováno, jelikož času je čím
dál méně a oprava takového rozsahu
zabere spoustu volného času . Jelikož
v zimních měsících nás po opravě zadních náprav na vozidle TATRA zaskočila opět na tomto stroji závada převodového ústrojí právě při hospodářské jízdě, a to při již zmíněném mytí pařezů
na Sulkově.

Kvůli této závadě a vyřazením vozidla
z provozu a také ze zásahu jsme se nemohli zúčastnit největšího požáru v našem okolí, a to požáru průmyslové haly
na Borských polích a zároveň i prověřovacího cvičení okrsku Nýřansko, které proběhlo na objekt sklárny v Heřmanově Huti. Tuto opravu jsme si opět
provedli sami v již nové garáži hasičské
zbrojnice.
Také na vozidle Škoda Felicie combi se
vyskytly první závady, přestože po rekonstrukci vozidlo vypadá jako nové,
pořád musíme brát zřetel, že je to vozidlo již ojeté a tak bylo nutno vyměnit startér, který přestal sloužit právě
při posledních záplavách, které postihly i naší obec. Dále byl vyměněn i alternátor za repasovaný, jelikož vozidlo přestávalo i dobíjet, také byla zmodernizována rampa výstražného a zvukového
zařízení na vozidle, kde byly vyměněny
rotační majáky za zábleskové a tím se
značně sníží odběr proudu a ulehčí tak
alternátoru při dobíjení.
Na této modernizaci má také zásluhu
starosta obce Líně p. Michal Gotthart,
který zdarma sehnal toto modernější výstražné zařízení od PČR. Po těchto
opravách na vozidlech jsme tak mohli 21.12.2011 opět po roce odjet na STK
do obce Rybnice , kde tato vozidla TATRA 138 a Škoda Felicie combi úspěšně
prošli a jsou tak nadále akceschopná.
Ke konci této zprávy bych Vás chtěl
předběžně pozvat na dvě plánované
akce naším sborem a to na Hasičský
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ples plánovaný koncem roku 2012, který by se měl uskutečnit v nově opraveném Lidovém domě v Líních po neuvěřitelných 20-ti letech, jelikož poslední ples pořádaný místní organizací proběhl dne 26.1.1991 a na druhou akci,
čím by jsme chtěli obnovit opět tradici požárního sportu po 17- ti letech
tady v Líních a pozvat Vás na 1. ročník
Memoriálu Davida Mikešky, který byl
dlouholetým aktivním členem naší jednotky a zastával několik funkcí včetně
mého zástupce a všichni jste ho dobře znali . A tak nám držte palce, aby vše
vyšlo, jak má a mohli jsme Vás také pozvat si zasoutěžit.
Přesné termíny obou akcí budou co
nejdříve stanoveny a dány na vědomí,
jako i místo konání soutěže, jelikož se
soutěžemi nemáme už léta zkušenosti, co se týká organizace, jistě rádi využijeme nabídnutou pomoc velitele Petra
Matějů a sboru Červený Újezd za co mu
předem děkujeme.
A na závěr poslední poděkování firmě
KOMINICTVÍ Jaroslav Laibl , za věnování
sošky Svatého Floriána, kterou nyní můžete vidět uprostřed police mezi poháry ze soutěží . Pro tuto sošku bude vysekán výklenek v přední části hasičské
zbrojnice , kde bude zasklena a také
osvětlena a tím bude plnit své poslání jakožto patron všech hasičů, aby se
vždy vrátili v pořádku ke svým rodinám,
a to nejen ze zásahů.

Roman Vágner

velitel JPO III Líně

Zprávy ze Šachového klubu Líně
Šachový kroužek dětí
na 1. stupni ZŠ Líně
Od podzimu opět probíhá šachový
kroužek dětí na 1. stupni ZŠ Líně. Mladí šachisté a jedna šachistka se scházejí každou středu, aby se pod vedením
trenérů Milana Jenče a Vaška Karla učili tajům královské hry. Kromě Líní trénují děti již tradičně také ve škole v Městě
Touškově a nově i na 20. a 21. ZŠ v Plzni na Slovanech. Pouze trénovat ovšem
nestačí, důležité je ověřovat nabyté poznatky v praxi, a proto o sobotách vyrážejí dítka na turnaje po celém Plzeňském kraji. Na konci ledna (28. 01. 2012)
se v Heřmanově Huti uskutečnil již čtvrtý díl seriálu turnajů Ampér, který se hraje jako Krajský přebor mládeže v rapid
šachu. Dařilo se zejména Davidu Kaslovi, který v nejmladší kategorii hráčů do 8
let vybojoval třetí místo.
Další turnaj proběhl 04. 02. 2012 ve školní jídelně 22. ZŠ v Plzni na Doubravce
a byl určen pro hráče a hráčky, kteří teprve šachy hrát začínají. Seriál nese název
Klatovská věž. Přestože se hrálo v Plzni,
turnaj pořádali líňští šachisté. Nejlepšího výsledku dosáhl Dominik Plecitý, který se ziskem 4 bodů ze 7 partií umístil na
pěkném 11. místě ze 40 účastníků. Zatím poslední turnaj, Ampér 5, hostily Domažlice. Skvělý úspěch zaznamenal hráč
ŠK Líně Michal Seják, který vyhrál kategorii do 14 let i celý turnaj!
Boj o postup do 1. ligy
V soutěžích družstev dospělých hájí tři
kola před koncem oba líňské týmy ve
2. lize příčky v horních patrech tabulky.
Družstvo s názvem ŠK Líně drží zatím

Zpráva o činnosti odboru Klubu českých turistů TJ Baník Líně za rok 2011

David Kasl v partii s Michalem Nechutným (ZČE Plzeň).
druhé místo a ztrácí na vedoucí České
Budějovice pouhý bod, když jedinou
porážku utrpělo hned v prvním kole od
svého „bratrského“ týmu Třetí pozice
patří druhému líňskému družstvu, které působí v soutěži pod názvem Sokol
Plzeň I. Již příští kolo (03. 03. 2012) nabídne přímý souboj o postup do 1. ligy,
Líně zajíždí do Budějovic, jejichž barvy
hájí i pražský velmistr Vokáča bývalá reprezentantka Eliška Richtrová. Soupeř
je sice favoritem, ale líňští šachisté se
velkých jmen nebojí. Výsledek zápasu
a krátkou zprávu si můžete přečíst na
webu http://skline.cz, kde najdete informace i o dalších družstvech ŠK Líně
v krajských soutěžích.
Že jsou v partiích 2. ligy k vidění překvapivé obraty dokládá ukázka z posledního zápasu mezi ŠK Líně a Domažlicemi, který domácí šachisté vyhráli těsně
4,5:3,5. Ukázka je z partie Kuča-Jenč.
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Tah bílého 30. De2 je posledním „hřebíčkem do rakve“ již tak poměrně beznadějné pozice. Černý totiž překvapivě zahraje 30...Vxg3 šach a zároveň napadá bílou
dámu na e2. 31. Kf1. Zdá se, že bílý vše
pokryje, ale černá věž se znovu jako kamikadze vrhá doprostřed bílého tábora,
aby přivodila jeho konečnou zkázu – 31...
Vg1+!! a bílý dostane nejpozději pátým
tahem mat.

Milan Jenč

Klub letního biatlonu TJ Baník Líně
Naši členové se v zimních měsících
připravovali v tělocvičně TJ Baník Líně.
Na konci tohoto období většinou pořádáme maškarní rej pro děti a ten letošní rej se uskutečnil 4.3.2012 v tělocvičně TJ Banik Líně. Z našeho klubu letního biatlonu odešla již v roce
2010 do ASD Dukla Plzeň nadějná závodnice Kateřina Kolaříková . Katka za
tuto dobu dosáhla nemalých vítězných úspěchů. Nejdříve to bylo v kategorii mladších žáků do 12 let a nyní
pokračuje v úspěšném tažení v kate-

gorii starších žáků do 14 let. V prosinci
loňského roku byla druhá v Dukelské
lize mládeže, vyhrála také krajský přebor výkonem 300 bodů. V letošním
roce sklízela jedno vítězství za druhým: vyhrála krajský přebor na střelnici v Lobzích výkonem 299 bodů, v Poděbradech to bylo 2x 1.místo a celkové vítězství ve Středočeském poháru. V závodě O pohár krajského náčelníka policie v Brandýse nad Labem
stanula na prvním stupni vítězů výkonem 299 bodů. Čtyřikrát zvítězila
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v karlovarské lize a na Olympiádě nadějné mládeže v KV opět zvítězila výkonem 300 bodů. Za tato vítězství získala nejedno zlaté ocenění.
Přejeme naší závodnici ještě mnoho
dalších úspěchů a děkujeme Katce za
propagaci střeleckého sportu, kterým
dělá čest i naší obci a tělovýchovné
jednotě Baníku Líně, kde začínala.
V obrazové části představujeme získané poháry, diplomy a medaile ze
závodů.

Josef Sedlák

Dne 21. 1. 2012 se odbor sešel na bilancující členské schůzi (ČS) odboru,
na které zhodnotil svoji velmi bohatou
a rozmanitou činnost za rok 2011. Toto
dění je vzorně vedeno v kronice odboru kronikářem Jiřím Horským. Členské
schůze se zúčastnilo 30 členů a 4 hosté
a to příznivci odboru Vlasta Čáslavová,
Václav Hrdlička, Zdeněk Rott a zástupce
oblastního výboru KČT Plzeňského kraje Ing. Josef Votava. Nižší účast byla způsobena pracovním zaneprázdněním
a onemocněním.
V roce 2011 stál v čele odboru 9 členný výbor ve složení: předseda – Karel
Lukáš, místopředseda – Ing. Jozef Babka, jednatel – František Brabec, pokladní – Marie Hašová, kronikář – Jiří Horský
a další 4 členové výboru Bohumila Pechová, Alena Šedivá, Petr Brabec a Václav Straka.
V současné době, na začátku roku 2012
odbor sdružuje 58 členů, které spojuje
zájem o pohyb v přírodě, sportovní výkony a poznávání přírodních, kulturních
a historických zajímavostí. Počet členů
odboru je o proti roku 2010, kdy odbor
sdružoval 61 členů, o 3 členy nižší. Členství ukončili k 31. 1. 2012 Bedřich Flegel,
Štěpánka Kebrlová, Rudolf a Marie Kučerovi a Dagmar Zikmundová. V průběhu roku 2011 do odboru vstoupila
Helga Koudelková a od 1. 1. 2012 jsou
členkami také Eva Seidlová a Jarmila
Weisbauerová.
Členové našeho odboru se v roce 2011
zúčastnili 100 turistických akcí. Z tohoto
počtu bylo 91 akcí pěší turistiky, při kterých nachodili 24 042 km, 6 členů se zúčastnilo 5 akcí cykloturistiky a ujelo na kolech 4 100 km a 5 členů na 4 akcích lyžařské turistiky naběhalo na běžkách 673
km.Celkem různými přesunovými prostředky naši členové zdolali 28 815 km.
V roce 2011 jsme uspořádali 3 turistické
akce v obci (Líňský maratón, 30. ročník
Předvánočního pochodu a Vánoční pochod), na které přišlo 513 účastníků a 3
akce mimo obec a to TP Kouzlo zimního
lesa s cílem ve Starém Plzenci, Z Plešnic
na 55 s cílem v Tlučné a Krajem Ladislava Stehlíka s cílem v Blatné.Tyto pochody navštívilo 311 zájemců. Celkem těchto
6 akcí navštívilo 824 zájemců. Dále jsme
uspořádali 11 autobusových zájezdů zaměřených na pěší turistiku,poznávání přírodních krás,kulturních památek a historických zajímavostí. Zájezdů se zúčastni-

lo 567 zájemců, z toho bylo 294 míst obsadili členového našeho O KČT. Zájezdy
vybral, připravil a vedl František Brabec za
přispění syna Petra Brabce.
V cykloturistice jsme připravili 3 vícedenní cykloakce - Písecko,Pardubicko a Rýmařovsko. Tyto akce pro kolaře připravil
a organizačně vedl člen odboru Václav
Straka. Dále Václav Straka připravil v rámci pětiletého cyklu Poznej svůj kraj 5 jednodenních výletů pěší turistiky a 2 jedno-

km a odpracovali 33 hodin. Na cyklotrasách provedl revizi tras v délce 158 km
kontrolor cykloznačení Václav Straka.
Sekce výkonnostní turistiky udělila našim členům Václavu Míkovi, Ing. Josefu
Sladkému a Monice Sladké zlaté výkonnostní odznaky pěší turistiky za to,že při
turistických akcích nachodil 10 000 km.
Dále Sekce výkonnostní turistiky udělila
Marii Korandové a Ing. Janu Hoškovi stříbrné výkonnostní odznaky pěší turistiky,

Holice - snímek z cykloakce "Putování Pardubickem" konané ve dnech 2. 7.-8. 7. 2011
denní výlety na kolech po okresech Domažlice, Klatovy, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Plzeň-město, a Tachov.
Veřejnosti v obci se náš odbor prezentoval uspořádáním Dětského maškarního discoreje v místní Sokolovně v únoru 2011 ve spolupráci s oddílem Letního
biatlonu TJ Baníku Líně.Této akce se zúčastnilo na 250 zájemců. Dále jsme společně s oddílem Letního biatlonu TJ Baník
Líně uspořádali Dětský den k MDD, který se konal 5. června na místní plovárně
za účasti 250 zájemců.Dne 17. 11. vypomohli naši členové odboru oddílu Letního biatlonu TJ Baník Líně s organizací
Lampiónového průvodu. Na těchto 4 akcích se organizačně podíleli členky a členové odboru Marie Hašová, František Brabec, Petr Brabec, Vladimír Nový st., Jana
Vizváriová a příznivci odboru Ludmila
Dudíková, Jindřiška Kašparová, Václav Hrdlička.
Značkaři odboru Ing. Jozef Babka, Karel
Lukáš, Jiří Horský provedli obnovu modré trasy turistického značení z Bubnu, zříc.
do Plzně, Nové Hospody MHD v délce 15
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jelikož při turistických akcí zdolali každý
6 000 km.Oba výše jmenovaní během
roku 2011 dokázali absolvovat padesát
50km pochodů.Výbor O KČT je za tento výkon odměnil turistickými průvodci
a nástěnnými kalendáři.Také bylo splněno 22 oblastních turistických odznaků
a Tématických turistických odznaků a 25
odznaků Jarní kilometry. Nejvíce těchto
odznaků 9 získal Václav Straka.
Během ČS odboru byli vyhodnoceni
nejlepší sportovci (O.Horský, Hošek, Korandová, Kracíková, Míka, Sladký, Sladká,
Straka, Svobodová) a bylo poblahopřáno jubilantům. Také jsme se rozloučili se
zakládajícím členem odboru Bedřichem
Flegelem starším,který ukončil členství.
Za dlouholetou a obětavou práci pro
odbor byl odměněn knihou Tajemství
plzeňských vrcholů.
V usnesení byl odsouhlasen plán činnosti,finanční rozpočet odboru na rok
2012 a delegáti na Oblastní konferenci
KČT Ing. Jozef Babka a Karel Lukáš.

Karel Lukáš

předseda O KČT TJ Baník Líně

Turistické akce O KČT TJ Baník Líně

7. 4. POSÁZAVSKÁ STEZKA A OKOLÍ - Kamenný Přívoz, Davle zájezd a pěší turistika
so trasy: 15, 22, 25, 32 km, mapa KČT č. 38 přihlášky do 1. 4. 2012
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 6:00, Sulkov 6:05, Plzeň, Husova - zast.MHD u ČNB 6:15, Plzeň-U Pietasu 6:30 hod.
jízdné: člen O KČT TJ Baník Líně a děti 160 Kč, nečlen 180 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

21. 4. NA HORNÍ HRAD – HAUENŠTEJN – Krušné hory zájezd a pěší turistika
so trasy: 15, 24, 33 km, mapa KČT č. 4 přihlášky do 15. 4. 2012
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 6:00, Sulkov 6:05, Plzeň, Husova - zast.MHD u ČNB 6:15, Plzeň-Lochotín, pivnice U Komína 6:25 hod.
jízdné: člen O KČT TJ Baník Líně a děti 160 Kč, nečlen 180 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

12. 5. LÍŇSKÝ MARATON pěší a cyklo turistika
so 25. jubilejní ročník, pořádá O KČT TJ Baník Líně, mapa KČT č. 31
IVV trasy: pěší 12, 16, 22, 32 a 42 km
horská kola 22, 32 a 42 km
silniční kola 42 a 84 km
start: Líně, Sokolovna - pěší trasy 32 a 42 km od 6:45 do 8:30 hod.
- ostatní trasy od 8:00 do 10:30 hod.
cíl: Líně, Sokolovna do 17:30 hod.
UPOZORNĚNÍ: Na start pochodu bude z Plzně, parkoviště u CAN vypraven smluvní autobus.
ODJEZD v 7:45 hod., jízné 10 Kč. Pro zájemce možno zajistit odvoz z CÍLE pochodu po 17:00 hod.
info: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

26. 5. PLEŠSKÁ HORNATINA A MEDVĚDÍ STEZKA - Šumava zájezd a pěší turistika
so trasy: 17, 21, 25, 36 km, mapa KČT č. 66 přihlášky do 20. 5. 2012
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 5:30, Sulkov 5:35, Plzeň, Husova - zast. MHD u ČNB 5:45, Plzeň-Slovany,
konečná MHD č.1 v 6:00 hod.
Pro trasu 17 km je nutný přejezd vlakem ze Stožce v 9,23 hod. do Černého Kříže příjezd v 9,30 hod.
jízdné: člen O KČT TJ Baník Líně a děti 210 Kč, nečlen 230 Kč
info a přihlášky: Petr Brabec tel. 371 134 204, mobil 728 915 450 - volat pouze v sobotu a v neděli

16. 6. BISMARCKOVA ROZHLEDNA – Zelená Hora u Chebu zájezd a pěší turistika
so trasy: 16, 22, 27, 30 km, mapa KČT č. 1 přihlášky do 10.6. 2012
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 6:15, Sulkov 6:20, Plzeň-parkoviště u CAN v Plzni 6:30 hod.
jízdné: člen O KČT TJ Baník Líně a děti 140 Kč, nečlen 160 Kč
info a přihlášky: Petr Brabec tel. 371 134 204, mobil 728 915 450 - volat pouze v sobotu a v neděli
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3

sobota
24. 3. 2012

4

neděle
15. 4. 2012

kilometráž

CYKLO

61km *)

Okolo Plzně po CT 2151

23,5 km

Jarní setkání turistů Oblasti KČT PK-Zámecký statek Újezd nade Mží a možná
i překvapení

PĚŠÍ

sobota
12. 5. 2012
5

neděle
20. 5. 2012

I.

čtvrtek 28. 6. sobota
30. 6. 2012

název akce

okres

datum konání

Rozpis soutěží TJ Sparta Sulkov – jaro 2012

přesunový
prostředek

číslo akce

Turistické akce pod vedením p. V. Straky

přihláška pouze
se zálohou do
termínu

*) možno zkrátit kilometráž na polovinu!

PM

PS

poznámka

50 Kč
24. 3. 2012

Pokud se přihlásí
nad 10 osob, bude
zajištěna návštěva
1 zámku (muzea)

Líňský maraton - 25. ročník
PĚŠÍ

20 km

Kašperské hory a Sušice

CYKLO

76,5+37,5
(49,5*)+28
(5*) km

15 let organizování cykloturistických akcí v O KČT TJ Baník Líně- Část TTO hvězdárny ČR a nejjižnější bod ČR

KT

100 Kč
15. 4. 2012

Pokud se přihlásí
nad 10 osob, bude
zajištěna návštěva
1 hradu a 2 muzeí

700 Kč
20. 5. 2012

* délka tras druhý
a třetí je závislá na
počasí

POZNÁMKA: POZOR, U NĚKTERÝCH AKCÍ MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ TERMÍNŮ KONÁNÍ AKCE!
Bližší informace možno získat vždy na výborové schůzi O KČT TJ Baník Líně,která se koná vždy první úterý v měsíci od 18:30 hod. v Sokolovně v Líních kromě
července a srpna nebo přímo u vedoucího akcí Václava Straky, číslo telefonu: 721 443 671 nebo dotazem na e-mail:kctline@seznam.cz Nově také ve vývěsní
skřínce odboru umístěné v Líních na Místní knihovně u autobusové zastávky směr Plzeň. Ve Zbůchu 1. 11. 2011 Václav Straka,vedoucí akcí
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Kolo
14

Tým
A

Den
So

Datum
24. 3.

Hodina
15.00

Domácí
KZJ SK Všeruby

Hosté
SPARTA

15

A

So

31. 3.

16.00

SPARTA

Sokol Pernarec

16
12
10
8

A
B
D
Ž

Ne
So
Ne
Ne

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

16.30
15.00
10.00
14.00

SK Viktoria Úlice
SHH H. Huť „B“
Sokol Dolní Bělá
Sokol Manětín

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

17
13
11
9

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

14. 4.
15. 4.
15. 4.
14. 4.

16.30
16.30
10.00
14.30

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

Sokol Trnová
Sokol Pňovany
Sokol Plasy
KZJ SK Všeruby

18
14
12
10

A
B
D
Ž

So
So
So
Pá

21. 4.
21. 4.
21. 4.
20. 4.

17.00
17.00
14.30
16.30

Sokol Vochov
Baník Zbůch „B“
Olympia Kožlany
Slovan Blatnice

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

19
15
13
11

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

28. 4.
29. 4.
29. 4.
28. 4.

17.00
17.00
10.00
15.00

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

Sokol Dobříč
Baník Líně „B“
Sokol Dobříč
SHH H. Huť

20
16
14
12

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
Ne

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

17.00
15.00
10.00
15.00

Sokol Žichlice
Sokol Hunčice „B“
TJ Tlučná
FK Trafo Hadačka

SPARTA
SPARTA
SPARTA
SPARTA

21
17
15
13

A
B
D
Ž

So
So
So
Pá

12. 5.
12. 5.
12. 5.
11. 5.

17.00
17.00
14.00
17.00

FK TJ Ledce
Slovan Blatnice „B“
Slovan Blatnice
Sokol Plasy

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

22
18
16
14

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

19. 5.
20. 5.
20. 5.
19. 5.

17.00
17.00
10.00
15.00

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

TJ Tlučná „B“
KZJ SK Všeruby „B“
Slavoj Žihle
Sokol Trnová

23
19
17

A
B
D

So
Ne
Ne

26. 5.
27. 5.
27. 5.

17.00
16.00
10.00

Sokol Hunčice
Slovan Blatnice „B“
Sokol Trnová

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA

24
20
18

A
B
D

So
Ne
Ne

2. 6.
3. 6.
3. 6.

17.00
17.00
10.00

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA

FK Bohemia Kaznějov „B“
Baník K. Újezd „B“
Baník K. Újezd

25
21

A
B

Ne
Ne

10. 6.
10. 6.

17.00
17.00

Sokol Kozojedy
Sokol Kozolupy „B“

SPARTA
SPARTA „B“

26
22

A
B

So
Ne

16. 6.
17. 6.

17.00
17.00

SPARTA
SPARTA „B“

DIOSS Nýřany „B“
Sokol Přehýšov
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Výsledek

Baník Líně – oddíl kopané
Přípravka

Baník Líně – „B“ – IV třída

06. 04.

Třemošná – Líně

16.00

08.04.

Pňovany – Líně „B“

15.00

13. 04.

Líně – Tlučná

17.00

15.04.

Líně „B“ – Zbůch „B“

15.00

20. 04.

Trnová – Líně

17.00

22.04.

Hunčice „B“ – Líně „B“

15.00

27. 04.

Líně - Vejprnice

17.00

29.04.

Sulkov „B“ – Líně „B“

17.00

04. 05.

Kralovice – Líně

17.00

06.05.

Líně „B“ – Blatnice „A“

15.00

11. 05.

Líně – Zbůch

17.00

13.05.

Všeruby „B“ – Líně „B“

17.00

15. 05.

Kaznějov – Líně

17.30

20.05.

Líně „B“ – Blatnice „B“

15.00

18. 05.

Líně – Hadačka

17.00

27.05.

Kam. Újezd „B“ – Líně „B“

15.00

25. 05.

Horní Bříza – Líně

17.00

03.06.

Líně „B“ – Kozolupy „B“

15.00

01. 06.

Líně – Manětín

17.00

09.06.

Přehýšov - Líně „B“

17.00

17.06.

Líně „B“ – Heřm. Huť „B“

15.00

Po podzimu se mládí drží na 4 místě a po jaru by chtěly skončit do 3 místa. V únoru na turnaji v Nýřanech se umístily na
3 místě.

Na podzim mužstvo předvádělo koukatelný fotbal a je na
2 místě. Po jarních bojích je cílem mužstva nejhůř 2 místo.

Přáteláky

Baník Líně „A“ – okresní přebor

25.02.

Líně – Sulkov

03.03.

4:2

24.03.

Líně – Dolní Bělá

15.00

Líně – Hradec u Stoda

31.03.

Úněšov – Líně

16.00

10.03.

Líně – Letiny

07.04.

Líně – Horní Bříza „B“

16.30

17.03.

Líně – Vejprnice dorost

14.04.

Kamenný Újezd – Líně

16.30

21.04.

Líně – Bezvěrov

17.00

28.04.

Kaznějov – Líně

17.00

05.05.

Líně – Vejprnice

17.00

12.05.

Líně – Třemošná

17.00

19.05.

Nečtiny – Líně

17.00

26.05.

Líně – Tlučná

17.00

03.06.

Křelovice – Líně

14.30

09.06.

Líně – Kožlany

17.00

16.06.

Kozolupy – Líně

17.00

Všechny přátelské zápasy se odehraji na hřišti Baníku Líně od
14 hodin.
Po podzimu se mužstvo drží na 6 pozici a do jarních bojů
půjdou odhodlání do 3 místa, na které ztrácí pouhé 3 body.
Těšíme se na účast všech fanoušků místního klubu.

Garda
Jako nováček se minulý rok umístili na 8 místě s odstupem
7 bodů na 2 místo. Soutěž byla vyrovnaná. Pro letošní sezónu
si tým dal cíl do 3 místa. V lednu se mužstvo zúčastnilo turnaje
v Tlučné a po dobrém výkonu si odvezly 3 místo. Rozlosování
bude v březnu a utkání začnou 30. 03. Hrací dny jsou v pátek.

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 1. Ročník 6. Vychází 15. 03. 2012
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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15
10

33

24

29a

42

14
24
29a

66
27a

35

27
66

14
13
16

42
44
26
13
66
42

11a

66
26
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 NC

NC

NC

NC R

NC K
k
R
 NC

NC

NC

NC
NC
R
NC

NC
NC K
k
 NC K
 NC R
NC
NC
NC K
k

NC

NC

NC

NC K
k

NC
R

Jízdní řád

4.50
5.00
5.00
5.40
5.33
5.53
6.00
5.56
6.28
6.31
6.55
7.02
7.07
7.10
7.10
7.12
7.19
7.53
8.06
8.17
8.28
8.28
8.58
9.09
9.41
10.23
10.53
11.06
11.10
11.21
11.56
12.16
12.31
12.52
13.05
13.20
13.31
13.53
14.00
14.01
14.11
14.24
14.38
14.38
15.19
15.20
15.25
15.35
16.44
16.45
17.21
17.21
17.48
18.12
18.21
19.00
20.15
20.55

Zbůch-Plzeň
Zbůch-Plzeň 4.55 ze sídliště
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Praha
Domažlice-Plzeń
Domažlice-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Koloveč-Plzeň
Nýřany-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Zbůch-Líně (sídliště) - Plzeň
Domažlice-Plzeň
Nýřany-Plzeň
Stod-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Praha
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Buková-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Praha
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Stod-Plzeň
Domažlice-Praha
Zbůch-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Praha
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Praha
Zbůch-Plzeň
Nýřany-Plzeň (z Hornické ul.)
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Plzeň
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Praha
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Praha
Domažlice-Plzeň
Merklín-Plzeň

z Líní

10

30
29

24
38

24
29a
31

10
66

12

69
66

42

26a

66
34
29a

66
32

27

44
13
42
66
10
11
42a




























































5.00
5.23
6.20
6.20
NC
6.25
6.25
6.25
NC
 NC K
6.40
k
  NC K
k 6.40
7.05
7.10
7.35
8.10
9.10
9.15
 R
9.35
9.45
10.20
NC K
k
10.45
11.15
NC K
k
11.30
11.30
NC
12.00
12.30
NC
R
12.35
12.50
12.50
NC
13.00
13.30
13.50
13.50
14.15
14.30
NC
14.45
NC
14.45
14.45
NC
  NC K
k 15.10
15.10
 NC K
15.10
k
15.30
NC
15.50
NC
16.05
16.10
16.20
NC
16.25
16.30
NC R
17.15
NC
17.10
 NC
18.05
 R
18.35
18.35
18.55
19.15
NC R
R
20.15
R
20.35
 NC K
21.30
R NC
22.25
22.30

Plzeň-Nýřany
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Nýřany
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Merklín
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Praha-Domažlice
Plzeň-Stod
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Praha-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Nýřany
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Stod
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Koloveč
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Praha-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Praha-Domažlice
Plzeň-Stod
Plzeň-Domažlice
Praha-Domažlice
Praha-Domažlice
Praha-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Praha-Domažlice
Plzeň-Merklín

z Plzně
jede v pracovních dnech
jede v pondělí
jede v úterý
jede ve středu
jede ve čtvrtek
jede v pátek
jede v sobotu
jede v neděli
jede v neděli a státem uznaný svátek
místenkový vůz
staví Folmavská - nákupní centrum
staví v Kaplířově ulici
nejede 6.1.12,6.4.12,6.7.12, 28.9.2012
jede také 6.1.12, nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,
od 30.6.12 do 2.9.12, 25.10.2012
12
jede také 6.1.12, 6.4.12, nejede 1.5.12, 5.7.2012, nejede od 23.12.2011 do 2.1.12
13
jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12,
od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
14
nejede od 23.12.11 do 2.1.12, 3.2.2012, od 5.4.12 do 6.4.12,
od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10. do 26.10.2012
15
jede také 9.4.12, nejede 25.12.11,1.1.12,8.4.12, od 1.7.12 do 31.8.12
16
nejede 24.12.11,17.11.12
17
jede také 22.12.11,2.2.12,4.4.12,24.10.12, nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12,
od 6.2.12 do 12.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12,
od 25.10.12 do 26.10.12
24
nejede 24.12.11
26
jede také 10.4.12, nejede 26.12.11,9.4.12
26a jede také 3.1.12,10.4.12, nejede od 23.12.11 do 2.1.12,9.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12
27
jede také 5.7.12,27.9.12,17.11.12
27a jede také 11.8.12
29
jede také 9.4.12, nejede od 24.12.11 do 25.12.11,8.4.12
29a jede také 22.12.11,2.2.12,4.4.12,27.9.12,24.10.12,
nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12,6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12,28.9.12,26.10.12
30
nejede 24.12.11,31.12.11,17.11.12
31
jede také 31.12.11
32
jede také 9.4.12,5.7.12,28.9.12,
nejede od 24.12.11 do 25.12.11,31.12.11,8.4.12,7.7.12,29.9.12
33
jede také 9.4.12, nejede 25.12.11,8.4.12
34
jede také 9.4.12,1.5.12,8.5.12, nejede 18.12.11,25.12.11,1.1.12,8.4.12,29.4.12,6.5.12
35
jede také 5.7.12,28.9.12, nejede 24.12.11,31.12.11,7.7.12,29.9.12
37
jede také 9.4.12, nejede od 24.12.11 do 25.12.11,8.4.12,
od 5.7.12 do 6.7.12,28.9.12,17.11.12
38
jede také 10.4.12,27.9.12, nejede 26.12.11,9.4.12,6.7.12,28.9.12
42
nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12,
od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
44
nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12
45
nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 6.2.12 do 12.2.12, od 30.6.12 do 2.9.12
66
nejede 24.12.11,17.11.12
69
nejede od 24.12.11 do 26.12.11,8.4.12, od 5.7.12 do 6.7.12
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platí od 11.12.2011 do 8.12.2012

