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Privatizace části bytového fondu obce začíná
Hlavním úkolem, který v tomto období leží před zastupiteli naší obce,
je úspěšná realizace privatizace části
obecního bytového fondu. Počet
bytů, které obec v současné době
vlastní, je v poměru k celkovému
počtu jejích obyvatel velmi vysoký.
Líně tak jsou v porovnání s podobně
velkými obcemi v regionu naprostou
výjimkou.
Zastupitelé si uvědomují, že zajistit
kvalitní péči o takto rozsáhlý bytový
fond (s přihlédnutím k jeho technickému stavu ) je velmi obtížné.
Dotace z obecního rozpočtu není
možná, neboť oblastí, které je nutno
z rozpočtu financovat, stále přibývá
– rostou výdaje na školství, místní
komunikace, veřejné osvětlení, péči
o veřejná prostranství a zeleň, požární
ochranu, dopravní obslužnost, odpadové hospodářství apod., navíc je
potřeba mít k dispozici prostředky na
spolufinancování projektů, na které
se obci podaří získat dotace. Je také
potřeba zmínit skutečnost, že mnozí
nájemníci dlouhodobě vyjadřují nespokojenost se způsobem, jakým je
zajišťována správa bytového fondu.
Důvody privatizace jsou tedy více než
jasné a v případě jejího úspěšného
provedení by měly být spokojeny
obě strany.
V souladu s usnesením zastupitelstva z prosince loňského roku byly
do 1. etapy privatizace zahrnuty
všechny byty v tzv. „vojenských bytovkách“, tj. v domech č.p. 417 – 440.
Prodej se uskuteční podle zákona
č. 72/1994 Sb., což znamená, že
dojde k odprodeji jednotlivých bytů,
nikoli celých domů, a že přednostní

možnost k odkupu získají současní
nájemníci. V březnu zastupitelé schválili zásady prodeje těchto bytů,
nyní jsou připravována prohlášení
vlastníka, nutná k rozdělení domů
na jednotlivé bytové jednotky a ke
stanovení podílů jednotlivých bytů
na společných částech budov i na
zastavěných pozemcích. Prohlášení
následně poslouží k zápisu bytových
jednotek do katastru nemovitostí.
Zásady prodeje byly za účelem lepší
informovanosti vyvěšeny v jednotlivých bytových domech. V červnu
by měla být schválena prodejní cena
a konečné znění nabídek k odkupu,
které obdrží každý stávající nájemník.
Na reakcích na zaslané nabídky poté
bude záviset časový rozvrh vlastního
prodeje. Je potřeba připomenout,
že odprodej proběhne jen v těch
domech, kde na nabídku k odkupu kladně odpoví minimálně 65 %
nájemníků (8 bytů z 12). Domy, v nichž
nebude tato podmínka splněna,

budou v budoucnu privatizovány
některým z jiných způsobů. Tam, kde
projeví o odkup zájem všichni nájemníci, je naopak počítáno se slevami.
V rámci své bytové politiky však
obec nemůže řešit jen privatizaci.
Je zároveň potřeba vymezit určitou
část bytů pro tzv. sociální bydlení, tj.
pro bydlení nízkopříjmových skupin
obyvatelstva, svobodných matek,
důchodců nebo mladých rodin
s malými dětmi. Takové byty by si
obec měla zatím ve svém vlastnictví
ponechat. K tomuto účelu se nejlépe
hodí bývalá hornická kolonie a další
domy s byty nižších kategorií v centru
obce. Důležitou roli v tomto směru již
hraje dům s pečovatelskou službou,
otevřený před třemi lety na Sulkově.
Patnáct bytů v tomto domě je určeno
zájemcům z řad starobních nebo invalidních důchodců, vyžadujících
některé druhy méně náročné péče.
Michal Gotthart,
starosta

(ilustrační foto)
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Kaleidoskop informací

Ulice 9. května dostane nový kabát, což potěší nejen
její obyvatele, ale také majitele téměř 90 řadových garáží,
kterým slouží jako hlavní příjezdová cesta. Po výměně staré
a nevyhovující kanalizace bude následovat generální oprava
celé komunikace, vybudován bude chodník a několik parkovacích míst. Projekty oprav dalších komunikací se připravují.

Sběrný dvůr bude! Bývalá čistírna odpadních vod by se
již do letošního podzimu měla proměnit v moderní sběrný
dvůr pro potřeby obyvatel naší obce. (Oﬁciální tisková zpráva
je uveřejněna na jiném místě Novin).

Započala závěrečná etapa opravy fasády budovy
obecního úřadu. Ukončení prací se předpokládá do konce
června.

Oprava střechy na budově základní školy 1. stupně
byla úspěšně dokončena, osazeny byly také nové hromosvody. Nyní bude vyúčtována neinvestiční dotace od Plzeňského kraje ve výši 700 000,- Kč.

Budova základní školy 1. stupně se stala terčem vandalů. Nejedná se zdaleka o první případ. Tentokrát to odnesla zánovní okna, jejichž oprava není právě levnou záležitostí.
Že by naší mládeži byl vzhled naší obce opravdu úplně lhostejný?

Pravým opakem jsou výtvory sprejerů na zdi u kotelny na sídlišti, které vznikly legálně, se souhlasem obecních
zastupitelů. Je vidět, že když je vůle na obou stranách, dohoda je vždy možná.
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Úpravy čistírny odpadních vod prováděné v rámci „Programu odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí
řeky Radbuzy“ byly dokončeny. Na snímku obsluhuje pan
Jan Vachuta nově nainstalované zařízení.

Cyklotrasa č. 2259 Vochov – Vejprnice – Nová Ves prochází Sulkovem a propojuje tak naši obec s významnými
cykloturistickými trasami č. 3 a 37. Zřízení cyklotrasy v celkové hodnotě 150 000,- Kč ﬁnancovala ze svého rozpočtu
obec Vejprnice, částkou 40 000,- Kč přispěl Plzeňský kraj.
Oběma patří naše poděkování.
(Propagační materiály k cyklotrase jsou pro případné zájemce
k dispozici na OÚ Líně)

Poslední období bylo bohaté na sportovní události. Odbor Klubu českých turistů TJ Baník Líně uspořádal již
21. ročník tradičního Líňského maratónu, TJ Sparta Sulkov
se opět stala jedním ze spolupořadatelů mezinárodního
mládežnického fotbalového turnaje Bohemia Cup. Výbornou diváckou kulisu mělo přátelské utkání fotbalového
A mužstva TJ Baník Líně s hokejisty Lasselsbergru Plzeň (na
snímku), které se uskutečnilo 15. května.

Prodejní výstavku velikonočního zboží uspořádaly členky sulkovské organizace Českého svazu žen
v domě s pečovatelskou službou. K vidění byly opravdu krásné a nápadité výrobky.

Chodník k autobusové zastávce na Sulkově přeložila na
svém pozemku na vlastní náklady společnost Sahan CB, s.r.o.
Firmě za vstřícný přístup patří poděkování obce i spokojených sulkovských obyvatel.
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Evropská unie podpořila sběrný dvůr v Líních - tisková zpráva
Obec Líně obdržela v průběhu dubna letošního roku rozhodnutí ministra životního prostředí o finanční
podpoře na projekt výstavby nového sběrného dvora odpadů z prostředků Evropské unie, Operačního
programu životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady projektu
výstavby sběrného dvora jsou 5,84
miliónů Kč a Evropská unie spolu se
Státním fondem životního prostředí
přispěla téměř 90% těchto prostředků, konkrétně 5,26 milióny Kč.
Jedná se o projekt výstavby nového moderně vybaveného sběrného
dvora odpadů na místě bývalé, dnes
již nepoužívané čistírny odpadních
vod obce. Areál, který léta sloužil
k ochraně životního prostředí, bude
tak k témuž účelu sloužit znovu,
tentokrát v oblasti odpadového
hospodářství.
Projekt výstavby sběrného dvora
odpadů byl připravován od začátku loňského roku, žádost o finanční
prostředky Evropské unie byla podána koncem října loňského roku. Po

nezbytné přípravě a realizaci samotné stavby se předpokládá, že by
sběrný dvůr odpadů byl otevřen pro
veřejnost na konci letošního roku.
Sběrný dvůr bude vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů produkované
obyvateli obce (včetně nebezpečných odpadů). Součástí sběrného
dvora se stane zázemí pro obsluhu.
Celý areál bude oplocen a vybaven
elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer, které umožní
identifikaci každé nežádoucí „návštěvy“.
Obec Líně předpokládá, že sběrný
dvůr odpadů budou moci zdarma
využívat všichni občané, kteří mají
v obci trvalé bydliště a dodržují
všechna ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 o nakládání
s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Líně
a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování
odpadů. Obec tak nabídne svým
občanům novou velmi kvalitní služ-

bu a zároveň možnost nakládat
s odpady z domácností v souladu se
základními zásadami ochrany životního prostředí.
Sběrné dvory odpadů jsou velmi
důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve městech a obcích.
Jejich výhodou je, že díky obsluze
jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina
z nich je pak materiálově využívána. V loňském roce byla v obcích
a městech Plzeňského kraje dokončena výstavba osmi sběrných dvorů odpadů podpořená prostředky
Evropské unie. V současné době
funguje v Plzeňském kraji celkem již
57 sběrných dvorů odpadů. V případě Líní se na okrese Plzeň-sever jedná o třetí sběrný dvůr odpadů, který
byl podpořen finančními prostředky
Evropské unie – v loňském roce byly
z prostředků unie postaveny sběrné
dvory odpadů ve městech Horní
Bříza a Třemošná. Kromě Líní budou
podpořeny sběrné dvory odpadů
také v obci Zbůch a ve městě Plasy.

Vzpomínka na tradiční „Máje“
V nejkrásnějším období roku, navazují
milostné vztahy mladé dvojice a utužuje se i družba větších společenství.
V minulosti byla i v naší obci tradice
lidových oslav spojena s květnem. Ještě
v předvečer prvomájového průvodu stavěli chlapci opentlenou májku na návsi,
ale mnohdy i před stavením dívek.
Dodnes udržují tuto tradici naši hasiči. Hrdá májka je nádherně ozdobena,
vztyčena, svědomitě ohlídána a také
řádně oslavena. Díky!
Nejstarší snímek z májových oslav je z r.
1931 ze Sulkova. Zachoval se díky paní
Marii Fantišové, jejich rodina uchovala
fotograﬁe i z pozdějších májových veselic. Rodiče – manželé Heidlerovi byli
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spolu s Kebrlovými, Krausovými, Jenčovými, Krocovými, Raunerovými a řadou
dalších i aktéry veselých scének, které
se po průvodu odehrávaly na veřejných
prostranstvích.
Nejbouřlivější oslavy proběhly v r. 1946,
rok po skončení války. V májovém průvodu jela řada koňských spřežení, na
předním voze kapela, fábory vlály, hudba vyhrávala.
Krojovaná mládež obcházela i dvory starousedlíků a zpěvem „Paňmáma hodná
je, dala nám na máje…“ děkovala za
dary.
Vyvrcholením bylo vystoupení na návsi.
„Májovnice“ předala květinový věnec

hospodářům, následovaly veselé scénky. Na závěr tančili okolo májky i diváci.
V roce 1966 se zúčastnila „Májů“ i paní
Květa Kohoutová, která vzpomíná:
Sokolovna a prostor kolem ní byly tehdy dějištěm veselého představení, ve
kterém vystupovali „král“, „kat“, „písař“,
„Kecal“ a další v podání líňských ochotníků Jaroslava a Václava Kebrle, F. Heidlera a dalších. Měli vynést „ortel“ nad
„hříšnými pannami“ z Líní. Všech dvacet
čtyři stránek humorného scénáře uchovala paní Marie Kebrlová. Tvůrcem byl
její manžel. Jako májová kytice byl propleten lidovými písničkami a kritikou na
představitele i složky v obci. Na příklad

fotbalisté uslyšeli: „Ani slavný Otčenáš
nezachránil Baník náš.
Třeba, že je k dobru náznak,
Musel by se státi zázrak,
Který mezi nás by vstoupil,
aby Baník nesestoupil.“
A u líňských pannen žádné hříchy nalezeny nakonec nebyly, naopak:
„Místo zábavě a tanci
holdují domácí práci,
Vaří, šijí, uklízí,
zábava je jim cizí!“
Proto závěr byl veselý a všichni si společně zazpívali.
Helena Svobodová,
kronikářka

táhli za jeden provaz. Pět let uběhlo
a nás čekala téměř nová škola, druhý stupeň.Hodně našich spolužáků
v páté třídě odešlo do jiných škol,
nebo se odstěhovali.Pro nás to bylo
smutné, ale takový je život. Když jsme
přišli do šesté třídy, nevěděli jsme co
máme dělat, jak se máme chovat, prostě to bylo úplně nové prostředí. Roky
šly dál a my byli v osmé třídě, kde
jsme se měli pomalu rozhodovat kam
povede naše cesta, na střední školy
nebo učiliště. Skoro všichni věděli co
by chtěli dělat a také si uvědomovali,
že je to velké a těžké rozhodnutí, dá
se říci na celý život. Na konci osmičky jsme se všichni těšili na prázdniny, aniž bychom si uvědomili, že nás
čeká poslední společný rok. A je to
tady, náš slavný rok „devítky“. Jakoby se něco zvláštního stalo a my se
stmelili do jedné skupiny a najednou

byli všichni pohromadě.Všechny dny,
exkurze i výlety strávené spolu byly
ty nejlepší. Asi až teď na konci školy
jsme ten doopravdy nejlepší kolektiv.
Chtěli bychom poděkovat všem učitelkám a učitelům kteří se o nás devět
let starali. Hlavně pak třídní učitelce
paní Mileně Bulínové, že s námi čtyři roky měla trpělivost. Byla pro nás
tou nejdůležitější osobou, která nás
dovedla zdárně až na konec školní
poutě. Rovněž díky patří i panu řediteli, který byl s námi celých devět let.
Umožnil nám spousty akcí, včetně
báječného lyžařského kurzu.
Bylo to tedy důležité období našeho života, které ač si to zatím nedokážeme představit, nyní končí. My teď
půjdeme každý svojí cestou, jediné co
víme jistě, že nikdy nezapomeneme.
Žáci deváté třídy ,
ZŠ Líně

Devítka se loučí
Čas běží a my jdeme dál. Pro nás uplynula chvilka a jsme na konci.Našem
úplném konci,kdy trávíme čas spolu. Jakoby to bylo včera, když jsme
nastupovali do první třídy na první
stupeň, kde nás se vším seznamovali.
A vlastně i my jsme se seznamovali.
Přišli noví spolužáci, se kterými jsme
měli strávit celých devět let. Celý první stupeň jsme se poznávali, hodně
jsme si na sebe zvykli a dalo se říci, že

Adopce na dálku
Naše Základní škola a mateřská škola
Líně adoptovala v programu „Adopce
na dálku“ v dubnu roku 2005 chlapce
se jménem Joseph Ghamon Conde,
který navštěvuje humanistickou školu
v hlavním městě Guineji, Konakry ve
čtvrti Kenyen. Jeho otec Lansana
Conde je malířem pokojů a matka
Aicha Soumar je učitelkou. Joseph
Ghamo absolvoval osmý ročník a byl
svými učiteli hodnocen jako velmi
dobrý žák. V uplynulých dnech Joseph
zaslal naší škole obrázek s dopisem,
ve kterém děkuje za naší asociaci
a doufá v další příznivou spolupráci.
Fotografie a další informace o chlapci
jsou na internetové adrese www.
humanisti.cz/adopce pod číslem 30
203.
Zatím bylo vybráno celkem 7.500,Kč a komunikace s adoptovaným
chlapcem bude nadále probíhat
prostřednictvím naší školy.
Děkujeme všem rodičům, dětem
a učitelům za finanční příspěvek.
Jana Bulková
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Soutěž v aerobiku
V sobotu 26. dubna uspořádala ZŠ
v Líních soutěž v aerobiku pro děti
z Líní, Tlučné a Nýřan. Celkem 54 soutěžící se spolu poměřovali ve třech
kategoriích. V první kategorii, kterou tvořily žákyně z 1. a 2. třídy, cvičil
s nasazením i jeden chlapec z Tlučné.
Do ﬁnále v této kategorii postoupily
čtyři dívky z Líní: Kristýna Jílková, Aneta Klíčová, Natálie Bauerová a Markéta
Kočová. Ve druhé kategorii se dostaly

Rybářské závody
na „Okružince“

do ﬁnále také čtyři líňské cvičenky: ze
3. třídy Tereza Řeřichová, ze 4. třídy
Nikola Sládková a Kristýna Procházková
a z 5. třídy Aneta Mašková. Nejúspěšnější z nich byla Terezka, která svým
výkonem mezi silnou tlučenskou konkurencí získala stříbrnou medaili. Mezi
nejstaršími dívkami cvičily z Líní pouze
Lucie Hartmanová a Anežka Bartoňová. Do ﬁnále se jim ale bohužel nepodařilo postoupit.
Mezi jednotlivými soutěžemi měli
diváci možnost zhlédnout i pódiové sestavy. Líňská děvčata předvedla
nejdříve sestavu těch nejmenších na
píseň „Trpasličí svatba“ a starší dívky
vystoupily se svojí oblíbenou sestavou
„Mrazík“. Tlučenská děvčata ukázala
sestavy na stepech a v závěru diváci tleskali jejich veselému výstupu se
„třemi čuníky“ v převlecích.
Diváci se podíleli během soutěže na
volbě „Miss sympatie“ v každé katego-

rii. Z Líní byly oceněny šerpou a kytičkou Anetka Klíčová, Ivetka Tóthová
a Lucka Hartmanová.
Všichni soutěžící si kromě sportovních zážitků odnesli i ceny, na nichž se
sponzorsky podílely ﬁrmy Křemílek &
Vochomůrka z Nýřan, KUM Plzeň, prodejna Bio stezka v Plzni,
C&C Líně a Zahradnictví Gruber v Tlučné.

V sobotu, 26. dubna proběhly na
rybníce“Okružinka“ oblíbené rybářské
závody, které uspořádal ČRS - MO Líně.
I když ten den nebylo pro rybáře nejideálnější počasí, nejúspěšnějším byl
nakonec Bohuslav Kukačka z Heřmanovy Hutě. Za ním skončil Petr Beroušek z Plzně a na pomyslném bronzovém stupínku se umístil Jaroslav Hiršl
z Chotěšova.
Rudolf Hrdlička -ČRS

Líňský maraton se vydařil
Dne 10.5.2008 uspořádal odbor Klubu
českých turistů TJ.Baník Líně 21.ročník
turistické akce ,,Líňský maraton“.
Pořadatelé připravili pro zájemce
turistiky několik pěších tras od 12 do
42 km, cyklotras 22-44 km pro horská
kola a cyklotras 42-84 km pro silniční
kola vedoucí směrem na zříceninu hradu Buben. Za velmi hezkého počasí se
akce zúčastnilo 268 zájemců.Z tohoto
počtu bylo 103 občanů Líní a Sulkova.
Všem, kteří nás přišli podpořit a zúčastnili se naší akce velice děkujeme.
Odbor Klubu českých turistů
TJ. Baník Líně
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Kalendář turistických akcí - OKČT TJ Baník Líně 2008
5. 7. 2008

12. 7. 2008

9. 8. 2008

23. 8. 2008

13. 9. 2008

Výstup na Bobík – Šumava /zájezd a pěší turistika/
Pořádá OKČT TJ Baník Líně
Trasy: 20 a 32 km
Odjezd bus: Líně 5.30h. Sulkov 5.35h., Plzeň, Husova u ČNB 5.45h, Plzeň-Slovany,
konečná tram.č.1 v 6.00h.
Jizdné: člen OKČT TJ Baník Líně a děti 170 Kč, nečlen 180Kč
Přes dva parky /zájezd a pěší turistika/
10. roč., pořádají OKČT TJ Lokomotiva a OKČT TJ Baník Líně
Trasy: 8, 17, 26, 34, 40 km
Start: Sráž u Tachova, Pohostinství u stadionu od 7.45 – 10.45 h.
Odjezd bus: Plzeň, Nová Hospoda, konečná MHD trolejbusu č. 12 v 6.30 h., Sulkov 6.35, Líně 6.40,
Zbůch 6.45, vždy na zastávkách ČSAD směr Domažlice
Jizdné: člen OKČT TJ Baník Líně, OKČT TJ Lokomotiva Plzeň a děti 90 Kč, ostatní 100 Kč
Z Krakovce do Kožlan /zájezd a pěší turistika, přihl. do 1.8.2008/
1. roč., pořádá OKČT TJ Baník Líně a OT „Aktivní stáří“ TJR
Trasy: 15, 20, 25, 35 km
Ojezd bus: Líně 6.00, Sulkov 6.05, Plzeň, Husova u ČNB 6.15, Plzeň-Bolevec zast. MHD u Gery 6.35 h.
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně 90 Kč, ostatní 100 Kč
Výstup na Javořici – ČM vrchovina /zájezd a pěší turistika/
Pořádá OKČT TJ Baník Líně
přihl. do 17.8.2008
Trasy: 16, 25, 32 km
Odjezd bus: Líně 5.00, Sulkov 5.05, Plzeň, Husova u ČNB 5.15, Plzeň- Slovany konečná tram.č.1 v 5.30 h.
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a děti 200 Kč, nečlen 210 Kč
Hazlovská pahorkatina a Vogtland /zájezd a pěší turustika/
Pořádá OKČT TJ Baník Líně
Je nutné s sebou mít platný občanský průkaz pro vstup do zemí EU!
Trasy: 18, 20, 25, 35 km – povedou na Plesnou, Bad Brambach, Hazlov
Odjezd bus: Líně 5.30, Sulkov 5.35, Plzeň, Husova u ČNB 5.45, Plzeň-Lochotín, hostinec U Komína 5.55 h.
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně a děti 150 Kč, ostatní 160 Kč
Info a přihlášky: F. Brabec, tel.č. 377911741, mobil 605 234797

Daňový kalendář 2008
ČERVEN
pondělí 16.

- daň z příjmů

- pololetní a čtvrtletní záloha na daň

středa 25.

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za květen
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2007, má-li poplatník povinný
audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

pondělí 30.
ČERVENEC
úterý 15.

- daň silniční

pátek 25.

- daň z přidané hodnoty

- záloha na daň za 2. čtvrtletí
- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí

SRPEN
pondělí 25.

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za červenec

pondělí 1.

- daň z nemovitostí

- splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou
povinností vyšší než 5 000 Kč)

pondělí 15.

- daň z příjmů

- čtvrtletní záloha na daň

ZÁŘÍ

Milena Voráčková /z internet. stránek MF ČR/
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Krajský přebor žákovských
družstev 2008 – 29. 3. 2008,
Město Touškov
Celkem se zúčastnilo 12 družstev. Je
velká naděje, že Domažlice již další družstvo do 1. české ligy dorostu
nepostaví a ŠK LÍNĚ budou hrát příští
sezónu opět v lize!

„Pochod tří generací“
1. června uspořádal Odbor Klubu českých turistů a Letního Biatlonu Baník
Líně společně s Klubem důchodců
Líně-Sulkov a Kynologickým klubem
Líně akci pro děti k Mezinárodnímu
dni dětí na místní plovárně „Pochod tří
generací“, který se vydařil. Na akci přišlo
okolo 150 účastníků.
František Brabec
za OKČT TJ Baník Líně

Klatovská věž 3 (26. 1. 2008),
Helenka Karlová.
Konečné pořadí
Pořadí
1.
2.
3.
6.
7.
10.

Tým
Sokol Domažlice C
ŠK Líně A
HeřNýř A
ŠK Líně C
ŠK Líně B
ŠK Líně D

Body
19
17
16
12
9
6

Skóre
34
30
29
20,5
22,5
13,5

Bohemia Cup 2008

Klatovská věž 4 (16. 2. 2008) – Helenka
Karlová, Alex Fiala a Pavel Dlabal.

10. a 11. května 2008 se uskutečnil
již 16. ročník mezinárodního turnaje
mládeže Bohemia Cup 2008. Turnaj
uspořádala agentura Eurosportring ve
spolupráci s SK Slavia Vejprnice. Zúčastnilo se jej 38 týmů z Česka, Rakouska,
Německa, Nizozemska a Švýcarska.
Týmy tří věkových kategorií – starší žáci,
mladší a starší dorosty hrály své zápasy
na hřištích ve Vejprnicích, Tlučné, Sulkově, Vochově, VS Plzeň a ve Škvrňanech. Na Sulkově hrálo 8 týmů mlad-

ších dorostenců ve dvou skupinách
po čtyřech. Dorostenci Sparty Sulkov
hráli ve skupině č. 4 a utkali se se dvěma týmy z Německa a jedním týmem
z Nizozemska a ve skupině skončili na 3.
místě. Další postup jim zajistilo vítězství
1:0 nad třetím týmem 3. skupiny MSV
Ludwigshafenem. V zápase o 9. místo
pak prohráli s týmem TV Vahrendorf
1:0. Vítězem kategorie mladších dorostenců se stal tým SK Slavia Vejprnice.
Ing. Ladislav Pech
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