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Líně pomohly povodní postiženému Hořínu
Začátkem června zasáhly významnou
část Čech vydatné deště, které způsobily vzestup hladin velkých i menších
vodních toků. Výjimkou nebyl v tomto
směru ani Plzeňský kraj, kde rozsáhlé
povodňové škody způsobily zejména
řeky Úslava, Úhlava, Radbuza, Klabava
a Berounka. S následky živelní pohromy se přitom museli vyrovnávat nejen lidé žijící u větších řek – výrazně
stoupaly také hladiny menších toků,
mnohde přetékaly rybníky, z polí
a lesů se valily proudy vody a bahna.
V územním obvodu Líní naštěstí došlo
pouze k minimálním škodám (mj. na
veřejné kanalizaci). Oba potoky – Luční i Zálužský zůstaly po celou dobu trvání dešťů ve svém korytě.
Povodňová vlna se dále valila republikou, ohrožovala Prahu a následně
obce a města na Labi. Ze záběrů tele-

vizního zpravodajství nebo z internetových obrázků doslova běhal mráz
po zádech. Je jisté, že pohromu tohoto rozsahu si většina z nás v našich
podmínkách vůbec neumí představit.
Stejně jako mnohokrát v minulosti se
i tentokrát vzedmula velká vlna solidarity s těmi, kdo byli povodní nejvíce
zasaženi. Na účty humanitárních organizací a nadací lidé z celé České republiky poslali značné ﬁnanční prostředky
a obyvatelé Líní jistě v tomto směru
nebyli výjimkou.
Také orgány obce vyhodnotily vážnost situace a rozhodly pomoci. Rada
obce na svém červnovém zasedání
schválila poskytnutí ﬁnančního daru
ve výši 20 000 Kč obci Hořín, ležící
v jednom z nejpostiženějších území –
poblíž soutoku Labe s Vltavou u Mělníka. Tento krok následně podpořili

Hořín 4. 6. 2013 – poslední okamžiky před přetečením protipovodňové hráze
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Hořín 5. 6. 2013 – obrovská vodní laguna

Hořín 5. 6. 2013 – pohled z budovy
obecního úřadu

Hořín 5. 6. 2013 – zatopená náves

Hořín 8. 6. 2013 – úklid návsi po opadnutí vody

také zastupitelé. Koncem června došlo
k uzavření darovací smlouvy a příslušná ﬁnanční částka byla obratem poukázána na účet postižené obce, která
se zavázala ji využít na odstraňování
následků škod způsobených povodní.
Hořín byl zaplaven 4. června 2013, když
voda z rozvodněného Labe přetekla

přes 650 dlouhou protipovodňovou
hráz, vybudovanou v roce 2008. Evakuováno muselo více než 700 obyvatel. Povodeň velmi výrazně poškodila
nejen obecní majetek (např. komunikace, kanalizaci), ale také soukromý
majetek místních obyvatel a podnikatelů. Rozsah živelní pohromy je dob-

ře patrný ze snímků, které nám poskytl
hořínský obecní úřad. Likvidace škod si
vyžádá mnoho úsilí, obětavosti i peněz.
Držme obyvatelům Hořína palce v jejich
úsilí o překonání následků katastrofy.
Michal Gotthart
starosta

Také Líně mají svůj povodňový plán
Přestože Líně nepatří z hlediska výskytu povodní
k rizikovým oblastem, svůj povodňový plán mají.
V roce 2012 jej vypracovala Agentura Ekostar. Kromě
charakteristiky obou hlavních toků – Lučního i Zálužského potoka, obsahuje také obecné zhodnocení
přítokových i odtokových poměrů v katastru obce
a vyjmenovává ohrožené objekty. Velká pozornost je
věnována zejména sledování toků v hlásných proﬁlech a vyhlašování stupňů povodňové aktivity.

V jednotlivých hlásných proﬁlech pověřené osoby
sledují výšku hladiny a podávají informace povodňové komisi obce. Na Sulkově hlásná služba provádí
pouze monitorování průtoků Lučního potoka pod
čerpací stanicí splaškových vod. Během letošního
léta byly v místech všech tří hlásných proﬁlů vyznačeny barevné značky, vypovídající o míře hrozícího
nebezpečí:

• Barva zelená: stav bdělosti

Na území obce jsou určeny tři hlásné profily:

• Barva žlutá: stav pohotovosti

• Luční potok – silniční most na silnici III/203 3

• Barva červená: stav ohrožení

Líně–Tlučná (Na Vypichu)

• Luční potok – silniční most na silnici I/26
Plzeň–Folmava (poblíž Sokolovny)

• Zálužský potok – silniční most místní
komunikace na sídliště (na návsi)

Informace hlásné služby vyhodnocuje povodňová
komise jmenovaná radou obce. Ta také podle vývoje
situace provádí v případě potřeby varování občanů
a řídí záchranné práce.
OÚ Líně
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Kaleidoskop informací

Třídění odpadů napomáhá ke zlepšení životního prostředí. Díky rozvoji a provozu systému tříděného odpadu a recyklace využitelných složek komunálních odpadů obyvatelé obce Líně přispívají ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Konkrétně v případě obce Líně bylo
v roce 2012 dosaženo úspory 173,506 t emisí CO2 (ekv.) a 4
400 342 MJ energie. Vyplývá to ze zprávy společnosti EKO-KOM, a.s., s níž obec na zajištění systému třídění odpadu
a jeho recyklace dlouhodobě spolupracuje.

Dům č.p. 160 má opravené schody. Na počátku srpna bylo
opraveno druhé vchodové schodiště bytového domu č.p.
160 v Dlouhé ulici. Stav schodiště původního byl již zcela
nevyhovující a obyvatelům domu hrozilo nebezpečí úrazu. Nyní probíhají ze stejného důvodu opravy vchodových
schodišť v bývalé hornické kolonii.

Nová plakátovací plocha byla instalována poblíž restaurace Sparta na Sulkově. Původní konstrukce i s dřevěnou
tabulí byla zcela zničena couvajícím nákladním automobilem. Viníka se bohužel vypátrat nepodařilo.

Během léta pokračovala rekonstrukce veřejného osvětlení chodníku mezi Líněmi a Sulkovem. Osvětlení by se
po letech mělo opět rozsvítit nejpozději v říjnu letošního
roku. Cesta do školy či do zaměstnání by tak zejména v zimních měsících měla být o něco bezpečnější.
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Kaleidoskop informací

Dům č.p. 27 dostal nový kabát. Jeden z nejstarších líňských
domů se během letních měsíců dočkal zateplení a nové fasády. Z estetického hlediska se tak výrazně proměnilo prostředí autobusové zastávky na Plzeň. Rekonstrukcí prošla
také místní knihovna, která v domě sídlí.

Bezbariérový chodník do lokality Na Vypichu se stává
skutečností. Stavební práce probíhají u rušné silnice na
Tlučnou od začátku školních prázdnin. Součástí projektu je
rovněž vybudování lávky pro pěší přes Luční potok, nový
úsek veřejného osvětlení a vjezdy do přilehlých obytných
ulic. Obci se na akci podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši až 4,196 mil. Kč. Ukončení prací se předpokládá do října 2013.

Dětská hřiště prošla revizemi. Odborná firma provedla
začátkem léta pravidelnou revizi herních prvků na dětských
hřištích na sídlišti i na Sulkově. Významné závady zjištěny
nebyly, obě hřiště jsou z hlediska předpisů bezpečná. Na
základě vydaných doporučení byly odstraněny některé
drobné nedostatky. Na snímku pracovníci obce navyšují
vrstvu jemných oblázků mezi herními prvky na sulkovském
dětském hřišti do předepsané výše.

Seniorky se učili práci na počítači. Bezplatný počítačový
kurz pro seniory zajistil Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových na základě požadavku obce, vlastní výuku
vedl lektor Jihočeského institutu celoživotního učení. 11
seniorek z Líní i Sulkova absolvovalo během 4 dnů celkem
16 hodin výuky, během nichž si osvojily základy práce s počítačem. Kurz se uskutečnil v moderně vybavené počítačové učebně Základní školy Líně, za což patří vedení školy
velké poděkování.

V ulici Na Podkově už se svítí. Nové veřejné osvětlení vybudovala Společnost ČEZ Energetické služby, náklady na
svícení hradí ze svého rozpočtu obec.
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Místní knihovna po rekonstrukci znovu přivítala čtenáře
Prohnilé podlahy, nedostatečné vytápění, zastaralá elektroinstalace, provlhlé stěny, vzduch prosycený vlhkostí… A v takovém prostředí spousta
zajímavých knih pro děti a dospělé.
Přesně tak vypadalo ještě letos na jaře
prostředí v některých místnostech

části elektroinstalace a osazení nových svítidel, výměnu dveří, částečné úpravy stropu, vymalování a zabudování nového výpůjčního pultu.
Celkové náklady akce, na níž se podíleli kromě zaměstnanců obce také
místní firmy a řemeslníci, dosáhly
výše 274 tis. Kč. Práce s ohledem na
předepsané technologické postupy
probíhaly od poloviny května do konce
července a vynutily si úplné uzavření
knihovny po dobu necelých tří měsíců.
5. srpna se zrekonstruovaná knihovna
znovu otevřela veřejnosti a přivítala
Počátkem srpna se do knihovny vrátili
věrní čtenáři
své věrné čtenáře. Ti jsou podle svých
prvních vyjádření s vylepšeným prostředím knihovny spokojeni. V současné době obsahuje knihovní fond
obce celkem 8933 knih, které zahrnují beletrii a naučnou literaturu pro
dospělé i pro děti. Místní knihovna
registruje celkem 182 stálých čtenářů, kteří mají podle knihovnice Ilony
Kaslové zájem především o knižní novinky, historické romány nebo romány pro ženy.

Prohnilá podlaha v některých
místnostech knihovny přišla na řadu jako
první
místní knihovny. Situace se navíc postupně dále zhoršovala.
Právě s ohledem na tento nepříznivý
stav přistoupila obec k celkové rekonstrukci svého jediného kulturního zařízení. Rekonstrukce zahrnovala
instalaci nového systému vytápění
s kotlem na zemní plyn, vybudování
nových podlah v některých místnostech, sanaci vlhkého zdiva, výměnu

Součástí rekonstrukce byla také výměna
nevyhovující elektroinstalace

V prostorách knihovny instalatérská
ﬁrma osadila nový plynový kotel

Výraznou změnou je moderní výpůjční pult
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Michal Gotthart
starosta

Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ

CARTLAND, Barbara
LÁSKA NENÍ SLEPÁ

LUCEMBURKOVÉ, ČESKÁ KORUNA
UPROSTŘED EVROPY

DEVÁTÁ, Ivanka
JAK JSEM SE ZBLÁZNILA

ŠIMEK, Milan
HIMALÁJE A NEJEN HIMALÁJE
ANEB S TŘEMI DŮCHODCI
K EVERESTU

NESVADBOVÁ, Barbara
PŘÍTELKYNĚ

ÖSTLUNDH, Hakan
POTÁPĚČ
DAMHAUG, Torkil
ŽHÁŘ
JORDAN, Ricarda
DĚDICTVÍ LAUENSTEINŮ
NESBO, Jo
ŠVÁBI

BLYTON, ENID
TAJEMNÉ MOŘE 4.
BLYTON, ENID
TAJEMNÁ HORA 5.

MLÁDEŽ
SMITH, L. J.
UPÍŘÍ DENÍKY. ZOUFALSTVÍ 10.
SMITH, L. J.
UPÍŘÍ DENÍKY. DRUHÁ ŠANCE 11.
SMITH, L. J.
UPÍŘÍ DENÍKY. FANTOM 12.
SMITH, L. J.
UPÍŘÍ DENÍKY. OHROŽENÍ 13.

GOLDSTEIN, Barbara
ZAPOMENUTÝ PAPEŽ
SCARSBROOK, M. G.
LUCREZIA BORGIA, DCERA ĎÁBLA

KINNEY, JEFF
DENÍK MALÉHO POSEROUTKY.
PÁTÉ KOLO U VOZU 7.

FIELDING, Joy
POTOK STÍNŮ

ŠMOULOVÉ. FILMOVÝ PŘÍBĚH.
ÚNOS ŠMOULINKY 2.

Po dlouhé rekonstrukci je již knihovna
otevřená.

HARDEN, Blaine
ÚTĚK Z TÁBORA 14,
autentické svědectví z pracovních
táborů v Severní Koreji

BLYTON, ENID
TAJEMNÝ HRAD 2.

Všichni jsou srdečně zváni.

BLYTON, ENID
TAJEMNÉ ÚDOLÍ 3.

ŽENY SULKOV o.s.o POŘÁDAJÍ DNE 28. 9. 2013
V RESTAURACI SPARTA SULKOV OD 20 HODIN

POUŤOVOU ZÁBAVU
K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA SEKVENCE
VSTUPNÉ 100 KČ
Předprodej vstupenek 13. a 20. září od 19 hodin v RESTAURACI SPARTA SULKOV
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Ilona Kaslová
knihovnice

Naše letní aktivity
Léto je obdobím, na které se všichni těší. Děti proto, že mají prázdniny
a mohou si odpočinout od školy. Dospělí si zase vychutnají zaslouženou
dovolenou. Spolky a organizace většinou omezí svou činnost, protože se
jejich členové rozprchnou i za hranice
naší vlasti. Na letošní léto jsme tak čekali a po dlouhých deštích a záplavách
v některých oblastech zase nastaly
parné tropické dny. Ty snížily počet
našich akcí, ale úplně jsme nezaháleli.
Využili jsme nabídek organizace Totem
v Plzni a vydali se do nových prostor
na Lochotíně. A co pro nás bylo připraveno na léto? Nebylo toho málo: malováni na hedvábí, výroba šperků, kurzy
fotografování, minigolf, cvičení pro
bolavá záda, kondiční cvičení, jóga,
rehabilitace. Bohužel jsme se nedostali
do všech nabízených kurzů, ale 6 lekcí
kondičního cvičení navštěvovalo 5 našich členek a někteří zajeli i na zpívání.
Naší nejatraktivnější akcí byl v sobotu 27. 7. jednodenní zájezd do jižních
Čech. Kdo rád cestuje, ví, že je tam
mnoho lákadel, která stojí za pozornost. Naším cílem byl tentokrát zámeček Kratochvíle, který patřil Vilémovi
z Rožmberka. Ten jej nechal postavit
po vzoru italských vil vlašským stavitelem Maggim z Arogna. Vznikl krásný
renesanční areál ve tvaru obdélníka
a vlastní stavba, stojící uprostřed zahrady, byla ohrazena vodním příkopem a celý objekt obehnán zdí. Do
roku 2007 tu byla expozice českého
animovaného ﬁlmu s vystavenými originály loutek V. Čtvrtka, B. Pojara, J. Trnky, H. Týrlové a K. Zemana.
Dnes jsou tu jednotlivé sály a místnosti vybaveny tak, aby ukázaly podobu
zámku v době jeho užívání posledními
Rožmberky. Protože nás bylo mnoho,
rozdělila se naše výprava na 2 skupiny. Zatímco si jedni prohlíželi objekt
zámku, druzí obdivovali okolní zahradu a testovali své znalosti bylinek na
několika záhonech. Před cestou k dalšímu místu – vesničce Holašovice –
jsme zašli do zámecké restaurace. Bylo
příjemné posedět chvíli na kryté terase a uniknout polednímu žáru. A pak
honem do Holašovic. Proč právě tam
a proč právě dnes? Konal se tam totiž
Staročeský jarmark s ukázkami dobové
lidové tvořivosti a nechyběl ani bohatý kulturní program. Holašovice stojí

Holašovice

zato navštívit. Tato malá vesnička leží
nedaleko Českých Budějovic a v roce
1998 se dostala na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO. Není se
co divit. Dochoval se tu soubor budov
ve stylu tzv.selského baroka ze 70. let
19. stol. Selské usedlosti zdobí skvostné štítové průčelí a každé je jedinečné. Všechny domy jsou trvale osídlené
a vzhledem k tomu, že obec leží stranou hlavních komunikací, zachovalo
se tu klidné prostředí a dobré podmínky pro život. Ti z nás, kteří už v Holašovicích byli dříve, tentokrát poklidnou
vesničku skoro nepoznávali. Po obou
stranách návsi se tísnil jeden stánek
za druhým a zcela zakryly výhled na
krásné štíty domů. Ale takový jarmak
se hned tak nevidí. Snad by se to dalo
srovnat s těmi z pohádek. Typické
řemeslné výrobky: perníková srdce,
nádherná vkusná keramika – hrníčky,
džbánky, svícny, dekorace do zahrádek, pítka pro ptáčky, ručně malované
hedvábné šály i šátky, pletené zboží,
kožešiny a kůže, kovářské výrobky,
bylinné čaje, tinktury a zelené bylinky
v květináčích, pravý včelí med z jižních
Čech, medovina, pochopitelně spousta sladkostí a typické občerstvení. Kdo
už se pokochal jarmarkem a nakoupil něco z nabízeného zboží, mohl se
věnovat kulturním zážitkům. Na kryté
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scéně se střídaly kapely z okolí a protože Holašovice byly osídleny do války
Němci, byl pozván k účinkování i zahraniční soubor. Nálada byla veselá,
dnes už jsme zapomněli na úmorné
vedro a zůstaly jen milé příjemné vzpomínky. Cestou se zdálo, že nás zchladí
déšť, ale těch pár kapek… Myslíme si,
že se výlet zdařil, a proto děkujeme
naší předsedkyni a výboru organizace,
že jej pro nás zorganizovaly.
Poslední prázdninovou akcí byl kurz PC
pro seniory ,,Senioři komunikují“, který
byl ﬁnancován Nadací Livie a Václava Klasových. Uskutečnil se ve dnech
27.–30. 8. 2013 pro 10 účastníků. Děkujeme vedení ZŠ Líně, že umožnilo konání kurzu v učebně informatiky zdejší
školy. Lektor pan Adamec přistupoval
k účastníkům individuálně s přihlédnutím k jejich zkušenostem a dovednostem. V naší organizaci tak stoupl
počet těch, kteří mohou komunikovat
přes internet a poradí si s počítačem.
Takže příklad pro ostatní – vzdělávání
není nikdy konec. A děti o tom ví své –
začíná jim škola a nám zase pravidelné
akce a další kurzy v Totemu a středeční cvičení!!! Doufáme, že se již všichni
nedočkavci těší a zaplní sál tělocvičny!!
Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov - Líně

Informace k zavedení víkendové autobusové noční linky N12
30. srpna 2013 zahájila provoz víkendová noční autobusová linka N12
na trase Plzeň–Vejprnice–Sulkov
–Líně–Zbůch–Chotěšov. Provozovatelem linky jsou Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s. Jednotlivé
obce se na nákladech na provoz linky finančně podílejí, konkrétně obec
Líně přispěje na šestiměsíční zkušební provoz částkou ve výši 22 800 Kč.
S nápadem na zavedení víkendové
noční linky oslovily Plzeňské dopravní podniky okolní obce před několika
měsíci. Líně byly předběžně zařazeny
do okružní trasy Plzeň–Vejprnice–
Tlučná–Nýřany–Úherce –Zbůch–
Líně–Sulkov, přičemž právě zapojení
všech obcí mělo být z finančního
hlediska velmi výhodné. Obec Líně
během června uspořádala na svých
webových stránkách anketu, v níž se
pro zavedení linky vyslovilo více než
89 % hlasujících. Rada obce se následně rozhodla zavedení linky podpořit. Poté se ovšem situace výrazně
změnila – zavedení linky postupně
zamítly Úherce, Tlučná a Nýřany. Výsledkem dalších jednání se stal návrh
nové trasy, spojující centrum Plzně
s Vejprnicemi, Sulkovem, Líněmi,
Zbůchem a Chotěšovem. V tomto případě všechny dotčené obce souhla-

Základní informace
k noční lince N12
Orientační jízdní řád:
Plzeň, Mrakodrap
Plzeň, U Práce - Americká
Vejprnice, bytovky
Vejprnice
Vejprnice, konečná
Líně, Sulkov
Líně
Zbůch
Zbůch, Starý důl – rozc.
Chotěšov, žel. st.
Chotěšov, u školy

02:00 h
02:02 h
02:12 h
02:13 h
02:14 h
02:19 h
02:22 h
02:24 h
02:26 h
02:28 h
02:29 h

sily a během srpna Plzeňské městské
dopravní podniky získaly na provozování linky potřebnou licenci.
Noční linka je určena zejména mladým lidem, kteří se jezdí do Plzně
bavit, a také návštěvníkům různých
večerních kulturních, společenských
či sportovních akcí. Autobus odjíždí vždy v noci na sobotu, neděli
nebo svátek ve 2.00 h ze zastávky
Plzeň, Mrakodrap a má tak přímou
návaznost na další noční spoje, jezdící na území města Plzně. Provoz bude
zatím zaveden na zkušební dobu 6
měsíců, poté dojde k jeho vyhodnocení. Vše se bude samozřejmě odvíjet
od toho, jak bude linka využívána.
Vybrané druhy jízdného pro
dospělé:
Pro cestu z Plzně do Líní je možné
využít
• papírové nepřestupní jízdenky
(k dostání v prodejnách PMD
a novinových stáncích na území Plzně,
případně – výrazněji dráže – u řidiče)
– jízdenka pro vnitřní zónu (P) 18 Kč
(u řidiče 30 Kč)
– jízdenka pro vnější zónu (V 101) 8 Kč
(u řidiče 20 Kč)
• přestupní jízdenky pro držitele
Plzeňské karty nebo Plzeňské
jízdenky (možno zakoupit v terminálu
odbavovacího systému „Cardman“
přímo ve voze)
– přestupní jízdenka plnocenná do
vnitřní zóny (P) – na 30 min., 16 Kč
/8/

– přestupní jízdenka plnocenná do
vnější zóny (V 101) – na 30 min., 8 Kč
• SMS jízdenky (musí být aktivována
služba Premium SMS) – pro vnější
zónu a kombinované budou zavedeny
až od 1. 11. 2013 !
Konkrétně lze doporučit častějším
uživatelům linky, kteří nejsou držiteli
Plzeňské karty nebo Plzeňské jízdenky, aby se předem vybavili papírovými nepřestupními jízdenkami pro
vnitřní i vnější zónu, celkové jízdné
tak bude pro jednu cestu z Plzně do
Líní činit 26 Kč.
Je dobré také připomenout, že důchodci nad 70 let věku mohou na
lince N12 cestovat zdarma, při kontrole se prokáží pouze občanským
průkazem. Důchodci do 70 let musí
být buď držiteli Plzeňské karty s aktivovaným nárokem na zlevněné (poloviční) jízdné nebo musí cestovat za
plné jízdné.
Důležité kontakty pro cestující
(rady, informace, vyhledání
spojení):
• infolinka PMDP – tel. 378 037 485
(po – pá 7:00 – 18:00 h)
• dispečink PMDP – tel. 378 037 585
• web PMDP – www.pmdp.cz
• internetové vyhledání spojení
– http://jizdnirady.pmdp.cz/
• mobilní telefon s internetem
– m.jizdnirady.pmdp.cz
(vyhledávací formulář)
OÚ Líně
s využitím materiálů PMDP

Šafrán setý
Šafrán setý je vytrvalá rostlina vysoká
10-30 cm, původem z Malé Asie. Má podzemní, zploštěle kulovité hlízy pokryté
šupinami. Listy jsou úzké, čárkovité, rýhované, připomínající listy trav. Na podzim
kvete tmavě ﬁalovými květy na krátkých
stopkách. Každý květ má tři nápadně
oranžově červené blizny. Šafrán setý má
rád dobré živné půdy a slunné, chráněné
polohy. Rostlina potřebuje dlouhé a horké léto k tvorbě květů, z nichž se sklízejí
pouze blizny na výrobu koření - šafránu.
Šafrán setý – léčivé účinky
Šafrán setý je ve větším množství jedovatý. Jako letální dávka je uváděna dávka 12
až 20 gramů sušeného šafránu. Ve větších
dávkách šafrán stimuluje stahy dělohy.
Dříve byl proto zneužíván jako abortivum, jako abortivní dávka je uváděno
10 g sušeného šafránu.
Šafrán v malých dávkách zvyšuje vylučování žaludečních šťáv a tím podporuje

trávicí pochody. Snižuje hladinu krevních
tuků a cholesterolu, má spasmolytický
účinek. Působí inhibičně na agregační
vlastnosti krevních destiček. Doporučuje
se také při poruchách menstruace. Má
účinek hypnotický, sedativní a antidepresivní.
Použitelné části šafránu setého: květ a nať
Období květu: březen až červen
Šafrán setý – použití v kuchyni a pěstování
Šafrán setý se někdy nazývá "podzimní krokus", a nesmí se zaměnit s daleko
hojnějším ocúnem jesenním, který je
jedovatý. Rodové jméno "Crocus" je odvozeno z řeckého slova "krokos" neboli
vlákno, což je popis sušené blizny. Šafrán
byl vždy velmi drahým kořením, protože
k získání 0,5 kg koření je třeba nejméně
60 000 květů.
Pěstování šafránu setého se hojně rozšířilo ve staré Persii a Kašmíru, předpokládá

se, že do Číny jej zavlekli při svých nájezdech Mongolové. V Persii nosili těhotné
ženy šafránovou kuličku zavěšenou na
srdeční jamce, aby jim zajistila snadný
porod. V hebrejštině je šafrán známý jako
"karkom" a je o něm zmínka v Šalamounově Písni písní. Šafrán byl v biblických
dobách důležitou rostlinou a používal se
jako parfém, koření a k obarvení pokrmů.
Sušené a pak slisované blizny se prodávali jako "šafránové koláče". Ve starém Řecku
a Římě nosily nevěsty "svatební šafrán" a
novomanželské lože se zdobilo jeho květy. Šafrán se vysoce cenil pro svou barvu.
Zlatavé barvivo, které poskytuje, se používalo na královská roucha jako znamení
důstojnosti a urozenosti. Takto obarvené
košile známé ve starém Irsku jako "leincroich" nosili keltští muži urozeného původu. Kdysi se věřilo, že šafrán má moc
přivolat vítr. Vyhazoval se z vyvýšených
míst do vzduchu, nebo se pálil a kouř se
nechal unášet větrem. Existují záznamy o
tom, že se šafrán ve Španělsku pěstoval
již v r. 961 našeho letopočtu a jako léčivá
bylina se objevuje v anglické lékařské knize z 10. století. V 16. a 17. století se šafrán
považoval za bylinný lék na celou řadu
potíží a nemocí, zvláště na žloutenku.
Proti nespavosti se doporučoval sirup ze
sušených růží, jablek a šafránu.
Šafrán setý je aromaticky trpký, hořké
až kořenité chuti a barví nažluto. Má své
místo ve francouzské a španělské kuchyni, kde se přidává do rýžových pokrmů.
Výborně se hodí k drůbeži a rybě.

Milena Voráčková

Pozvání na 32. ročník Předvánočního pochodu
Odbor Klubu českých turistů Líně zve
všechny milovníky přírody, ale i ty, kteří
se chtějí pouze projít zimní krajinou na
32.ročník Předvánočního pochodu. Pořádá jej za podpory obce Zbůch v sobotu 14. prosince 2013 a účastníci si budou
moci zvolit délku vycházky ze tří připravených pěších tras. Nejdelší měří 33
km a vychází ze železniční stanice Stříbro, středně dlouhá 20 kilometrová ze
železniční stanice Heřmanova Huť. Pro
začínající, méně zdatné a rodiny s dětmi
bude připravena krátká 8 kilometrová
vycházka ze dvora Gigant v Záluží.

Zájemci o tento pochod jistě přivítají
novinku, kterou bude vypravení smluvního autobusu na jeho dvě kratší trasy
a to na starty v Heřmanově Huti a Záluží.
Navíc v Heřmanově Huti bude zpřístupněna zdarma unikátní rozhledna. V cíli
pochodu v restauraci V Cihelně obdrží
všichni účastníci pamětní list, p.f. 2014,
malé občerstvení a navíc nejmladší , nejstarší a nejvzdálenější účastník zajímavé
odměny od našich sponzorů.
Bližší informace jsou uvedeny ve vydaných propozicích tohoto pochodu. Ty
lze zaslat zájemcům, kteří si o ně požá/9/

dají dopisem na adresu: Václav Straka,
V Sídlišti 355, 330 22 Zbůch, pokud do
něj přiloží obálku s nadepsanou adresou, na kterou je chtějí zaslat a s vylepenou poštovní známkou v hodnotě 13 Kč.
Jinak lze informace získat dotazem na e-mail: kctline@seznam.cz nebo na číslo
mobilu 721 443 671.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme
vám hezký den strávený v okolí našich
obcí.
Za štáb turistického pochodu
Václav Straka

Plán turistických akcí O KČT TJ Baník Líně na rok 2013
14.9. PŘÍRODNÍ PARK PŘEBUZ A JELENÍ – Krušné hory zájezd a pěší turistika
so trasy: 16, 20, 23, 27, 34 km, mapa KČT č. 3 přihlášky do 8.9. 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 170 Kč, nečlen 190 Kč
info a přihlášky: Petr Brabec tel. 371 134 204, mobil 728 915 450, brabcak.072@seznam.cz

12.10. KRAJEM BITVY U SUDOMĚŘE – Putim, Písek zájezd a pěší turistika
so trasy: 10, 16, 22, 32 km, mapa KČT č. 71 přihlášky do 6.10. 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-Slovany,
konečná MHD č.1 v 6:30 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

26.10. SKOKOVSKÁ STEZKA – I. ETAPA Teplá-Třebouň-Toužim zájezd a pěší turistika
so trasy: 16, 23, 31 km, mapa KČT č. 2 přihlášky do 20.10. 2013
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 7:00, Sulkov 7:05, Plzeň, Husova - zast. MHD u ČNB 7:15, Plzeň-Lochotín,
pivnice U Komína 7:25 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

14.12. PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD pěší turistika
so 32. ročník, pořádá O KČT TJ Baník Líně
trasy: 8, 20, 33 km, mapa KČT č. 31
start: 8 km - Záluží, dvůr Gigant 10,00 – 12,00 hod.
20 km - Heřmanova Hutˇ, ŽST 8,00 – 12,00 hod.
33 km - Stříbro, ŽST 7,00 – 8,45 hod.

cíl: Zbůch, restaurace „V Cihelně“ na stadionu TJ do 16:00 hod.
info: Václav Straka, V Sídlišti 355, 330 22 Zbůch, mobil 721 443 671, kctline@seznam.cz

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTU TJ BANÍK LÍNĚ – Kalendář turistických akcí konaných v roce 2013 vedených p. V. Strakou
Sobota 21. 9. 2013 – cyklo – 50 nebo 59 km – Český les II. okr. DO – záloha 50 Kč do 3.9.2013
Středa 2. 10. 2013 – pěší – 19 km – Za původními chodskými vsemi – okr TC – přihl. do 3.9.2013
Sobota 14. 12. 2013 – Předvánoční pochod – 32. ročník
Informace k jednotlivým akcím budou k dispozici u vedoucího akcí p. Václava Straky, č.t. 721 443 671,
nebo e-mail: kctline@seznam.cz, nebo ve vývěsní skříňce odboru umístěné v Líních na budově Místní knihovny
u autobusové zastávky ve směru na Plzeň.
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Pouťové koláče
Tyto koláčky chutnají tak skvěle, že byste je mohli jíst každou neděli k snídani
a s chutí se do nich zakousli i po obědě.
POSTUP KROK ZA KROKEM
Budete potřebovat
• 1 kg polohrubé mouky
• 250 g másla
• 200 g cukru krupice
• 3 žloutky
• 2 vejce
• panáka rumu
• 1 sáček vanilkového cukru
• 250 ml plnotučného mléka
• kostku droždí (42 g)
• špetku soli
Ze lžíce cukru, mléka, kostky droždí
a malé špetky soli připravte kvásek. Nechte ho důkladně vzejít. Rozehřejte máslo.
Prosijte mouku a přidejte k ní do mísy
cukr. Udělejte důlek, do kterého přidejte
žloutky, jedno celé vejce, rum, vanilkový
cukr (můžete použít i vanilkovou esenci
nebo lusk), rozpuštěné máslo a kvásek.
Vypracujte těsto. Hnětení věnujte opravdu dlouhé minuty, až vás budou bolet
ruce. Naše babičky říkají, že to je základ
celého pečení koláčů. Kdo nepropracuje
těsto důkladně, nikdy nebude mít koláče

nadýchané. Ideální je, pokud se při hnětení střídají dvě osoby. Jedna vždycky
drží mísu, aby se druhý člověk do toho
mohl důkladně opřít a vzít vařečku dvěma rukama. A pak se vystřídají. Málokdo
má totiž tolik svalů, aby zvládl tak dlouho
vařečkou důkladně nadzvedávat těsto.
Potom těsto nechte odpočinout. Posypte ho moukou a zakryjte čistou utěrkou.
Zhruba po půl hodině do těsta píchněte
několikrát prsty. Opadne, a tak ho nechte znovu nakynout, dokud nebude zase
nadzvedávat utěrku
Plechy nezapomeňte vyložit pečicím
papírem a koláčky pečte asi 15 minut
na 150 až 180 °C. Nechte je na plechu
vychladnout, skladujte je nejlépe v plechových dózách vyložených alobalem.
Nejlépe samozřejmě chutnají hned po
upečení, ale dají se jíst ještě několik dnů.
Při servírování je pocukrujte tím nejjemnějším moučkovým cukrem.

náplň se nejlépe hodí rozinky (důkladně
namočené v rumu).
Maková
• 300 g máku
• 50 ml mléka
• 4 cl rumu
• vanilkový cukr
• 100 g cukru krupice
Mák umelte (nejlépe dvakrát) a nařeďte
horkým mlékem a rumem. Na makové
náplni se nejlépe vyjímají mandle.
Povidlová
• jablečná nebo švestková povidla
Skvěle se na ně hodí drobenka (žmolenka z másla, cukru a mouky).
Použito z: iDNES.cz , Jana Černá

NÁPLNĚ
Tvarohová
• 250 g měkkého tvarohu (v kostce)
• 1 žloutek
• 100 g cukru krupice
• vanilková esence
Vše důkladně smíchejte. Na tvarohovou

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
Potřebujete pomoci? Jsme zde pro
vás a najdeme společné řešení!
Jste senior nebo člověk se zdravotním
omezením, který potřebuje pomoci?
Staráte se o rodiče či jiného rodinné-

ho příslušníka, jste pracovně vytíženi
a pomohlo by Vám, kdybyste část péče
přenechali profesionálním pečovatelkám? Právě v takové situaci Vám může
pomoci naše pečovatelská služba, která
se o Vaši maminku a tatínka postará.

Jsme Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
a naším posláním je podporovat lidi
v nepříznivé sociální situaci a pomoci
jim žít důstojně ve svém domově takový život, na který byli vždy zvyklí.
Naše pečovatelky Vám mohou zajistit
teplý oběd a donést Vám ho až domů,
mohou Vám nakoupit, pomoci uklidit
v domácnosti, vyzvednout léky v lékárně. Doprovodí Vás také k lékaři či
na úřady. Naše služba dokáže zajistit
i péči o lidi, kteří vyžadují intenzivní
pomoc druhé osoby, např. při koupání, umývání na lůžku, přesunu z postele na vozík, při podávání stravy.
Naše organizace spolupracuje s obcí
Líně, která zprostředkovává pečovatelskou službu pro své občany. I díky této
spolupráci Vám můžeme nabídnout
celou škálu námi nabízených služeb.
Více informací na:
www.pecovatelskasluzba.cz
nebo na telefonu 774 483 702.
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S L E V O VÁ A K C E
pro občany v okolí firmy B&BC a.s

Firma B&BC a.s. vyhlašuje
pro občany obcí Zbůch, Líně, Chotěšov, Uherce

slevovou akci 20% na prvky zahradní
architektury

Dlažba Tria, Colormix 8, polohrubý povrch

Tvarovka štípaná, melír 3

Tvarovka štípaná, okrová

Dlažba Tria, Colormix 1, jemný povrch

Dlažba Historie, hnědá, jemný povrch

Akce se koná od července do listopadu 2013. Vlastní doprava
B&BC a.s., Sokolská 464, 330 22 Zbůch
Bližší informace na expedici závodu nebo na telefoních číslech: +420 377 199 104 - 105
+420 377 199 111
/ 12 /
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Letní tábor MH SDH Líně 2013
Uplynul přesně rok od odjezdu na
1. ročník letního tábora MH SDH Líně,
když jsme odjížděli dne 29.7.2013 na
ten 2. Celý týden jsme strávili v nádherném prostředí Českého ráje a Jinolických rybníků, kde jsme byli ubytováni
v nedávno opravených čtyřlůžkových
dřevěných chatkách. Program letošního tábora MH SDH Líně byl hodně
naplněný, abychom viděli co nejvíce
z Českého ráje. Ze začátku nám s programem míchalo počasí, ale i tak jsme
viděli vše, co jsme vidět chtěli. I děti ke
konci uznaly, že je za cenu tábora lepší
něco vidět a zažít, než se jen pohybovat v kempu.
V pondělí 29.7. jsme kolem 9. hodiny
opustili hasičskou zbrojnici a po třech
hodinách strávených na dálnici jsme
dorazili do kempu, ubytovali se a zamířili do restaurace na oběd.Poté jsme

Odjezd
dem děti trénovaly s hadicemi a skákaly přes lano. Po obědě jsme vyrazili
na Trosky, kde jsme prohlídkou strávili

vídáním vtaženi do světa obrů, vodníků, draků a čertů. Poutavá prohlídka se
všem líbila. Aby čekání na Pohádko-

V kempu
se vydali na prohlídku kempu, kterou
jsme završili podvečerním koupáním.
Druhý den jsme vyrazili na Trosky
a Staré Hrady. Dopoledne před odjez-

Trosky – na věži

několik hodin. Trosky nás však neudivovaly pouze ten den, ale během
každé cesty. Pokaždé byly totiž dobře viditelné ze silnice a pokaždé nás
okouzlily. Na troskách se děti zastavily
u sokolníka, který jim za úplatu posadil
na ruku dravce. Po důkladné prohlídce Trosek jsme se s bouřkou v zádech
přesunuli k autům a vyrazili na Staré
Hrady. Ty se stali naší výhrou při prohře. Původně jsme totiž měli přejet na
Rotštejn, ale déšť nás donutil ke změně. Na Starých Hradech nás uchvátilo
pojetí prohlídek. Již u brány si s námi
začali povídat pohádkové bytosti. Nejdříve jsme navštívili tamní pohádkové
sklepení, kde jsme byli poutavým po/ 13 /

Hruboskalsko – společná
vou půdu nebylo zdlouhavé, prohlédli
jsme si dobové 1. nádvoří a hradní
chlívek. Pohádková půda byla také
velmi pěkná. Snad s ještě poutavějším
povídáním a krásnými čarodějnicemi
a dalšími bytostmi. Navíc nás hodná
paní čarodějnice trpělivě učila umění letu na koštěti. Hold jejímu umění,
jelikož všechny děti po lekci dokázaly
dvakrát obletět 2. nádvoří. Po návratu
a večeři jsme si zahráli společenskou
hru a rychle usnuli.
Třetí den dopoledne byla trénována

štafeta dvojic. Po tréninku jsme hráli
baseball. Hra všechny zaujala a zabavila je až do času oběda. Po obědě jsme
se vydali do Prachovských skal. Během
odpoledne jsme prošli Velký vyhlídkový okruh. Co psát o procházce nádherným a neznámým prostředím než
to, že všichni, byť občas schváceni,
byli uchváceni a nadšeni. Trasa skýtá
mnoho vyhlídek na skalní město i Jičín a části, ve kterých se jde přímo ve
skalách.
Čtvrtý den jsme se vydali na celodenní výlet do hruboskalska. Auta jsme
zaparkovali u Hrubé skály a vydali se
do skalního města. Mezi skalami jsme
přes několik vyhlídek, jeden památník
a tunel ve skále došli až na Valdštejn.
Prohlídka Valdštejnu nám zabrala
něco přes druhou hodinu a nabídla
nám pohledy na kapli, sklepení, hradní
komnaty, hradní zříceninu, hladomornu i na trosky a hruboskalsko. Valdštejn
byl ohodnocen jako moc pěkný a tak
jsme v něm ještě setrvali na svačinu.
Po svačině nás čekala cesta na vyhlídku Hlavatici a zpět k Hrubé skále. Proto jsme neotáleli a pomalu vyrazili. Ze
zajímavě umístěné vyhlídky Hlavatice
se nám naskytl nádherný pohled na
Turnov a Ještěd. I pohled na samotnou
vyhlídku byl uchvacující. Zpět k autům
jsme šli po červené turistické stezce,
která se nazývá Zlatá stezka Českého
ráje. Během cesty jsme se dlouhé minuty kochali pohledy na skalní město
z několika vyhlídek. Kdyby slunce zacházelo o 2 hodiny dříve, mohli jsme
posečkat na jistě krásný západ slunce
nad skalami.
Pátý den byl dnem odpočinkovým.
V dopoledních hodinách děti hrály
skupinové hry, při kterých se zajisté
bavily. Před obědem vyrazili všichni na
dřevo, aby mohl být táborový oheň.
Po obědě jsme se vydali se spoustou
dalšího vybavení na pláž, kde jsme se
celé odpoledne koupali. V loňském

roce se stala cílem bójka. V letošním
roce to byla pláž na druhé straně rybníka, kde byl jemný písek ze skal. Ze
začátku z něj děti dělaly pouze kuličky a snažily se je neporušené dopravit
na první stranu, ale po svačině se na
druhé straně usadily a stavěly z písku.
Šlo z něj postavit opravdu velkolepé
kousky. Mimo kuličky a stavění z písku
nebyla nouze o skákání, blbnutí atd.
Večer všichni seděli u táboráku a hráli Tik-Ťak Bum. V nočních hodinách se
začaly dvoučlenné skupinky vydávat
na stezku odvahy. Na přilehlé louce
s remízky na děti čekalo několik strašidel, čertů a duchů. Stezka to byla pěkná, jen zcela nevhodně podkreslená
hudbou ze sousedního kempu. Děti
se bály, ale všem se stezka líbila a měly
si o čem povídat, než šly spát.
Šestý den dopoledne se spíše odpočívalo. Děti si namalovaly obrázek na
hrneček, který si spolu s táborovým
tričkem přivezly domů. Po obědě jsme
přejeli do Sedmihorek, odkud jsme
přešli jen kousek do skalního města,
kde jsme lezli a slaňovali na 15-ti metrové skále. Nejdříve vedoucí vyvedli
cestu a poté vyrazily děti. Někteří skálu
vylezli sami, jiným se muselo pomoci,
ale vrcholu dosáhli všichni a mohli se
tak zapsat do vrcholové knížky. Dolů
nebili spouštěni, ale slaňovali. Psychicky těžší část někomu sice problémy
dělala, ale když přišli na to, že strach
je zbytečný, bez problému slanili.
Z vrcholku skály se naskytl nádherný
pohled na několik dalších lezců, ale
hlavně na celé hruboskalsko. Dokonce i vyhlídky, ze kterých jsme na skály
koukali čtvrtý den, jsme viděli všechny. Dosáhnout vrcholu skály byl pro
všechny velký zážitek a pohled z vrchu
velkou odměnou. Po Návratu do Sedmihorek si všichni zaplavali v rybníku
Byžantík a vyblbli se na voru. Až ve
večerních hodinách jsme dorazili do
kempu a u táboráku hráli další hry.

Foto před lezenou skálou

Sedmý den, bohužel den odjezdový, započal velkým balením. To však
bylo zásluhou všech dokončeno před
10. hodinou. Díky tomu jsme měli
spoustu času na užívání si vodních
atrakcí v Libereckém Aquaparku Babylon. Zde jsme strávili tři a půl hodiny na skluzavkách, tobogánech, jeskyních, vířivkách a střešních prostorách.
Na střeše byla umístěna lehátka, bar
a různá vozítka, na kterých děti jezdily. Poslední táborové jídlo proběhlo
v Jídelně v Babylonu, po kterém jsme
vyrazily domů.
Letní tábor MH SDH Líně se obešel
bez problémů a doufejme, že všechny
děti z něj jsou uneseny. Nic tedy nebrání uspořádání dalšího ročníku.
Poděkování patří všem, kteří podpořili
náš tábor sponzorskými dary a dotacemi, v čele s OÚ Líně.
Již nyní si závěrem dovoluji pozvat
malé občany Líní a Sulkova na další
ročním LT MH SDH Líně 2014.
Martin Zavřel

Zprávy ze Šachového klubu Líně
Šachový kroužek dětí
na 1. stupni ZŠ Líně
Se začátkem školního roku se opět každou středu od 16:00 do 17:30 budou
scházet mladí šachisté na 1. stupni ZŠ
Líně, aby pod vedením trenéra Milana Jenče pronikali do tajů královské

hry. Rádi mezi sebou přivítáme nové
členy, ideálně žáky 1. stupně ZŠ, ale
není to podmínkou. Kroužek je otevřen místním i přespolním, děvčatům
i chlapcům. Vedle výuky základů šachu a hraní partií mají členové možnost účastnit se turnajů jak v Líních,
tak i po celém Plzeňském kraji. V dub/ 14 /

nu se závěrečný turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu, seriálu
Ampér, uskutečnil v sále restaurace
Sparta na Sulkově za účasti 60 hráček
a hráčů ze šachových oddílů z různých míst Plzeňského kraje. Ceny
vítězům předával místostarosta Ladislav Vacek.

1. liga družstev mladšího dorostu
Družstvo ŠK Líně nevstupovalo do
soutěže v roli favorita, cílem bylo
příslušnost v soutěži i pro další rok.
Ovšem doplatilo na to, že nenastupovali hráči základní sestavy. Zejména
absence Filipa Mencla byla velmi citelná. Náhradníci bohužel postrádali
zkušenosti a i jejich výkonnost byla
nižší. Když k tomu připočteme smůlu,
jež vyústila v nejtěsnější porážky v klíčových zápasech, je pochopitelné,
že líňští po zásluze obsadili poslední
místo a s 1. ligou mládeže se rozloučili.
Přestože jsme nezaznamenali úspěch
za šachovnicí, dosáhli jsme uznání
a pochvaly jako pořadatelé závěrečného srazu pro všech 12 týmů, který
se uskutečnil v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického
v Plzni-Skvrňanech za podpory obce
Líně a Plzeňského kraje. Řada účastníků prohlásila, že v tak pěkném prostředí šachy ještě nehráli.

Soutěže dospělých
Jak už to někdy bývá, po době hojnosti, přijde půst. Když jsme před
rokem slavili historický úspěch v podobě druhého a třetího místa ve 2.
lize, jistě nikdo z nás netušil, jak drtivý
bude pád z výšin. Nejprve jsme byli
nuceni z nedostatku hráčů zredukovat dvě družstva na jedno, což ovšem
nezabránilo tomu, abychom se na

Krajský přebor v rapid šachu v restauraci Sparta Sulkov
konci sezóny se soutěží rozloučili. Příčin neúspěchu je více, vedle výpadku formy některých opor také špatná
docházka a nepříliš
bojovný duch. Zákonitým důsledkem
sestupu z 2. ligy byl odchod některých
hráčů do jiných plzeňských klubů.
Věříme, že tento exodus pomůže
stmelit kolektiv a podaří se ligovou příslušnost vybojovat co nejdříve zpět. Že
je to v našich silách, dokládá skvělé 2.
místo v Krajském přeboru I, kde druhý
náš tým skončil na 5. místě. Výborně si
vedlo družstvo ŠK Líně i v Krajském
přeboru II, kde obsadilo konečné 3.
místo. Družstva v regionálním přeboru
skončila na 4. a 6. místě.

Závěrečný sraz první ligy družstev mladšího dorostu

ŠK Líně je činný i jako pořadatel,
kromě turnajů pro mládež uspořádal v květnu Krajský přebor družstev
v rapid šachu. Tým ŠK Líně A v turnaji
zvítězil, družstvo B obsadilo 4. místo.

Turnaje jednotlivců
Čas prázdnin je vymezen pro šachové
turnaje jednotlivců. Na počátku července jeden z nich proběhl v Klatovech i za účasti líňských hráčů. Petr
Folk se umístil na 14. místě, Václav
Mareš skončil třiatřicátý.
Zatímco se Milan Jenč účastnil jako
rozhodčí největšího šachového turnaje v České republice a možná i na
světě, pardubického Czechopenu,
Martina Folková reprezentovala ČR na
Mistrovství Evropy žen v šachu v Bělehradě. Nepatřila mezi favoritky, ale
rozhodně se v početné konkurenci
neztratila a v celkovém pořadí skončila na 99. místě ze 170 účastnic.
Bývalý člen ŠK Líně, Petr Herejk, pokračuje v tradici pořádání mezinárodního šachového turnaje v Plzni,
která začala ještě za jeho působení
v líňském klubu. Letos se konal již 12.
ročník, kterého se zúčastnilo 78 hráčů
ze 4 zemí. Neztratili se mezi nimi ani
hráči ŠK Líně, který byl uveden jako
spolupořadatel turnaje. Petr Folk obsadil 9. místo, Hana Palková, Jaroslav
Štengl a Václav Mareš se seřadili na
24.-26. místě.
Milan Jenč
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Zahájení školního roku 2013- 2014
2. žáří 2013 byl zahájen nový školní rok.
Jsme rádi, že do 1.třídy k nám nastoupilo 24 nových prvňáčků. Nové žáky uvítal
ředitel školy p. Bohumír Landrgott a starosta obce p. Bc Michal Gotthart. Doufáme, že se všem bude ve škole líbit a na

svůj první den budou rádi vzpomínat.
A aby se ji jim ve škole ještě více líbilo,
o prázdninách jsme pro ně zcela zrekonstruovali školní jídelnu ( ještě jednou
díky za nápady a realizaci pí. Vendule
Princlové).

Všem žákům, učitelům, vychovatelkám
a provozním pracovníkům přeji co nejlepší školní rok 2013- 2014.
B. Landrgott
ředitel ZŠ a MŠ Líně

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
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