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Sgt. Vilém Nosek, rodák z Líní
Nedávno jsem se procházel naší obcí
a zastavil se u pomníku T. G. Masaryka před malým stupněm naší základní
školy. Nevím proč, ale vůbec jsem netušil, že pod pomníčkem je ještě jeden
malý, který je věnovaný rodáku z Líní,
který tragicky zahynul ve Velké Británii
dne 11. 6. 1944. Jeho jméno bylo Vilém Nosek. Je smutné, v jakém stavu
pomníček je. Někdo do něho hodil kámen, nebo kopl, takže je pamětní deska
poškozena. Mrzí mne, že dnes nemají
lidé úctu ke všem, kteří pro osvobození
padli.
Tento pilot, původně člen Západočeského aeroklubu, později příslušník
československé 312. stíhací perutě
(No. 312 (Czechoslovak) Squadron
RAF) létal mimo jiné na slavné britské
stíhačce Vickers Supermarine Spitfire LF
Mk. IXc, výrobního čísla MJ840 s trupovým kódem DU o L. O tom, co se onoho
osudného dne stalo zjistil český historik
Karel Tůma:
„V neděli dne 11. 6. 1944 letěl s letounem
Spitfire LF Mk. IXc, MJ840, DU o L Sgt.
Vilém Nosek jako číslo velitele čtyřčlenného červeného roje 312. peruti RAF. Roj vedl
F/Lt. Vojtěch Smolík na hlídku nad invazním prostorem, kde se však stroje během
hlídky zdržely déle, než jim stačila zásoba
paliva k bezpečnému návratu. Při návratu za krajně nepříznivého počasí a minimální viditelnosti, se po vyčerpání paliva
Sgt. Nosek se strojem pokusil o nouzové
přistání, při kterém narazil do kopce na
pozemku Barnes Farm u obce Washington v Sussexu, pouhých 25 kilometrů
severovýchodně od mateřského letiště
Appledram. Při nárazu začal letoun hořet.

Sgt. Vilém Nosek při tomto incidentu zahynul a letoun s poškozením kategorie E
byl zcela odepsán.“
Tolik o neštěstí historik Karel Tůma.
Jak v té době ale vypadal Noskův Spitfire? Veškeré spojenecké letouny byly
od vylodění v Normandii 6. 6. 1944
opatřeny prvkem rychlé identifikace,
tzv. invazními pruhy. Jednalo se o tři
bílé a dva černé pruhy obepínající jak
trup, tak křídlo letounu. To bylo určeno
k rychlé vizuální identifikaci jak ve vzduchu, tak ze země. Zajímavé je, že mnohdy byly pruhy na letouny nanášeny ve
spěchu ručně štětcem a tak jsou na
snímcích často vidět křivě namalované
pruhy s rozteklou barvou. Toto označení bylo naneseno na standardní kamufláž složenou ze dvou barev na vrchních
plochách (Dark Green a Ocean Gray)
s Medium Sea Gray na spodních plochách. Vrtulový kužel byl zbarven odstínem Sky. Stejnou barvou byla provedena i kódová písmena DU o L.
Tyto informace zcela jistě využiji při stavbě modelu letounu Spitfire. Přemýšlel
jsem nad konkrétním markingem, ale
nyní už vím přesně, co udělám. Pokusím se o rekonstrukci Noskova Spitfiru
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v měřítku 1/32 z jeho posledního letu.
Můj model bude jakousi poctou člověku, který pocházel z naší obce. Myslím,
že bychom neměli zapomínat na takové lidi. Fotografie mého modelu se
v budoucnu objeví na mém osobním
webu. Model se pokusím dokončit k 69.
výročí od smrti rodáka z naší obce.

Jakub „Kubrt“ Vilingr
www.modelplac.cz
Za poskytnuté informace bych chtěl moc poděkovat
panu Karlovi Tůmovi a za možnost otisknout bokorys
Spitfiru pak můj dík letí panu Miroslavu Lazarovi z české
modelářské firmy AML.

Kaleidoskop informací

Most přes Zálužský potok v Plovární ulici je v havarijním
stavu. Příčinou je jeho stáří, provoz nákladní a zemědělské
techniky i povodňové stavy z posledních let. Se souhlasem
Povodí Vltavy opravu mostu zajistí obec Líně, která je jeho majitelem. Hlavní stavební práce proběhnou v březnu letošního
roku, celkové náklady dosáhnou výše cca 300 tis. Kč.
Největší sněhový příval této zimy se dostavil až v únoru a potrápil řidiče, chodce a samozřejmě pracovníky zimní
údržby. Během posledního únorového víkendu napadlo kolem patnácti centimetrů sněhu. Po protažení komunikací se
při jejich okrajích vytvořily sněhové bariéry. Uplynulé zimní
období lze však celkově označit za srážkově i teplotně normální.

Průčelí hasičské zbrojnice od začátku roku zdobí soška
sv. Floriána, kterou líňskému sboru dobrovolných hasičů věnoval kominík pan Jaroslav Laibl ze Sulkova. Zabudování sochy si zajistili sami členové sboru. Svatý Florián je společným
patronem hasičů i kominíků.

V Lidické ulici probíhá oprava havarijních úseků inženýrských sítí. Práce na opravě kanalizace započaly v polovině
února, po jejich dokončení bude zahájena výměna vodovodního potrubí. Obec na opravy přispěje částkou 385 tis. Kč,
zbývající náklady uhradí společnosti ČEVAK a.s. a Vodárenská
a kanalizační a.s.

V Hornické ulici byla vybudována nová kanalizační
vpusť. Konec slepé ulice naproti hornické kolonii byl dlouhodobě zaplavován dešťovou vodou, která následně neměla
kam odtékat. Řešení tohoto problému započalo již v loňském
roce, kdy byl ve vjezdu do slepé ulice zřízen chodníkový práh,
zamezující vtékání dešťové vody ze silnice Líně – Tlučná.
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Práce se během zimního období nevyhnuly ani místnímu hřbitovu. Obec provedla likvidaci nejvíce nebezpečných
náhrobků z opuštěných hrobových míst. Jednalo se vesměs
o hroby, za jejichž pronájem již po více než 12 let nebylo uhrazeno nájemné. Na hřbitově byl také umístěn nový kontejner
na hřbitovní odpad, který by měl přispět k lepšímu udržování
pořádku.

Na křižovatce ulic Tichá a Úherecká přibyly nové kontejnery na tříděný odpad. K původnímu kontejneru na plasty
byly doplněny dva nové – na papír a sklo. Obyvatelům přilehlé
zástavby tak již je k dispozici další kompletně vybavené stanoviště. Za zmínku v této souvislosti stojí, že se obec Líně v roce
2011 umístila na vynikajícím 3. místě krajské soutěže „My už třídit umíme“ v kategorii obcí nad 1000 obyvatel.

V částech ulic Na Podkově a Polní byla provedena provizorní úprava komunikací. Polní ulice byla prodloužena, aby
odpovídala novému dopravnímu řešení, vyplývajícímu z platného územního plánu obce. Prodloužený úsek bude v tomto
případě sloužit k dopravní obsluze nově vzniklých stavebních
parcel, jejichž prodej obec plánuje zahájit koncem letošního
roku. Na snímku je zachycena ulice Na Podkově při břehu Zálužského potoka.

V restauraci U Vacků se uskutečnil již 10. jubilejní ročník
tradičního karetního turnaje REST-FEST. Oblíbené společensko-sportovní akce se zúčastnilo 28 hráčů ze Sulkova,
Líní a Zbůchu. Zvláštní poděkování za bezchybnou a velmi
precizní organizaci celého turnaje patří panu Josefu Stehlíkovi (na snímku).
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Informace o hospodaření obce
Rok 2012 byl z rozpočtového hlediska pro obec velice náročný. Koncem
února vydal Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad oznámení
o poskytnutí dotací z ROP na projekty
„Rekonstrukce ulice Chodská v obci
Líně“ a „Rekonstrukce a zvýšení kapacity
Mateřské školy Líně“. Oba projekty byly
následně zrealizovány a dle stanovených pravidel předfinancovány z prostředků obce. Tato skutečnost logicky
měla na obecní rozpočet zcela zásadní
dopad. Zatímco dotace na rekonstrukci Chodské ulice již byla ze strany ROP
v loňském roce proplacena, u dotace na
rekonstrukci MŠ je tomu právě naopak –
projekt byl ukončen až v samém závěru
roku a proplacení dotace je možné očekávat nejdříve v jarních měsících roku
2013.
Hospodaření obce v roce 2012 tak
s ohledem na výše uvedenou skutečnost skončilo deficitem ve výši 10,466
mil. Kč. Bylo dosaženo příjmů ve výši
27,754 mil. Kč, výdaje činily 38,220 mil
Kč. Na příjmech nejvíce podílel výtěžek
z daní (daňové příjmy celkem 18,30 mil.
Kč), z vlastní činnosti obce a z pronájmu
majetku (7,34 mil. Kč), a dotace z ROP
Jihozápad, ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje (4,06 mil. Kč). Pokud jde o výdaje, nejvíce finančních prostředků bylo
vynaloženo na školství – kromě běžného chodu školských zařízení je to dáno
především již zmíněnou rekonstrukcí
MŠ (15,11 mil. Kč), na silnice a ostatní pozemní komunikace (4,28 mil. Kč), na péči
o vzhled obce a veřejnou zeleň (2,03
mil. Kč), na komunální služby a územní
rozvoj – především na přípravu projektu
zástavby na bývalé líňské návsi včetně
výkup pozemků (3,10 mil. Kč), na zajištění místní správy (1,94 mil. Kč). Z ostat-

Zbrusu nová třída mateřské školy s moderním vybavením byla vybudována během roku
2012 v rámci projektu „Rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ Líně“
ních výdajů za zmínku stojí ještě například výdaje na odpadové hospodářství,
které dosáhly celkové výše 1,76 mil. Kč,
přičemž na fungování sběrného dvora
a na likvidaci odpadů do tohoto zařízení
odevzdaných místními občany bylo vynaloženo 1,07 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že v předchozích šesti letech obec dosahovala při svém hospodaření přebytků, vytvořila si rezervy,
umožňující bezproblémově zvládnout
náročný rok 2012. Předfinancování projektu rekonstrukce MŠ tak bylo možné
bez využití bankovního úvěru a tudíž
bez zvýšení zadluženosti obce.
V prosinci loňského roku schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2013,
a to v jeho základní podobě. Výše příjmů
i výdajů (včetně financování) je shodná, činí 22,270 mil. Kč. Hlavním zdrojem příjmů by měly být daňové příjmy
v předpokládané hodnotě 16,63 mil. Kč.

Nezbývá než doufat, že jejich skutečný
objem bude vyšší v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní, která
právě letos vstoupila v platnost.
Nejvíce prostředků je vyhrazeno na
školství (2,5 mil. Kč), na rekonstrukci,
opravy a údržbu komunikací (2 mil. Kč),
na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň
(2,1mil. Kč), na zajištění místní správy
(2 mil. Kč) nebo na odpadové hospodářství (1,8 mil. Kč).
V rozpočtu prozatím není zahrnuto
předpokládané proplacení dotace na
loňskou rekonstrukci MŠ a příjem z chystaného prodeje stavebních parcel v Polní ulici. Na výdajové stránce není naopak
počítáno s výdaji na zasíťování pozemků
v Polní ulici. V návaznosti na aktuální vývoj situace tak rozpočet pravděpodobně během roku dozná dosti významných změn.

Michal Gotthart, starosta

V obytných domech u frekventované silnice budou realizována protihluková opatření
V průběhu let 2013 – 2014 v obci
Líně provede Ředitelství silnic a dálnic (Správa Plzeň) na svoje náklady
výměnu oken u objektů pro bydlení,
u nichž bylo měřením nebo výpočtem zjištěno překročení limitu staré
hlukové zátěže. V takto dotčených objektech byla specifikována okna určená z těchto důvodů k výměně tak, aby
byl v místnostech splněn limit akus-

tického útlumu. Jedná se o většinu
domů při silnici I/26 Plzeň – Folmava
(Plzeňská ulice) v Líních i na Sulkově.
Celkové náklady akce jsou odhadovány až na 5 mil. Kč. Vlastníci nemovitostí, kterých se uvedené opatření
týká, budou ze strany ŘSD o podmínkách výměny i o časovém harmonogramu včas informováni.

Obecní úřad Líně
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Oznámení:

K 31. 12. 2012 byla rozhodnutím členské schůze zrušena organizace ČSŽ Sulkov
a nahrazena novou organizací - Občanským sdružením - Ženy Sulkov o.s, tato
organizace bude pracovat ve stejném duchu jako ČSŽ.
Jana Vizváriová



Činnost SDH v Líních za rok 2012
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás ve
stručnosti seznámit s činností Sboru
dobrovolných hasičů v Líních za uplynulým rok 2012.
V roce 2012 bylo v naší organizaci celkem 60 členů a to nejen můžu a žen
ale i dětí, jelikož řady našeho sboru již
několik let rozšiřuje kolektiv mladých
hasičů. Činnost tohoto kolektivu je
nejen velmi pestrá a zajímavá, ale také
bohatá. Proto se v následujícím textu
objevují v tak velké míře. Samozřejmě
že ani dospělá část sboru nezahálí. Ti
nejaktivnější členi dali možnost vzniku nejedné kulturní akci, zajišťovali
dopravu vody na místní hřbitov, pomáhali při údržbě infrastruktury v obci
atd. Naši dospělí členi také vyhověli
několika žádostem o vyčištění studny,
napuštění bazénu či umytí leteckého
hangáru na místním letišti pro účely
Leteckého dne.
V roce 2012 sbor organizoval či spoluorganizoval několik kulturních akcí.
K těm největším patří bezpochyby hasičský ples, který se v Líních konal po
dlouhých 20-ti letech. Ples se vydařil
a tombola byla díky sponzorům velmi
bohatá. Jen na hudbu Doubravanky
byly dosti rozporuplné názory, někomu se líbila někomu ne.
Druhou velkou akcí byl 1. Ročník memoriálu Davida Mikešky, spolu se
vzpomínkovým aktem k uctění jeho
památky. Tato soutěž v upraveném požárním útoku se povedla. Jen nás mrzí
malá účast ostatních sborů z okrsku
Nýřansko. Členové našeho sboru se
překonali a nakonec na poslední chvíli složili 2 soutěžní družstva mužů, 1
družstvo žen a 3 družstva dětí. Malý
počet zúčastněných družstev dal také
podnět pro vytvoření zvláštního družstva, které tvořili velitelé sborů z Vejprnic, Zbůchu a Líní. Toto družstvo se své

Závodníci za SDH Líně na memoriálu Davida Mikešky
příležitosti chopilo velmi zodpovědně
a dosáhlo zdaleka nejlepšího času ve
všech dospělých kategoriích. Pro tento případ jsme však nebyli vybaveni
pohárem a tak se toto družstvo musí
spokojit jen s diplomem a vědomím,

Souttěž v Červeném Újezdu
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že jsou nejlepší z nejlepších.
Sbor se také spolupodílel na Dětském dni, zde naše jednotka provedla
ukázku havárie osobního automobilu
s následným vyproštěním osob, poskytnutím první pomoci a následným

uhašení hořícího auta pěnou a vodou.
Mladí hasiči také předvedly svou ukázku bojového rozvinutí a poté dovolili
veřejnosti zastříkat si z kombinovaných proudnic. To mělo u ostatních
dětských návštěvníků veliký úspěch.
Druhou akcí, na které jsme se také
spolupodíleli, byl Lampiónovém průvodu. Zde se děti podílely na vedení
průvodu a na přípravách tábořiště.
Sbor zajišťoval usměrnění dopravy
během průvodu a dohled nad ohňostrojem.
Sbor také v roce 2012 uspořádal tradiční Májku. Všech brigád s tím spojených se děti i dospělí členové s chutí
zúčastnily a pomáhaly. Účast na Májce
byla oproti minulým rokům značná,
mimo hasičů přišli v hojném počtu
i ostatní obyvatelé Líní.
Dále se sbor zúčastnil několika závodů, jako například požárního útoku
v Heřmanově huti či červeném újezdě
a Výstupu na Domažlickou věž. Cílem
Výstupu na domažlickou věž bylo vystoupat po schodišti k ochozu věže
v co nejkratším čase s dýchacím přístrojem a hadicí C. Naši závodníci zde
obsadili 12. a 30. místo.
Členi sboru, kteří jsou zařazeni do výjezdové jednotky, se také účastnili výcviků, které jsou pro tuto činnost nezbytné. Účastnili se ale i někteří ostatní
členové či členky. Tím nejzajímavějším
výcvikem je 3 denní Výcvikový tábor
u Přehýšovských rybníků. Tento 3 denní výcvik byl v loňském roce ve znamení tropického počasí a spoustou zajímavých školených témat. S výcvikem
bylo spojeno i taktické cvičení s celkovou evakuací Nýřanské základní školy.
Začátkem školního roku 2012/13 pak
provedli naši 2 vedoucí mládeže odbornou přednášku ve všech třídách
místní Základní školy. Vyprávěli dětem
o činnosti SDH Líně, HZS, o náplni

kroužku Mladý Hasič a zodpověděli
zvídavé otázky dětí. Cílem bylo mimo
osvěty také získat nové mladé hasiče.
Na tuto přednášku navazovala ukázka
štafety 4x60m a techniky.
V roce 2012 se mladí hasiči scházeli na
svých schůzkách 1* týdně a to ve středu minimálně
na 2 hodiny. Během těchto pravidelných schůzek si děti osvojovaly základní dovednosti z oblasti hry Plamen
i z oblasti požárního sportu, fyzických
dovedností a dovedností dospělých
hasičů. Mimo těchto pravidelných
schůzek se děti několikrát sešly i v jiných dnech. Při těchto mimořádných
schůzkách se děti věnovaly nejen tréninku různých štafet či požárního útoku, ale také zvelebování požární zbrojnice, techniky i výzbroje. Samozřejmě,
že vedoucí s dětmi také jezdili na závody. Mezi ty největší a nejzajímavější
patřilo například Nevřeňské bloudění,
Zimní závod Požárnické všestrannosti v Oboře, Branný závod v Úněšově,
mezinárodní požární útok s překážkami CTIF v Manětíně, Bahňák v Sokolově, Hornobělská 60, Mikulášská
střelba na čerta v Ledcích a mnoho
závodů v požárním útoku v blízkých
i vzdálenějších obcích. K těm nejvydařenějším dětským závodům pak patřil
Zimní závod Požárnické všestrannosti,
na kterém družstvo starších 4. místo
a družstvo mladších 10. místo. ZZPV se
tedy dětem velmi vydařil. Dalším velmi
vydařeným závodem byl branný závod v Úněšově. Zde obsadilo družstvo
starších 6. místo a družstvo mladších
9. místo. I tyto závody se tedy velmi
vydařily. Po návratu jsme to také oslavili u táborového ohně. Oproti tomu
na požárním útoku s překážkami CTIF
jsme se umístili v poslední čtvrtině.
Krásný tropický den s kamarády z celého okresu jsme si ale velice užili.

Výcvikový tábor okrsku Nýřansko
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Zdolávání 1. překážky na Bahňáku.
K těm nejzajímavějším závodům, kterých
jsme se v roce 2012 s kolektivem mladých hasičů zúčastnili, patří bez pochyb
extrémní překážkový závod IZS Bahňák
v sokolově. Všichni se na „Bahňák“ moc
těšili a i když se jim při startu honily hlavou kdejaké myšlenky, proběhli trať plnou ručkování, vodních příkopů, bahna,
pyramid z balíků slámy, přelezů, tunelů
pod vodou, skluzavek a mnoho dalšího
s velkou chutí. Byli jsme z toho velmi
nadšeni a letos jedeme znovu. Vedoucí
se také zúčastnili, je však oproti dětem
čekala mnohem delší trať s mnohem
náročnějšími překážkami.
I když všechny závody kolektivu byli
něčím ,,nej“, je třeba zmínit i další jeho
činnost. Kolektiv předvedl ukázku na
Dětském dni v Líních a Vejprnicích.
V obou případech šlo o originální bojové rozvinutí z CAS 32 Tatra 138. Při
další akci se kolektiv připojil ke Zbůšským a Nýřanským hasičům při Pochodu o Partizánský samopal, jehož trasa
vedla po Líňské okružní trase. Vedoucí
kolektivu si pro děti připravili také několik vlastních výletů. Na konci školního roku jsme vyrazily na již tradiční
pěší výlet do okolí Líní a jelikož panovalo tropické počasí, tak jsme se rozhodli navštívit starý lom za Novou Vsí.
Ani o Letních prázdninách kolektiv a vedoucí nezahálely. Mimo účasti na několika závodech jsme uskutečnili letní 6-ti
denní tábor Mladých hasičů. Ubytováni
jsme byli v chatkách v kempu Velký Vír
s výborným zázemím. Počasí nám přálo
a během pobytu jsme navštěvovali památky, koupali se, chodili na procházky,
ale také trénovali štafety a závod požárnické všestrannosti. Tohoto soustředění se zúčastnilo 11 mladých hasičů, ně-

Účastníci pochodu o Partyzánský samopal
kolik vedoucích a dokonce i dvouletý
syn naší členky.
Jelikož jsme během tábora citlivě hospodařili, mohli jsme si dovolit nevšední
zakončení prázdnin výletem do aquaparku Aquapalace Praha, kde jsme na
vodních atrakcích strávili 11 hodin. Veliký úspěch není třeba zdůrazňovat.
Stejně jako na konci školního roku, tak
i na konci toho kalendářního jsme se
vydali na výlet. Tentokráte však do plaveckého bazénu VŠ Slavia Plzeň-Slo-

Ukázka mladých hasičů na Dětském dni Vejprnicích
vany, kde jsme prošli všechny atrakce,
užili si spoustu zábavy a našel se čas
i na fyzickou přípravu a ukázku záchrany tonoucího. Po návratu si děti ozdobily stromeček, rozdali dárečky a poseděli na besídce v hasičské zbrojnici.
Sbor velmi úzce spolupracuje s místním Obecním úřadem. Tato spolupráce pomohla nejen při velkých akcích,
jako například při memoriálu Davida
Mikešky, Letním táboře mladých hasičů, Dětském dni či Lampiónovém prů-
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vodu. Důležitá spolupráce je s TJ Baník
líně, TJ Baník Líně se totiž na Dětském
dni a Lampiónovém průvodu také podílela.
Činnost sboru a kolektivu mladých
hasičů byla samozřejmě mnohem obsáhlejší. Věříme,
že výběr toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího Vám o naší činnosti mnoho zodpověděl.


Martin Zavřel

Zpráva zásahové jednotky za rok 2012
Vážení spoluobčané,
i v tomto roce 2012 jsme se zúčastnili
opět několika školení a výcviků spolu
s okolními jednotkami v rámci okrsku
Nýřansko, a to:
– výcviku v protiplynovém polygonu
na CPS Plzeň-Košutka
– školení řidičů a referentské zkoušky
v autoškole Zdeněk Kunst Nýřany
– COP JPO II a III v Kaznějově (velitelé
a strojníci)
– varování, vyrozumívání
obyvatelstva, evakuace,
posttraumatická péče, humanitární
zajištění obyvatelstva
– odhad sil a prostředků, doprava
vody na místo požáru, strojníci
zaměření na ovládání čerpadel
– výcvik CO v Nýřanech (taktické
cvičení)
– výcvikového tábora v Přehýšově
zaměřeného na metodu třídění
raněných START, práce v terénu
+ pátrací akce, práce na vodě +
záchrana osob, komunikace +
signalizace v PO, zdravotní příprava,
činnost JPO při povodňových stavech
– taktické cvičení v Lochousicích
zaměřené na dálkovou dopravu vody
– taktické cvičení v Červeném Újezdě
zaměřené rovněž na dálkovou
dopravu vody
– základního kurzu pro obsluhu
motorových pil
– školení mládeže
– požárního útoku v Heřmanově Huti
– požárního útoku Červeňácká osma
a I. ročníku Memoriálu Davida Mikešky, který pořádala naše jednotka v Líních na místním fotbalovém hřišti dne
13. 10. 2012 na počest ztráty našeho
dlouholetého kamaráda Davida a zároveň jsme tím obnovili tradici požárního sportu po 17-ti letech a loňský
slib o uskutečnění těchto závodů.
Tady bych se chtěl chvilku pozastavit, moc mě i naše členy mrzí neúčast
družstev okrsku Nýřansko, závodů se
tak zúčastnilo pouze družstvo z Červeného Újezda, a to ještě možná jen
díky tomu, že jsme je požádali o pomoc při organizaci těchto závodů, kde
nám pomohli zajistit hlavně digitální
časomíru a dva rozhodčí, za což jim
chci moc poděkovat, dále bych chtěl
podotknout, že termín těchto závodů
byl několikrát změněn, ne kvůli mé

osobě a nezájmu SDH, jak kdosi na
okrsku ventiloval, což vyplývá i ze zápisu okrsku Nýřansko, termín byl přesunut právě kvůli jiným akcím v okrsku, také kvůli dětskému dni nebo také
kvůli zápasu na tomto hřišti, proto
mně přijdou velice nemístné poznámky, že závody pravděpodobně neproběhnou z nezájmu SDH, naše jednotka dělala vše pro to, aby tyto závody
opravdu proběhly, není v našich silách uspořádat závody, jak nám naplánoval okrsek a vyhranil měsíc duben,
to je možné u jednotek vlastnící svůj
pozemek nebo pozemek obce vhodný k takovéto soutěži, bohužel jsme
byli závislí na místním fotbalovém
klubu, který nás na hřiště nepustí, jak
nám by se hodilo, jelikož mají svůj rozpis akcí, není možné, aby na jednom
hřišti hráli fotbal a zároveň probíhal
požární útok v tom se mnou doufám,
souhlasíte. Přesto, že na okrskové
schůzi Martinovi Zavřelovi přislíbily
svoji účast, nestalo se tak, omluvily se
pouze jednotky Tlučná a Nýřany, které
zajišťovaly dětskou soutěž v PLAMEN
v Tlučné, což je pochopitelné, nicméně okrsek Nýřansko nemá pouze dvě
jednotky, přesto věřím, že to nebyla
schválnost od okrsku za přesouvání
termínu závodů a v roce 2013 se aktivně zúčastní II. ročníku tohoto Memoriálu Davida Mikešky, který byl i Váš
kamarád, pracoval aktivně i jako člen
okrsku a všichni jste ho dobře znali,
myslím, že si Vaši účast zaslouží. Dále
bych chtěl poděkovat všem členům,
kteří se na přípravě těchto závodů
podíleli, protože to zabere spoustu
času příprav a zajištění, rovněž jim
patří poděkování za pomoc při uspořádání hasičského plesu v Lidovém
domě v Líních, který se moc povedl
a byl hodnocen od lidí velice kladně,
přestože jsme neměli s pořádáním
akce takového rozsahu skoro žádné
zkušenosti a hasičský ples jsme zde
v Líních pořádali po 20-ti letech, jsme
moc spokojeni, rovněž to byl jeden ze
slibů naší jednotky, který jsme dodrželi, další takový slib, který jsme si dali
byl, umístit sošku sv. Floriána, jakož to
patrona všech hasičů, kterou jsme obdrželi sponzorským darem od našeho
dlouholetého člena pana Laibla na
hasičskou zbrojnici, tuto sošku jsme
tam před pár dny rovněž stihli umístit.
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Kromě těchto akcí jsme se rovněž
zhostili spousty jiné činnosti, převážně pro obec Líně, tradiční mytí plochy
koupaliště, doprava vody na místní
hřbitov, zajištění technické vody pro
obyvatele Líní v době výpadku vodovodních řadů, čištění kanalizačních
řadů a samozřejmě i zajištění Dětského dne, kde jednotka předvedla dopravní nehodu vozidla Škoda Favorit
v upravené verzi, toto vozidlo skončilo
na střeše včetně řidiče, kterého si zahrál jeden z našich členů a můj dosavadní zástupce velitele David Šmůla,
kterého jednotka po nehodě vyprostila z havarovaného vozidla, poskytla
mu předlékařskou pomoc, dále jsme
na této akci předvedli požár osobního
automobilu a následné zdolání požáru, což nejvíce ocenily hlavně děti.
Samozřejmě se dále celoročně účastníme jiných drobnějších technických
pomocí.
V roce 2012 se naše jednotka opět dovybavila o některé
věcné prostředky a byl proveden nákup
dílů potřebných na opravu techniky:
– 1 x vakuová matrace pro přenos
raněných
– 2 x přenosná radiostanice
MOTOROLA GP 340
– 2 x zdroj pro kapesní radiostanice
MOT. GP 300
– 2 x rybářské gumovky tzv. (prsačky)
– 2 x nástřikové terče určené pro
požární sport
– 1 x laminátová požární nádrž rovněž
pro požár. sport
– 1 x olejová vana na PMS 8
– 1 x kulový kohout průměr B75
– 1 x řetěz včetně lišty pro ŘMP
Stihl MH 260
– 1 x pájecí pistole
– 1 x motůrek stěračů na vozidlo Tatra
CAS 32
– 1 x zámek pátých dveří na vozidlo
Š Felicie combi
– 1 x přední sklo rovněž na vozidlo
Š Felicie combi
– 3 x pracovní stejnokroj PS II
– 1 x oprava kompresoru, kde byl
vyměněn el. motor z 230V na 400V
Naše jednotka se také zhostila několik
zásahů, převážně v místě zřizovatele,
jednalo se celkem o 11 událostí
– 6 x technická pomoc, z toho 1 x
čerpání sklepních prostorů, 2 x
likvidace nalomeného stromu a 3 x

likvidace obtížného hmyzu
– 4 x se jednalo o požár
– 1 x asistence při dopravní nehodě
v obci Líně křižovatka ulic Lidická,
Dobřanská na žádost PČR
Bohužel v letošním roce je situace
velmi špatná, až bych řekl kritická, co
se týká techniky. V současné době je
v provozu a po STK pouze vozidlo Škoda Felicie combi, vozidlo DA 8 AVIA 31
je stále rozebrané a nepojízdné, taktéž i prvovýjezdové vozidlo TATRA 138
CAS 32, kterému skončila platnost STK
21. 12. 2012, je opravdu už ve velmi
špatném stavu. K zajištění nové STK
je zapotřebí odstranit několik závažných a nebezpečných závad, tyto závady jsou způsobeny převážně stářím
tohoto vozidla, které bylo vyrobeno
již v roce 1969 a spoustu let se nám
ho dařilo udržovat v provozu. Nutno
vyměnit gufera zadní nápravy, jelikož
protéká olej na brzdové obložení, dále

je zcela nefunkční i ruční brzda, z vozidla nadměrně unikají provozní kapaliny, převážně olej z motoru a převodů, také převodová skříň není úplně
v pořádku, jde obtížně řadit, někdy
dokonce vůbec a náhon na čerpadlo
má nepravidelný kroutivý moment,
nutno vyměnit celé převodové ústrojí,
v poslední době také značně prokluzuje spojka, bude již značně opotřebena. V neposlední řadě je na celém
vozidle značná koroze, samozřejmě je
na vozidle spousta jiných drobnějších
závad, netěsnost dveří a oken, do vozidla při deštích značně zatéká, stále
častěji máme problém s těsností vodní nádrže, která je již také ve značném
stadiu koroze, je zapotřebí výměna
tlumiče výfuku, montáž nové vývěvy,
velká vůle v čepech řízení.
Tady apeluji na obec Líně a jejich zástupce, jelikož jednotka je v současné době absolutně neakceschopná

a předpokládám, že tak ještě dlouho
bude, jelikož se stále nepodařilo tuto
situaci vyřešit, nezbývá nám tak nic
jiného než jezdit na požáry vozidlem
Škoda Felicie se džberovou stříkačkou
a v minimálním počtu hasičů, jelikož
se někteří členové odhlašují ze zásahové jednotky s tím, že stejně není
čím jezdit, zásahů je minimum a tak
si připadají být členem zásahové jednotky úplně zbyteční a nepotřební,
bohužel již není v mých silách přesvědčit je o opaku.
Na závěr bych chtěl zástupcům obce
poděkovat za finanční příspěvek při
konání soutěže I. ročníku Memoriálu
Davida Mikešky, kdy veškeré poháry
a věnec pro našeho kamaráda obec
zafinancovala a rovněž za příspěvek
na námi pořádaný hasičský ples. Velitel JSDHO Líně


Roman Vágner

Vzpomínka na Karla Marcína
SDH Líně si dovoluje zveřejnit vzpomínku na skvělého hasiče bratra
Karla Marcína, který odešel tak náhle a nečekaně v nedožitých 53 letech.
Karel Marcín byl dlouholetým členem našeho sboru, členem zásahové
jednotky a také dlouholetým vedoucím hasičské mládeže. Vykonával i jiné
funkce. Byl to člověk velice kamarádský, srdečný, pracovitý, svědomitý,
veselý, nezkazil nikdy žádnou legraci. Byl velice oblíbený pro svoji upřímnou
povahu a děti ho měly velice rády a vážily si ho.
Jsme hrdí na to, že jsme měli možnost Karla Marcína poznat a jít společně
kus cesty s ním. Nikdy na něho nezapomeneme.

Čest jeho památce.


Sbor dobrovolných hasičů Líně
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Odpočinek? Sladké nicnedělání?
Tak to se nás netýká. I když se obecně
aktivita v tomto období snižuje, v naší
organizaci to neplatí. Lze to opět doložit
množstvím akcí, které pro své členy pořádáme. A nejen pro ně. Nezapomínáme
ani na nejmladší generaci a jako každý
rok jsme pořádali mikulášskou nadílku
v restauraci Sparta na Sulkově. Pochopitelně byl sál zaplněn do posledního
místečka. Pro každé dítě byl přichystán
balíček s nadílkou, za což je třeba poděkovat předsedkyni našeho svazu paní
Marii Brandnerové, která dokáže sehnat
od sponzorů peníze nebo i dárky a pravidelně se tak stará o to, aby bylo možno
děti na našich akcích obdarovat. K tanci
zahrál pan Pelichovský, takže se děti dobře pobavily a vyřádily na parketu.
Pro dospělé byla zajištěna návštěva pořadu Aleše Cibulky a Vladimíra Hrona
v plzeňském Pekle. Jejich vystoupení
předcházela beseda s představiteli Plzeňského kraje o aktivitách organizovaných
pro zdejší seniory a službách, které jsou
pro ně zajišťovány. Ne vše funguje tak, jak
by se očekávalo, a je ještě co zlepšovat.
S povděkem byla přijata informace o nových domech pro seniory.
Tradice je tradice a dodržuje ji i současný hejtman Plzeňského kraje Milan
Chovanec. Pokračuje v tom, co zavedla
bývalá hejtmanka dr. Milada Emmerová, a sice předvánoční setkání se seniory. To poslední se konalo 10.prosince
ve Skvrňanech v kinosále SOU elektrotechnického. Oceňujeme, že se na
seniory nezapomíná a hlavně v době
předvánoční na ně kraj pamatuje. Večer byl plný zábavy, k tanci hrály hned
dvě kapely a později byly na programu
i soutěže o zajímavé ceny.
Věděli jste, že se Líně staly místem setkání tří partnerských měst ze tří států? Ano,
15.prosince v adventním čase v sále Lidového domu. Delegace z Regensburgu,
Žiliny, Plzně a zástupci organizací z Líní se
tu sešli, aby se sblížili a utužili vzájemné
přátelství. Po oficiálních projevech zahrál
k tanci Kracík Band, ve vědomostním
kvízu o těchto třech zemích se bojovalo
o ceny a o další zpestření programu se zasloužili Stanislav Rada a Jiří Pešek, kteří zahráli skladby W. A. Mozarta. Na závěr byly
slosovány všechny vstupenky a někteří
šťastlivci si odnášeli domů pěkné ceny.
Zdraví je to nejcennější, co máme. A je
třeba o ně pečovat, hlavně my starší bychom na to neměli zapomínat. Proto

Představitelé partnerských měst

K dobré zábavě patří tanec

jsme se zúčastnili 19. prosince přednášky zástupce společnosti Spektrum, který
nám poskytl informace o tom, jak podporovat své zdraví, zaměřil se na problémy s pohybovým ústrojím – páteří, kolenními a kyčelními klouby. Poradil nám,
jak postupovat při koupi kvalitní postele
a matrace a seznámil s vhodnými výrobky na trhu. Čím nás překvapil? Výrobky
z bambusu! Ponožkami, dětskými plenami a hebounkými polštáři a pokrývkami.
Vše velice vhodné pro alergiky a přitom
ekologické.
Jak se rok chýlí ke svému konci, těšíme
se na oslavu, která se pravidelně koná ve
Spartě. Tentokrát nás přišel pozdravit starosta obce, poděkoval nám za naši práci
a slíbil nás opět podpořit i finančně. Což
je důvod k radosti. A tak můžeme bez-

starostně vychutnávat tanec, veselit se
a přát si, aby příští rok byl zase tak bohatý
na zábavu a vzdělávání jako ten letošní.
A k tomu pevné zdraví!
Nový rok začínáme nejen s pravidelným
cvičením, abychom se rychle zbavily následků vánočního mlsání, ale také zvesela
v c. k. divadle Pluto na představení Švejkyjády aneb Poslušně hlásím. A že byla
dobrá nálada a všichni se dobře pobavili,
není třeba pochybovat.
Akce našeho svazu důchodců jsou pestré a početné, a tak se nedivme, že nás
v organizaci stále přibývá. Na výroční
členské schůzi konané 31. ledna 2013
bylo konstatováno, že je nás již 83 ! Tentokrát mezi nás přišla i zástupkyně Krajské rady Svazu důchodců Plzeňského
kraje paní Bohumila Šmolíková a dalším

I děti se rády baví
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hostem byl opět starosta obce. Ve svém
projevu připomněla předsedkyně paní
M. Brandnerová naši celoroční činnost
a zmínila se i o problémech seniorů,
na které upozornil předseda Národní
rady seniorů ing. Pernes. Kvalita života
důchodců se snižuje vzhledem k rušení
slev ve vlacích, zvyšování věku odchodu do důchodu, nedostatečné valorizaci důchodů, zhoršené zdravotní péči
i cenám léků. Vláda nedbá na připomínky Národní rady seniorů a občanů,
proto se v uplynulém roce uskutečnila
v Praze první demonstrace seniorů. Je
třeba říct, že nespokojenost se současnou situací cítí celá společnost. Starosta
ocenil práci naší organizace, stále patříme k nejaktivnějším v obci. Proto nám
finanční příspěvek na činnost navýšil
a nabízí podporu například pro kurz
informatiky. Slíbil také pomoc se zajištěním výroby kulis pro pořad, který připravujeme pro mateřskou školku. Další
pochvala přišla od paní Šmolíkové.
V Plzni jsou mnohem větší organizace,
ale zdaleka nemají tak bohatou činnost
jako my a je dost problém je přesvědčit

k aktivitě. Nabídla nám možnost účastnit se přednášky pro seniory o novinkách v pravidlech silničního provozu
na dopravním inspektorátu a dala nám
tipy, jak bychom mohly naši práci ještě
zpestřit.
Je třeba poděkovat předsedkyni svazu
naší organizace a jejímu výboru, který
přichází s dobrými návrhy a obětavě
zajišťuje jejich realizaci. V dnešní době
se mnohdy s velkou ochotou nezištné
pomoci nesetkáváme často. Proto za
vše upřímné díky, vytrvejte a zapojte
i ostatní! Plány do budoucna jsou skvělé.
Nejprve maškarní ples pro děti v sobotu
23. února. Pořádáme s oddílem biatlonu
v sokolovně. K tanci hrála hudba, zajištěna bohatá tombola a dětí bylo jako
smetí. Určitě to pro ně byl pěkný zážitek.
Na oslavu Dne žen se chystáme na zájezd do Újezdu, Klenčí a Trhanova. Pokud máte rádi cestování, určitě si zajděte
25. 3. 2013 v 16,00 do restaurace Sparta
na Sulkově, kde bude beseda o Islandu. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.
My se zase těšíme do Prahy do divadla
Kalich. Ale to až v dubnu, červen lázně

Sokolovna hostila Dětský maškarní rej!
V sobotu 23. února 2013 se v sokolovně uskutečnil tradiční
Dětský maškarní rej, pořádaný společně Klubem letního biatlonu TJ Baník Líně a sulkovskou organizací Českého svazu
důchodců. Účast byla navzdory sněhové nadílce hojná a děti
i rodiče se pěkně pobavili.
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Nejmenší účastnice
maškarního plesu Karolínka
Poděbrady, pak zájezd do Holašovic,
vesnice zapsané jako kulturní památka
UNESCO. Takže je na co se těšit a nezbývá čas na stýskání na neduhy a stárnutí.



Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov-Líně

Nové knihy
DOSPĚLÍ

Scott Michael
Kněžka

Fleming Kayla
Stopy větru

Clark Carol Higgins
Podvod

Benzoni Juliette
Rej dýk

Cooper Ronni
Nástrahy velkoměsta

GUHRKE, Laura Lee
... a pak ji políbil

Liška Vladimír
Česká akta X

Green Jane
Místo v mém srdci

Lowell Elizabeth
Zmatek v srdci

Hájková Veronika
Pes ve městě aneb Peklo
a půvaby druhého dospívání

Carter Chris
Popravčí

Peters Elizabeth
Záhada sarkofágu

Drnek Jan
Krajina nad pokladem
(průvodce po historii dolování na
Plzeňsku)

Ballantyne Lisa
Kdo je bez viny
Barnhill Anne Clinard
Zákon lásky
MLÁDEŽ
Brezovická Šebeková Ľubica
Medové příběhy

Černá Jaroslava
Perlová koruna
vladařské ambice křehké choti Jiřího
z Poděbrad

Reilly Matthew
Strašák a Armáda zlodějů

Kaminská Renata
Do školky za kamarády
Moje první pohádky s velkými
písmenky
Hrachovcová Michaela
Kocourek se vrací

Haran Elizabeth
Planoucí eukalypty
Sheldrick Daphne
Africký příběh lásky
Holland Cecelia
Vášnivá a nespoutaná
osudy královny Eleonory
Petrusová Kateřina
Nepřítel mého nepřítele
Dotkni se výšin
Po stopách slavných osobností
Bárta Jan
Kohouti kokrhají všude
stejně
Wheeler, Gerald
Za branami smrti
Naděje na nové setkání.
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Ilona Kaslová, knihovnice

Plán turistických akcí O KČT TJ Baník Líně na rok 2013
6. 4. BEZDRUŽICKOU A TEPELSKOU VRCHOVINOU zájezd a pěší turistika
so trasy: 15, 23, 33 km, mapa KČT č. 2 a 31 přihlášky do 31. 3. 2013
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 7:00, Sulkov 7:05, Plzeň-parkoviště u CAN v Plzni 7:15 hod.
jízdné: člen O KČT TJ Baník Líně a děti 100 Kč, nečlen 120 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz

27. 4. OD MILEŠOVKY NA DOUBRAVKU – České středohoří, Teplice zájezd a pěší turistika
so trasy: 16, 21, 25, 34 km, mapa KČT č. 10 přihlášky do 21.4. 2013
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 190 Kč, nečlen 210 Kč
info a přihlášky: Petr Brabec tel. 371 134 204, mobil 728 915 450, brabcak.072@seznam.cz

11. 5. LÍŇSKÝ MARATON pěší a cyklo turistika
so 26. ročník, pořádá O KČT TJ Baník Líně, mapa KČT č. 31
IVV trasy: pěší 12, 16, 22, 32, 42 km
horská kola 16, 22, 32, 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, kctline@seznam.cz

25. 5. OKOLÍM HORNÍ BLATNÉ, VLČÍ JÁMY – Krušné hory zájezd a pěší turistika
so trasy: 15, 22, 36 km, mapa KČT č. 4 přihlášky do 19.5. 2013
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 150 Kč, nečlen 170 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz

15. 6. PŘES DVA PARKY – Stráž u Tachova zájezd a pěší turistika
so 11. ročník, pořádá OT AS TJ Rozvoj Plzeň a KČT odbor J.Danzera Plzeň mapa KČT č. 28 a 29
IVV trasy: 9, 17, 24, 30 km
na akci je vypraven autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně přihlášky do 9.6. 2013
odjezd busu: Líně 7:00, Sulkov 7:05, Plzeň-parkoviště u CAN 7:15 hod.
jízdné: jednotné 100 Kč, přihlášky na BUS: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797
info k pochodu: Oldřich Okrouhlý, mobil 737 002 915, kct.jdanzera@seznam.cz

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTU TJ BANÍK LÍNĚ – Kalendář turistických akcí konaných v roce 2013 vedených p. V. Strakou
Sobota 20. 4. 2013 – cyklo 43 nebo 61 km – „Na dvě rozhledny“ – okres PS

Přihl. do 2. 4. 2013 – 50 Kč

Sobota 4. 5. 2013 – cyklo 50 nebo 65 km – Jižní Plzeňsko – okres PJ

Přihl. do 2. 4. 2013 – 50 Kč

Sobota 11. 5. 2013 – Líňský maratón – 26. ročník
Informace k jednotlivých akcím budou k dispozici u vedoucího akcí p.Václava Straky,
číslo t. 721 443 671, nebo e-mail: kctline@seznam.cz, nebo ve vývěsní skřínce odboru umístěné v Líních
na budově Místní knihovny u autobusové zastávky ve směru na Plzeň.
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25 let činnosti odboru Klubu českých turistů TJ Baník LÍNĚ
Nápad na založení líňského odboru turistiky vznikl na zakládající schůzce příznivců turistiky p. Františka Brabce, Miloslava Jirky, paní Otýlie Jirkové, Rudolfa
Kučery, Jaroslava Mourka st., Ladislava
Pakandla st., Iva Pěčka, Zdeňka Sedláčka
st., Jaroslava Smítky a Bedřicha Váchala
v líňské Sokolovně 25.ledna 1988. Po této
schůzce bylo provedeno 5 náborových
schůzek pro získání členů odboru a byl
uskutečněn první společný náborový
pochod 12.3 1988 v Plzni. Po zakládající schůzce proběhly ještě další 3 schůze
zakládajících příznivců turistiky, na kterých byl stanoven datum pro Ustavující
schůzi Odboru turistiky TJ Baník Líně,
včetně návrhu na složení jeho výboru
a programu této schůze. Náš odbor byl
založen 29.března 1988 při Tělovýchovné jednotě Baník Líně na Ustavující členské schůzi v zasedací místnosti v bývalích Jeslí, dnes provozovna firmy C+C.
Odbor byl od roku 1988 řízen Okresním
svazem turistiky Plzeň-sever, od poloviny roku 1990 Oblastním výborem Klubu
českých turistů Plzeňsko a od roku 2002
dodnes Oblastním výborem Klubu českých turistů Plzeňského kraje. Během
25 leté činnosti stáli v čele odboru jen
2 předsedové a to zakládající předseda
tohoto spolku František Brabec, který
vedl odbor od jeho založení po dobu
14 let a mladší předseda Karel Lukáš,
který vedl odbor po dobu 11 let a vede
jej i nyní. Ve výboru odboru se během
25 let vystřídalo na 20 členů. Současný
výbor pracuje ve složení: předseda Karel
Lukáš, místopředseda ing.Jozef Babka,
jednatel František Brabec, pokladní Marie Hašová, kronikář Jiří Horský a členové
výboru Petr Brabec, Alena Šedivá, Bohumila Pechová a Václav Straka. Náš odbor
po dobu svého trvání provozuje pěší
turistiku, cykloturistiku a lyžařskou turistiku. Počet členů odboru se v jednotlivých letech pohyboval mezi 50 až 70
členy. V roce 2013 má odbor 59 členů.
Celé dění po dobu 25 let v našem odboru zachycují Kroniky, které jsou vedeny
pečlivě a je jich již několik. V začátcích odboru ji vedla p. Anna Váchalová, potom
p. Alena Kašparová dnes Šedivá, Ludmila Dudíková a nejdéle ji vede od r.1996
dodnes Jiří Horský. Za tuto činnost všem
uvedeným kronikářům patří poděkování
a upřímný dík, protože tato práce zabere mnoho času, zvláště pak děkujeme p.
Jiřímu Horskému, který práci kronikáře

odboru vykonává již 17 let.
Po linii vyznamenání za aktivní práci pro
rozvoj turistiky v naší republice obdrželi
naši členové tato vyznamenání : Čestné
uznání Oblastního výboru KČT Plzeňského kraje obdrželo 12 členů, Veřejné
uznání KČT III.stupně-Diplom má 18 členů, Veřejné uznání KČT II.stupně-Diplom
s medailí získalo 11 členů. Čestné uznání
KČT udělené Ústředím KČT mají 2 členové, kteří obdrželi i jedny z nejvyšších
ocenění v turistice a to: Čestný odznak
KČT obdržel pan František Brabec zakladatel našeho odboru, první a dlouholetý předseda, nyní jednatel a organizátor
akcí v našem odboru, držitel výkonostního diamantového odznaku pěší turistiky
a ještě vyšší ocenění v turistice Čestný odznak Vojty Náprstka obdržel pan Václav
Straka, který si ho zasloužil dřívějším vedením odboru turistiky ve Zbůchu, prací
ve vyšších orgánech KČT, hlavně na poli
značkařském a ve výkonostní turistice je
Mistrem turistiky, od r. 1993 je členem
a organizátorem akcí v našem odboru
a nyní pracuje v jeho výboru.
Jako celek náš odbor KČT obdržel Diplom za vzorné a dlouholeté organizování akcí pro veřejnost a za rozvoj turistiky
a to k 20. výročí jeho založení od Ústředí
KČT v roce 2007 a Čestné uznání KČT za
vzornou činnost a rozvoj turistiky a to
k 25.výročí jeho založení v roce 2012.
Během své aktivní činnosti náš odbor
uspořádal ve spolupráci s Oblastním
výborem KČT Plzeňského kraje 3x Jarní
setkání turistů Plzeňského kraje a to 25.3.
1995 na hradu Bubnu, 4.4. 1998 v Chotě/ 15 /

šově, 3.4. 2004 v Liticích a 1x Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje 14.12. 2002
v Chotěšově společně s O KČT Chotěšov.
Někteří naši členové vypomohli Oblastnímu výboru KČT Plzeňského kraje při
pořádání celorepublikové turistické akce
Za posledním puchýřem v listopadu roku
1998 a 2012 a při 9. světové turistické
olympiádě IVV konané v Plzni na přelomu července a srpna roku 2005.
Odbor každoročně pořádá 3 hlavní turistické akce v naší obci a to v měsíci květnu
Líňský maraton, v prosinci Předvánoční pochod a Vánoční pochod a 1 akci
pěší turistiky mimo obec v měsíci únoru
Kouzlo zimního lesa. Dále O KČT TJ Baník
Líně po dobu 25 let uspořádal na 230 zájezdů autobusem na vlastní připravené
akce pěší turistiky a 11 zájezdů na akce
lyžařské turistiky do různých lokalit v našem kraji i mimo něj pro naše členy a další zájemce o turistiku, které připravoval
a vedl p. František Brabec, v posledních 5
letech mu vypomáhal jeho syn Petr Brabec a manželé Horských. Dále po linii cykloturistiky již 15 let pořádáme pro vlastní
členy a další zájemce vícedenní i jednodenní akce cykloturistiky pod vedením
Václava Straky a Karla Lukáše, při kterých
byla splněna převážná část Oblastních
turistických odznaků (OTO) a Tématických turistických odznaků (TTO) členy
odboru a v zimních měsících pořádáme
akce lyžařské turistiky pro své členy vedené p. Karlem Lukášem. Nyní v posledních
dvou letech započal odbor s kratšími vycházkami pěší turistiky se zaměřením na
kulturně poznávací činnost v našem kraji

v 5 letém cyklu „Poznej svůj kraj“ vedené
p. Václavem Strakou.
Ve sportovních soutěží turistiky získali
členové odboru ve výkonostní turistice
po linii pěší turistiky (PT) 35 bronzových,
18 stříbrných, 10 zlatých výkonostních
odznaků pěší turistiky (VOPT) za absolvování 10.000 km. Držiteli zlatých VOPT jsou
František Brabec, Petr Brabec, Bedřich
Flegel st., ing. Jan Hošek, Marie Korandová, Luboš Kříž, Karel Lukáš, Václav Míka,
Monika Sladká a ing. Josef Sladký. Dále
2 členové František a Petr Brabec získali
diamantové výkonostní odznaky PT za
absolvování 20.000 km. Tři členové našeho odboru Luboš Kříž, Petr Brabec a Václav Míka absolvovali 100 kilometrové pěší
pochody a naši turisté paní Marie Korandová a ing. Jan Hošek absolvovali během
roku 2011 padesát 50 km pochodů po
linii PT a následně tento výkon zopakovali i v roce 2012. Po linii cykloturistiky (CT)
získali členové 6 bronzových, 5 stříbrných
a 2 zlaté výkonostní odznaky, kde jejími
držiteli jsou Václav Straka a Karel Lukáš.
Dále po linii poznávací činnosti naši turisté získali 24 bronzových a 2 stříbrné
odznaky Turista ČR, který se plnil do roku
1993 a 7 bronzových, 4 stříbrné a 1 zlatý odznak Českomoravský turista, který
se začal jako novodobý odznak plnit po
roce 1993 a z našich členů ho splnil p.
Václav Straka.
Členové odboru po linii Oblastních turistických odznaků a Tématických turistických odznaků jich splnili celkem 9 1 2.
Nejvíce těchto odznaků 219 splnil Václav
Straka, dále následují Karel Lukáš 99, Ladislav Pakandl st. 95 a Ivo Pěček 92.
Dále naši členové během 25 leté činnosti odboru plnili další turistické soutěže

jako Zápočtové cesty, Kdo ujde 1 až 5
milionů kroků, Odznaky IVV, Dvoustovku,
Pochodnické ligy, Jarní kilometry a další,
kterých naši členové splnily v řádu několik desítek až stovek.
V našem odboru máme nyní z řad členů 8 vedoucích pěší turistiky a jsou jimi
tito členové: ing. Jozef Babka, František
Brabec, Jiří Horský, Oldřich Horský, Karel
Lukáš, Ivo Pěček, ing. Josef Sladký a ing.
Petr Vlček a 3 cvičitele pěší tutistiky,
kteřími jsou Petr Brabec, Ludmila Melicharová a Václav Straka, 1 vedoucího
cykloturistiky, kterým je p. Karel Lukáš
a 1 cvičitele cykloturistiky, kterým je p.
Václav Straka. Dále měl odbor do konce
roku 2008 5 značkařů pěších tras ing. Jozefa Babku, Františka Brabce, Jiřího Horského, Karla Lukáše a Václava Straku. Od
roku 2009 máme jen 3 značkaře pěších
tras ing. Jozefa Babku, Jiřího Horského
a Karla Lukáše, protože František Brabec
ukončil značkařskou činnost a Václav
Straka přešel do sekce cykloturistiky, kde
zastává funkci revizora cyklotras. Značkařům v jejich činnosti z řad naši členské
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základny vypomáhala p. Alena Šedivá.
Všem bývalým a současným značkařům
a vypomáhající člence odboru patří dík
za odvedenou práci, protože se starají
o značení nových tras, jejich obnovu,
údržbu a revizi a my turisté a občané je
využíváme k provozování své činnosti.
V neposlední řadě se nám v roce 2012
podařilo vybudovat 12 km Líňskou
okružní trasu pro pěší i cyklisty s 12 zastaveními a 7 informačními panely pro
širokou turistickou veřejnost za finanční
a materiální pomoci OÚ Líně.
V další společenské činnosti náš odbor
zorganizoval od svého založení do roku
2005 vlastními silami několik akcí pro
děti a to turistické akce k Mezinárodnímu dni dětí a Dětské maškarní discoreje. V posledních letech vypomáháme
v této činnosti oddílu Letního biatlonu
TJ Baník Líně.
Abychom mohli provozovat svoji činnost v plném rozsahu musíme poděkovat našim sponzorům za finační
a materiální pomoc, dále za materiální
a metodickou pomoc Oblastnímu výboru KČT Plzeňského kraje, TJ Baníku
Líně a Obecnímu úřadu v Líních.
Taková byla v krátkosti 25 letá činnost
našeho odboru KČT. Za aktivní činnost
musíme poděkovat všem členům našeho odboru a věřím, že v této bohaté
a záslužné činnosti budeme my i naši
následovníci pokračovat a budeme se
nadále těšit z hezkých výletů, příjemných zážitků, dobrých přátel a kamarádů. Obětavou prací pro turistiku a organizováním turistických akcí uděláme
něco pro rozvoj turistiky v oblasti i ČR
a soustavným pohybem v přírodě i něco
pro své tělo.
Přijďte mezi nás i Vy, už se na Vaši účast
na našich akcích nebo na členství v našem odboru těšíme.

František Brabec

jednatel odboru a zakládající člen

Ať je léto nebo zima, v potoce je vždycky prima!
První ročník tzv. válení v Lučním potoce měli možnost shlédnout občané při cestě za Sulkovem v sobotu
26. ledna.
Parta místních otužilců předváděla
tzv. ponory, leh v korytě potoka a válení ve sněhu. Teplota vody byla kolem +4°C. Poté se otužilci poplácali
sněhem, osušili a oblékli do teplých
šatů. Po tomto statečném výkonu si
v místní hospůdce objednali pěkně
orosené pivíčko.
Zimní plavání, které je prospěšné především pro zvyšování imunity a odolnosti, je dosti populární v celé České
republice. Takže vzhůru do zimních
vod!

Ladislav Vacek
místostarosta

Chmel obecný /Humulus lupulus/
sobí močopudně, zmírňuje prostatické
obtíže, potíže v přechodu a uklidňuje
pohlavní podráždění. Snižuje reflexní
dráždivost a současně stimuluje činnost trávicího traktu. Dále má droga
mírný účinek antibiotický a tuberkulostatický.
Aplikace:
Zevně se užívá formou obkladů při
zánětu nervů, zánětech kůže a revmatismu. Ze šištic se připravuje nálev ze
2-3 g drogy na sklenici vroucí vody. Maximální jednotlivá dávka činí 10g (jen
výjimečně), denní 15g. Účinnost drogy
skladováním rychle klesá. Droga získaná z planě rostoucích exemplářů je
považována za méněcennou. Při samostatném užití drogy vzniká poměrně
brzy návyk na její působení, takže účinnost se snižuje a častější jsou i alergické
reakce, proto je vhodnější její kombinování do směsí.
Pravotočivá liána s tuhými, dvouramennými příchytnými chlupy. Vstřícné listy
jsou dlanitě tří až pětilaločné, hrubě
pilovité. Lodyha bývá až 10 m dlouhá. Kvete v červnu a červenci, plody –
chmelové hlávky – dozrávají koncem
srpna. Chmel je rostlina dvoudomá.
Planě roste ve vlhkých křovinách, na
dřezích potoků nebo se pne po ostružinovém houští.
Droga s obsahem pryskyřic, hořčin (humulon, lupulon), silice tříslovin a flavonoidů. Listence chmelové šištice i nažky jsou pokryty žlutými žlázkami, které

obsahují hojně hořčin; dnes se, po vyklepání z hlávek, používají již jen velmi
omezeně ve farmacii.
Sbírají se samičí šištice před
dozráním (srpen – září ).
Při česání mohou chmelové hlávky
způsobit u citlivých osob alergickou vyrážku nebo i oční zánět.
Chmelové hlávky jsou dodnes osvědčenou drogou proti nespavosti, neurózám (funkční onemocnění z poruchy
vyšší nervové činnosti ) a hysterii. Chmel
povzbuzuje chuť k jídlu, tiší křeče, pů/ 17 /

Čaj (odvar) – 2 lžičky rozpadlých šištic na 1/4 l vody. Necháme přejít var,
10 minut ustát a potom přecedíme
přes pláténko. Pijeme po doušcích vlažný, 2 šálky denně.
Čaj (odvar) proti nespavosti a k uklidnění – chmel (šištice), kozlík (kořen),
meduňka (nať) – po 1 dílu. Dvě lžičky
směsi na 1/4 l vody. Necháme přejít var
a 15 minut ustát. Pijeme teplý 1 šálek
před spaním.


Milena Voráčková

Rozpis soutěží TJ Sparta Sulkov – jaro 2013
Kolo
14

tým den datum hodina
A
Ne
24.3.
15.00

domácí
Sokol Nekmíř

hosté
SPARTA

15

A

So

30.3.

15.00

SPARTA

Sokol Trnová

16
12
8
8

A
B
D
Ž

Ne
Ne
Ne
So

7.4.
7.4.
7.4.
6.4.

16.30
16.30
10.00
10.00

ZKZ H. Bříza „B“
SK Doubrava
SHH H. Huť
Baník Líně

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

17
13
9
9

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

13.4.
14.4.
14.4.
13.4.

16.30
16.30
10.00
14.30

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

Slovan Blatnice
KZJ SK Všeruby „B“
TJ Tlučná
FK Trafo Hadačka

18
14
10
10

A
B
D
Ž

So
Ne
So
Pá

20.4.
21.4.
20.4.
19.4.

17.00
15.00
14.30
17.00

Sokol Hunčice
Baník Líně „B“
Olympia Kožlany
SHH H. Huť

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

19
15
11
11

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

27.4.
28.4.
28.4.
27.4.

17.00
17.00
10.00
15.00

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

Jiskra Křelovice
Baník Zbůch „B“
Sokol Dolní Bělá
Baník Zbůch

20
16
12
12

A
B
D
Ž

Ne
Ne
Ne

5.5.
5.5.
5.5.

17.00
15.00
10.00

FK Bohemia Kaznějov „B“
Slovan Blatnice „B“
SPARTA
VOLNO

SPARTA
SPARTA „B“
Slavoj Žihle

21
17
13
13

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

11.5.
12.5.
12.5.
11.5.

17.00
17.00
15.00
14.30

TJ Tlučná „B“
Sokol Pernarec
Sokol Plasy
KZJ SK Všeruby

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

22
18
14

A
B
Ž

So
Ne
So

18.5.
19.5.
18.5.

17.00
17.00
15.00

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA

KZJ SK Všeruby
Sokol Pňovany
ZKZ H. Bříza

23
19

A
B

So
So

25.5.
25.5.

17.00
17.00

Slavia Úněšov
Sokol Přehýšov

SPARTA
SPARTA „B“

24
20

A
B

So
Ne

1.6.
2.6.

17.00
17.00

SPARTA
SPARTA „B“

Sokol Vochov
Sokol Hunčice „B“

25
21

A
B

So
Ne

8.6.
9.6.

17.00
15.00

Sokol Dobříč
SHH H. Huť „B“

SPARTA
SPARTA „B“

26
22

A
B

So
Ne

15.6.
16.6.

17.00
17.00

SPARTA
SPARTA „B“

DIOSS Nýřany „B“
Sokol Kozolupy „B“

MNOHO ÚSPĚCHŮ, RADOSTI ZE HRY A HEZKOU PODÍVANOU PŘEJE výbor Sparty
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výsledek
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13
31

34

24

29

23
24
29
31
42

66

65
35

66

22a

66

19
10

42
44
27
32a
66
42

26
11a

66

r

p R

r

p

r NC R
r
r
n NC
r
r
r NC
r
r
r U
r U NC
r

n

r
r NC K
k
U R
U o NC

o NC

r

o

r
r NC
r
r
r NC
r NC K
k
l n NC K
r o NC R
U NC
r NC
r NC K
k
r
r NC
r NC
o NC
r
U NC

o NC

r

j

r R
j R
r NC
r NC K
k
r
r
r
r
r
r

o NC

r
r

Jízdní řád

4.50
5.00
5.00
5.15
5.40
5.32
5.53
6.00
5.56
6.28
6.31
6.55
7.02
7.02
7.10
7.10
7.12
7.19
7.53
8.06
8.17
8.28
8.28
9.06
9.06
9.41
10.23
10.53
11.06
11.10
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
20.55

Zbůch-Plzeň
Zbůch-Plzeň 4.55 ze sídliště
Zbůch-Plzeň
Domažlice-Praha
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 (7.10. ze 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-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
Stod-Plzeň
Domažlice-Praha
Domažlice-Plzeň
Domažlice-Praha
Merklín-Plzeň

z Líní

21
22
13
31

24

24
29

10
66

65
66

42

27

66
34
29

66
33

44
32a
42
66
10
25
42

r

p

r
r

o

r
r
r
r
r
r
r

n

r
r
r
U

l
o

r

j

r
r

o

r
r
r
U

j

r
r

o
p
n

r
r
r
r
r
U
r

o
o

r
r
r
r
r

l
j

5.00
5.23
6.20
6.20
6.25
6.25
6.25
n NC K
k
6.40
k m NC K
k 6.40
7.05
7.10
7.35
8.10
9.10
9.15
p R
9.35
9.45
NC K
k
10.20
10.45
NC K
k
11.15
11.30
NC
11.30
12.00
NC
12.30
R
12.35
12.50
NC
12.50
13.00
13.30
13.50
13.50
14.15
NC
14.30
NC
14.45
14.45
NC
14.45
k m NC k 15.10
15.10
n NC
15.10
NC
15.30
NC
15.50
16.05
16.10
NC
16.20
16.25
NC R
16.30
17.10
NC
17.15
U NC
18.05
18.35
R
18.40
19.15
NC R
19.15
U R
20.15
U R
20.35
R NC
22.25
22.30

r
r
r
r NC
r
r
o NC

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-Zbůch
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Plzeň-Stod
Praha-Domažlice
Plzeň-Domažlice
Praha-Domažlice
Praha-Domažlice
Praha-Domažlice
Praha-Domažlice
Plzeň-Merklín

z Plzně

44
45
65
66
68

33
34
35
42

32a

U
R
NC
K
10
13
19
21a
21
22
22a
23
24
25
27
29
31
32

j
k
l
m
n
o
p

r

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 od 26.12.2012 ,29.3,.013, 8.5.2013,5.7.2013,1.11.2013
jede také 1.4.13,28.10.13, nejede 23.12.12,30.12.12,31.3.13, od 30.6.13 do 31.8.13,27.10.13
nejede od 22.12.12 do 2.1.13,1.2.13, od 28.3.13 do 29.3.13, od 29.6. do 1.9.13, od 29.10. do 30.10.13
jede od 8.12.13 do 9.12.13
nejede 28.12.12,1.2.13,29.3.13, od 29.6.13 do 1.9.13
nejede od 24.12.12 do 25.12.12,31.12.12,31.3.13, od 5.7.13 do 6.7.13,28.9.13,27.10.13, od 8.12.13 do 9.12.13
jede také 6.7.13,28.9.13
nejede od 24.12.12 do 25.12.12,31.3.13, od 5.7.13 do 6.7.13,28.9.13,27.10.13
nejede 24.12.12
jede také1.11.13, nejede od 22.12.12 do 2.1.13, od 28.3.2013 do 29.3.13, od 29.6.13 do 1.9.13, 29.10. do 30.10.2013
jede také 3.1.13,2.4.13, nejede od 22.12.12 do 2.1.13,1.4.13, od 29.6.13 do 1.9.13,28.10.13
jede také 31.1.13,27.3.13, nejede od 22.12.12 do 2.1.13,1.2.13,29.3.13, od 29.6.13 do 1.9.13
nejede 31.12.12
jede od 22.12.12 do 2.1.13,1.2.13, od 11.2.13 do 17.2.13,
od 28.3.13 do 29.3.13, od 29.6.13 do 1.9.13, od 29.10.13 do 30.10.13
jede od 22.12.12 do 2.1.13,1.2.13, od 25.2.13 do 3.3.13, od 28.3.13 do 29.3.13
od 29.6.13 do 1.9.13, od 29.10.13 do 30.10.13
jede také 1.4.13,5.7.13,28.10.13, nejede 23.12.12, od 29.12.12 do 30.12.12,31.3.13,6.7.13,27.10.13
jede také 1.4.13,28.10.13, nejede 23.12.12,30.12.12,31.3.13,27.10.13
jede také 5.7.13, nejede 29.12.12,6.7.13
nejede od 22.12.12 do 2.1.13,1.2.13, od 25.2.13 do 3.3.13, od 28.3.13 do 29.3.13,
od 29.6.13 do 1.9.13, od 29.10.13 do 30.10.13
nejede od 22.12.12 do 2.1.13, od 29.6.13 do 1.9.13
nejede od 22.12.12 do 2.1.13, od 11.2.13 do 17.2.13, od 29.6.13 do 1.9.13
nejede od 24.12.12 do 25.12.12,31.3.13,6.7.13,28.9.13,27.10.13
nejede 6.7.13,28.9.13
nejede od 22.12.12 do 2.1.13, od 11.2.13 do 17.2.13,1.4.13,1.5.13,8.5.13, od 29.6.13 do 1.9.13,28.10.13

platí od 9.12.2012 do 14.12.2013

Sportovní rybník Hráz - Sulkov
dřevěnou pergolou s výhledem na celý
rybník, na kterém se vyskytuje spousta
ptáků jako např. labutě, volavky, kachny
a dokonce i chránění ledňáčci.
Nepřijdou si zde na své jen rybáři, ale
i nejmladší členové rodiny, protože
R.C.L. plánuje v letošním roce vybudovat ohradu pro kamerunské kozy
a ovce.
Kluci mají do budoucna veliké plány,
tak jim přejme hodně zdaru, ať pod
jejich rukama okolí rybníka jen
vzkvétá.


V loňském roce si parta kluků založila
občanské sdružení, jehož názvem je Rybářský Cech Líně (R.C.L.). Na vlastní náklady si na Sulkově pronajali zarostlou
vodní plochu pod starou skládkou, kterou vlastními silami a se spoustou stráveného volného času proměnili v krásný rybník, který dostal název Sportovní
rybník Hráz-Sulkov.
Cílem tohoto sdružení není jen zvelebování samotného rybníka, ale i jeho

Petr Pešík ml.

okolí a zamezení
vzniku černých skládek. Okolí bylo pečlivě
vyčištěno a upravena byla
i příjezdová cesta. Do vody byla
koupena a nasazena spousta ryb, které
dosahují i trofejní míry. Osloví to rybáře,
kteří upřednostňují sportovní rybaření
se záměrem „ chyť a pusť“.
U vody je možné klidné a harmonické
posezení s malým občerstvením pod

Nabídka inzerce v Novinách pro obyvatele Líní a Sulkova
Vážení přátelé,
připomínáme všem firmám a podnikatelům z Líní, Sulkova i blízkého okolí možnost placené inzerce na stránkách našich
Novin. Tato možnost je zatím velmi málo využívána. Obec Líně případný zájem o uveřejnění reklamy uvítá. Zveřejněním
reklamy neposloužíte jen propagaci svých výrobků nebo poskytovaných služeb, ale také výrazně napomůžete k úhradě
nákladů spojených s vydáváním čtvrtletníku.
Podmínky placené inzerce v Novinách pro obyvatele Líní a Sulkova, schválené usnesením Rady obce Líně č. 63/2009
ze dne 13. 8. 2009:
- stránka A4 ..................................................................................................................................1000 Kč + DPH
- ½ stránky A4...................................................................................................................................500 Kč + DPH
- ¼ stránky A4...................................................................................................................................250 Kč + DPH
Předání podkladů pro zveřejnění inzerce i úhrada poplatku musí proběhnout vždy do redakční uzávěrky daného čísla, tedy
do posledního dne druhého měsíce čtvrtletí (do 28. února, 31. května, 31. srpna nebo 30. listopadu).
Redakce

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 1. Ročník 7. Vychází 15. 03. 2013
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

/ 20 /

