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Zahájení školního roku 2010 – 2011
Milí žáci,
prázdniny,které doufám,že jste si užili
co nejlépe jsou minulostí a já vás vítam
ve novém školním roce.A to jak "staré"mazáky na druhém stupni,tak celý první stupeň,prvňáčky především. Samozřejmě také všechny děti z mateřské
školky,která je naší nedílnou součástí.
Jako každé léto jsme se snažili ve škole
i školce udělat úpravy,aby se vám v našich budovách líbilo.Na školce jsme nechali položit nové koberce ve třídách
a lino v šatně.Pracovníci OU Líně pak
opravili a vymalovali technické prostory školky.Ještě bych chtěl podotknout,že naše MŠ je naprosto naplněna dětmi
a několik zájemců jsme museli odmítnout.Bohužel kapacita nejde nafouknout.

Tak jako každý rok,i tentokrát vypadl na
nás kostlivec ze skříně,tentokrát v podobě části shnilého stropu ve třídě na
prvním stupni.Když jsem tu spoušť viděl poprvé,šli na mně mrákoty.Situace
jednoznačně havarijní,a zdánlivě neřešitelná.Ne však pro firmu Krovy Malák.
Technické vyřešení problému a hlavně až neuvěřitelně rychlá oprava mně
utvrdili v tom,že šikovní řemeslníci ještě existují.Následovalo snížení stropu
sádrokartonem a osazení novým osvětlením.No a žáci se stěhují do prakticky nové třídy.Ještě jednou díky řemeslníkům za kvalitní práci a OU Líně za finanční pomoc.
Ještě bych vás chtěl krátce informovat o dvou novinkách.Škola se zapojila do projektu podporovaném MŠMT,"

/1/

Ovoce do škol".V rámci tohoto projektu dostanou žáci prvního stupně zdarma každý týden ovoce nebo zeleninu.
Druhy projet v současné době připravují učitelé druhého stupně.Ten je podporován EUa slouží ke zlepšení výuky.
Tam bychom chtěli zásadně obměnit
a vylešit stav počítačů ve škole,včetně
interaktivní tabule a mobilní notebookové učebny. A jaký ten nový školní rok
bude? Tak to záleží milí žáci hlavně na
vás,na vaší snaze a píli.Všichni učitelé
a vychovatelé naší školy jsou připraveni vám pomoci.Respektujme se navzájem a věřím,že do školy budete chodit
rádi a s úsměvem.Vždyť,s úsměvem jde
všechno líp.
Nechť se vám(ale i nám)daří.
B. Landrgott, ředitel

Kaleidoskop informací
Přístavba
hasičské
zbrojnice
úspěšně pokračuje. Do nové garáže
již byla instalována automatická vrata na dálkové ovládání, poté probíhaly
úpravy vjezdu. Aby při výjezdu hasičské techniky nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací, bylo nutno prostor před novou garáží vyasfaltovat. Úpravu si vyžádalo také nedaleké stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad.

U mateřské školky na sídlišti proběhly opravy chodníku a schodů.
Na frekventovaném místě bylo nutné
opravit zejména poškozený sjezd pro
kočárky, což ocení zejména maminky
a tatínkové s malými dětmi. Nová dlažba byla při té příležitosti položena také
u vchodu do mateřské školky.

Narušená stropní konstrukce byla
příčinou červencové opravy v jedné ze tříd v budově základní školy 1.
stupně. V jednom ze stropních trámů
byly objeveny známky částečné hniloby. Poškozený úsek trámu byl vyměněn, ostatní trámy pečlivě zkontrolovány. Třída se nakonec dočkala nového stropu ze sádrokartonu a také nového osvětlení.
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Havarijní stav kůlen u domu č.p.
160 v Dlouhé ulici si vynutil opravu. Částečně bylo opraveno zdivo
a kůlny dostaly novou střechu i okapy.

Průtah Líněmi má nový povrch.
Opravu provedenou počátkem září financovalo Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Na špatném stavu vozovky se kromě dlouhodobě vysoké hustoty provozu podepsala také poslední zima
a provoz nákladních automobilů související s výstavbou dálničního přivaděče od Nové Hospody.

K poškození okraje můstku došlo
před místním hřbitovem. Viníkem
je nejspíše neopatrný řidič nákladního vozidla, možná dokonce kamionu.
Opravu bude muset na své náklady
zajistit obec.
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Poškozeného stožáru veřejného osvětlení u hlavní líňské křižovatky si jistě všiml každý. Jedná
se o následek noční dopravní nehody. Policisté pronásledovali řidiče podezřelého z jízdy pod vlivem alkoholu. Řidič, přijíždějící velkou rychlostí od
Tlučné, nezvládl nakonec řízení a střetl se s vozidlem jedoucím po hlavní silnici.

Co přineslo letošní léto?
Letošní léto je dosti zvláštní. Především pokud jde o počasí. Vlnu veder
střídá deštivé a chladné období, topit je nutno během června i na začátku září … Nechme však počasí počasím a zastavme se alespoň na chvilku
u toho, jakým způsobem bylo letní období v obci využito, co přineslo v obci
nového.
Na počátku prvního letního měsíce,
tedy června, se v areálu místního koupaliště a v jeho nejbližším okolí uskutečnil již tradiční Dětský den. Vzhledem ke krásnému letnímu počasí přišlo velké množství dětí s rodiči nejen
z naší obce, ale i z okolí. Věřím, že toho
nelitovali, neboť program byl opravdu
pestrý. Ve velmi dobrém světle se ukázali místní hasiči, kteří předvedli nejprve záchranu zraněné osoby z hořícího vozidla a poté také uhašení požáru osobního automobilu. Mnoho příznivců si našlo vystoupení renomované
skupiny scénického šermu DOMINIK,
vedené panem Karlem Basákem. Po
jeho skončení si své šermířské umění
mohly vyzkoušet i děti, pro které byly
za tímto účelem připraveny speciální
malé kordíky. Novou atrakci – dětský
nafukovací hrad – představil pořadatel
tradičních líňských poutí pan Jaroslav
Kočka. Fanoušky si našlo také předvádění leteckých modelů. Kromě těchto
hlavních lákadel byla pro děti připravena ještě řada tradičních soutěží, které se těší dlouhodobé oblibě.
Poděkování za uspořádání Dětské-

Po vystoupení skupiny scénického šermu DOMINIK si šermování vyzkoušely také děti
ho dne patří zejména bratrům Josefu
a Pavlu Sedlákovým z Oddílu letního
biatlonu TJ Baník Líně a členům Oddílu Klubu českých turistů TJ Baník Líně.
Na organizaci se podílela také obec
Líně a členky organizace Českého svazu žen ze Sulkova.
Během července započala již dříve avizovaná rekonstrukce Luční ulice. Projekt předpokládá vybudování klasické obousměrné obslužné komunikace
s úzkými chodníky ze zámkové dlažby. Jde o podobné řešení jako v ulici
U Stadionu nebo v první části Tlučen/4/

ské ulice. Ke všem nemovitostem byly
zřízeny vjezdy na základě dohody s jejich vlastníky. Stejně jako v jiných případech se i v Luční ulici bylo nutno
potýkat se značnými výškovými rozdíly mezi stávajícími vjezdy k jednotlivým nemovitostem. To je častý problém ve všech ulicích, které dosud
byly nezpevněné. Nakonec se vše podařilo vyřešit na základě odpovědného přístupu pracovníků stavební firmy
i vlastníků nemovitostí.
Práce postupovaly podle předem stanoveného harmonogramu, závěrečné

asfaltování je naplánováno na polovinu září. Zrekonstruovaná Luční ulice se
stane dalším důležitým krokem ke snížení počtu nezpevněných komunikací
na území obce.
Koncem června byla zahájena rovněž
další významná akce, o níž se obecně příliš nemluví. Důvodem je skutečnost, že není příliš na očích. Jedná se
o úpravy kalového hospodářství a dešťové zdrže Čistírny odpadních vod Líně.
Akce v hodnotě 5,7 mil. Kč navazuje na
loňské úpravy technologie a jejím cílem je docílit navýšení kapacity čistírny a také lépe plnit nové limity a předpisy, které pro vodohospodářská díla
platí. Na finančním krytí nákladů spojených s akcí se téměř z poloviny podílí
sousední obce Zbůch a Nová Ves, které
jsou na líňskou čistírnu také napojeny.

Hašení požáru osobního automobilu předvedli na Dětském dni místní hasiči
sídliště. V posledních týdnech probíhala právě měření související s tímto
projektem. Předmětem dalších měření je oblast bývalé návsi, kde probíhá
zaměřování polohopisu a výškopisu
za účelem zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení projektu na obnovu středu obce. Podkladem
se v tomto případě stala urbanistická
studie řešení středu obce schválená
obecním zastupitelstvem.
A ještě o jedné věci bych se rád zmínil závěrem. Počátkem srpna postihly
severní část naší republiky katastrofální povodně. Snad všichni jsme sledovali na televizních obrazovkách záběry
plné hrůzy a utrpení těch, kteří byli touto živelní pohromou postiženi. Je potěšitelné, že v dnešní době existuje již
řada humanitárních organizací, které se

Stavební práce v Luční ulici
Nejedná se o jedinou akci na úseku
vodohospodářské infrastruktury v letošním roce. Těsně před zahájením ještě je výstavba části nového kanalizačního řadu v hornické kolonii a posílení
přepadu odlehčovací komory veřejné
kanalizace na Sulkově. Právě v těchto
dnech také probíhá vodoprávní řízení na výstavbu nového kanalizačního
řadu do lokality u Zálužského potoka.
Vzhledem k častým dotazům ze strany veřejnosti, týkajících se zvýšené
činnosti geometrů v obci, je ještě třeba podat alespoň základní informaci
k tomuto jevu. Na základě požadavku
obce započali pracovníci společnosti ČEZ zpracovávat projekt na kabelové rozvody nízkého napětí a na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Na Svahu, Lidická a v prostorách

Líňská čistírna odpadních vod prochází úpravami
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zabývají pomocí v těchto a podobných
situacích, posílat lze také dárcovské
SMS zprávy. Řada občanů z naší obce
jistě na odstraňování následků povodní přispěla, za což jim patří poděkování. Rada obce se podrobněji seznámi-

la s následky povodní ve Frýdlantském
výběžku a rozhodla poskytnout finanční dar ve výši dvacet tisíc korun obci
Černousy. Jedná se o malou obec, která patřila mezi ty dosti poškozené, které však nebyla ve sdělovacích prostřed-

cích věnována pozornost. A tak, přestože nás letošní léto překvapuje, buďme rádi, že nás podobná pohroma nepotkala a važme si toho. Doufejme, že
tomu tak bude i v budoucnu.
Michal Gotthart, starosta

Líně pomohly povodní postižené obci Černousy
Vzhledem ke katastrofálním povodním,
které počátkem srpna postihly většinu
území Libereckého kraje, poskytla obec
Líně na základě příslušného usnesení
rady obce finanční dar ve výši 20 000,
– Kč obci Černousy ve Frýdlantském
výběžku. Dar v maximální možné
výši, o níž je rada podle zákona
oprávněna rozhodnout, byl poukázán
na účet postižené obce a bude
využit odstraňování následků škod
způsobených povodní. Na obecní úřad
již dorazilo poděkování od pana Josefa
Konkuse, starosty Černous.
Obec Černousy leží na samém
severu Frýdlantského výběžku a má

v současné době 351 obyvatel. Skládá
se ze čtyř částí (bývalých samostatných
obcí): Černous Horních, jejichž součástí
je „osada“ Polní domky, kde obec
vlastní dětský tábor, Černous Dolních,
Boleslavi a Vsi.
Černousy trápí běžné povodně 2-3krát
do roka. Řeka Smědá svými vodami
obvykle zaplavuje jen přístupové cesty
do spodních částí obce – Boleslavi
a Vsi. Letošní srpnová povodeň však
vzhledem ke svojí intenzitě zasáhla
mnohem rozsáhlejší území a způsobila
velké škody. Průběh této povodně je
dobře patrný z přiložených snímků.
Povodeň velmi výrazně poškodila

nejen obecní majetek – komunikace,
víceúčelový dům, hasičskou zbrojnici
a ordinace praktického i zubního
lékaře, ale také soukromý majetek
místních obyvatel a podnikatelů. Radu
obce Líně vedla k poskytnutí daru
právě obci Černousy skutečnost, že se
tato obec ocitla mimo zájem hlavních
českých
sdělovacích
prostředků.
Popřejme obyvatelům Černous pevné
nervy a sílu k překonání následků
povodní a spolu s nimi doufejme, že
se podobná katastrofa nebude v blízké
budoucnosti opakovat.
Připraveno s využitím materiálů
poskytnutých obcí Černousy

Obrázky z povodní postižených Černous:

Ulice u hasičské zbrojnice zalitá vodou

Dopravní značka s označením konce obce Černousy uprostřed
rozvodněné řeky Smědé

Zatopená vrátnice podniku Lineta

Ordinace zubního lékaře po povodni
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Informace ke konání voleb do zastupitelstva obce
Vzhledem k častým dotazům ze strany
občanů při nedávných parlamentních
volbách se Obecní úřad Líně rozhodl pro
upřesnění zveřejnit v NOVINÁCH před
volbami do zastupitelstva obce, které
se uskuteční ve dnech 15. a 16. října
2010, následující informaci o stanovení

volebních okrsků a o umístění volebních
místností:
Starosta obce Líně stanovil dle §
15 písm. g) zák. č. 491/2010 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky

Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších předpisů, sídla okrskových
volebních komisí v obci Líně takto:

Okrsek:
Líně – jih ................................................................................................................................................................................Základní škola Líně, I. stupeň, Nám.1.máje 30, Líně
Líně – sever .........................................................................................................................................................................Základní škola Líně, I. stupeň, Nám.1.máje 30, Líně
Líně – Sulkov ............................................................................................................................................................. Dům s pečovatelskou službou, V Zahrádkách 71, Líně

Okrsek č. 1 Líně – sever

Okrsek č. 2 Líně – jih

Okrsek č. 3 Líně – Sulkov

Seznam ulic:

Seznam ulic:

Seznam ulic:

Dlouhá

Dobřanská

Brigádnická

Družstevní

Lidická

Havířská

Dukelská

Na Svahu

Línská

Hornická

SNP

Lípová

Chodská

U Kotelny

Na Perkách

Krátká

U Rybníka

Na Pomezí

Luční

U Mateřské školy

Na Souvrati

Na Dlouhých

Vodárenská

Na Šachtě

Na Vypichu

Vojenská

Na Výsluní

Nám. 1. máje

9. května

Nová

Plzeňská

Pionýrská

Plovární

Polesní

Polní

U Lesa

Pod Vrškem

U Vodárny

Rybářská

V Zahrádkách

Školní
Tichá
Tlučenská
Úherecká
U Stadionu
Zahradní
sady Pionýrů
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Čtení ze starých kronik
Devět set let historie
Skutečně, v roce 2015 budeme odpočítávat devět století až k roku 1115, kdy
byla osada LENIH /dnes Líně/ věnována Vladislavem I. kladrubskému klášteru. Od r. 1272 se pak Líně staly majetkem kláštera v Chotěšově, jemuž patřily
v pohnuté historii nejdéle.
A i když na katastru obce byly nalezeny i památky pravěké, přece jen připomeneme raději život našich předků ve středověku. Nebyl příliš radostný. V roce 1367 je zde doloženo čtrnáct
dvorů, jejichž držitelé měli co dělat, aby
splnili své poddanské povinnosti – svážet dříví do klášterní kuchyně, odevzdat povinnou dávku obilí, vajec, sýra,
pracovat na klášterních polích, zaplatit
„dýmné “ z každého komína. V nově vydané knize o Chotěšově z naší knihovny se o povinnostech ke klášteru můžeme dovědět více.

Zle bylo v době třicetileté války po bitvě na Bílé hoře. Nejenže přichází cizí
vrchnost, ale střídající se vojenské nájezdy, hladomory a nemoci téměř vylidnily naši obec a mají na svědomí i zánik dalších tří v našem blízkém okolí.
Na Sulkově se tehdy nacházel jen velký
rybník založený proboštem chotětovského kláštera Sulkem. Ten v r. 1406 na
výzvu krále Václava IV. Sebral na klášterním panství asi 7000 zbrojnošů a 500
vozů a vytáhl proti Bavorům, kteří pálili a plenili okolo Domažlic. Král pak za
vítězství osvobodil Klášter na pět let od
všech dávek a břemen.
V r. 1781 byl jako sto dalších Josefem II.
klášter zrušen, aby celé panství později koupil kníže Thurn-Taxis. Ten ho vlastnil až do vzniku Československé republiky, kdy na základě záborového zákona
z r. 1919 bylo panství zabráno státem.
A zrušeny byly i šlechtické tituly podle

myšlenky prezidenta T.G.Masaryka.
A to už historii psaly docela jiné osobnosti. „Rytíři“ a „knížata“ těžké dřiny
hornické, kteří našli práci na sulkovské šachtě a u pecí na výrobu koksu.
Hornické kolonie na Sulkově a později i v Líních poskytovaly hornickým rodinám přístřeší. Dělníci dojíždějící do
Škodovky se o své bydlení museli postarat sami. Stejně jako několik menších
sedláků české národnosti.
Dvě války dvacátého století tragicky zasáhly do života Líní i Sulkova. Ale lidská soudržnost, která byla vlastní především Sulkovákům, pomáhala překonávat těžké osudové chvíle. Přejme si,
abychom si i v dnešní době uchovali
dobré mezilidské vztahy. Abychom cítili odpovědnost za pohodu v obci. Tím
podpoříme i nové zastupitelstvo zvolené na podzim v jeho práci pro nás
všechny.
Helena Svobodová

pro oči byl i historický průvod s královnou a jejím doprovodem. Velký zájem
vzbudila i šermířská bitva.Malá zajímavost – odborným poradcem šer-mířské
skupiny byl náš spoluobčan pan Basák.
A co bylo na programu našeho svazu v srpnu? Výlet do Bechyně na festival dechových hudeb. Nezůstalo jen
u poslechu hudby, zbyl čas i na prohlíd-

ku zámku, bechyňského muzea a muzea keramiky. Jako suvenýr jsme si odvážely krásné hrníčky a další vkusné keramické výrobky.
Od září začíná pravidelné cvičení a těšíme se na další atraktivní akce, které pro
nás obětavě připravuje výbor s předsedkyní paní Brantnerovou.
Svaz důchodců Sulkov

Okurková sezona?
Ve Svazu důchodců Sulkov/Líně to
v žádném případě neplatí. Poslední červnovou sobotu se vydaly členky na zájezd do Rožmitálu pod Třemšínem. Co
je tam zlákalo? Den s českou královnou
Johankou a procházka do minulosti. Na
náměstí se konal jarmark a u jednotlivých stánků bylo co obdivovat zrakem
i ochutnávat mlsným jazykem. Pastvou
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Začít s nordic walkingem je nejlepší u specialistů
NW prospívá celému tělu, důležité je
vědět, jak na to, a mít správné hole.
Nordic walking neboli severská chůze
je příjemnou a pro naše tělo užitečnou
sportovní činností. Při chůzi se speciálními holemi dochází k podobným pohybům jako u běžeckého lyžování, nordic walking procvičuje, aktivně a rovnoměrně zapojuje a posiluje svalstvo.
„Důležité je osvojit si hned od začátku nácviku chůze její správnou techniku a k tomu mít správné a odpovídající sportovní vybavení, zejména speciální hole na nordic walking,“ říká Radomír
Dvořák, certifikovaný instruktor nordic
walkingu z obecně prospěšné společnosti Rakovnicko.
Jak nordic walking prospívá tělu?
Hlavním přínosem nordic walkingu je,
že aktivně zapojuje a posiluje devadesát procent svalů celého těla, zlepšuje
pohyblivost páteře a uvolňuje napětí
krčních, ramenních a mezilopatkových
svalů. Pozitivně přispívá ke správnému
držení těla a přitom ulevuje zádovým
partiím. Umožňuje regulovat zátěž horní a dolní poloviny těla, posiluje srdce,
oběhový systém a dýchací ústrojí. Zlepšuje koordinaci pohybů a metabolis-

mus. Opora prostřednictvím holí snižuje výrazně zátěž kloubů při chůzi. Nordic walking je dobrou volbou při onemocnění osteoporózou, artrózou, při
nadváze. Ideální je pro rehabilitaci onemocnění pohybového ústrojí a poúrazových stavů či operaci srdce.
Jak s nordic walkingem začít?
Nejlépe v nordic walking centrech
s certifikovanými instruktory. Kromě

předání teoretických poznatků o prospěšnosti nordic walkingu, zde doporučí nebo zapůjčí pravé nordic walkingové hole, vysvětlí, ukážou a naučí správnou techniku severské chůze. Instruktoři pak připraví na míru podle výkonnostních skupin kurzy a vycházky s nordic walkingovými holemi ve vybraných
lokalitách.
Použito z www.rakovnicko.info

Tip na výlet
Dnes Vás pozvu na výlet do nejkrásnějšího města v Čechách, které jsem si již
dávno zamilovala pro jeho historickou
krásu, jež na Vás dýchne z každičkého
kouta, a do kterého jsem letos o prázdninách opět zavítala spolu s blízkými.
Jestliže jen na okamžik váháte, zda se
vydat na celodenní výlet právě sem,
nečekejte ani minutu, zážitek Vám garantuji.
Český Krumlov
Český Krumlov je druhé turisticky nejnavštěvovanější místo České republiky. Díky zachovalému středověkému
jádru města je zařazen od roku 1963
do městské památkové rezervace a od
roku 1992 je na seznamu světového
dědictví UNESCO.
Roku 2003 bylo městskou památkovou zónou vyhlášeno také jeho předměstí Plešivec.Český Krumlov leží v Jižních Čechách asi 180 km jižně od Pra-

hy a zhruba 25 km jižně od Českých Budějovic v blízkosti rakouských hranic.Ve
městě o rozloze 22,16 km2 žije 14 056
obyvatel (údaj ze 24.9.2007). Jeho průměrná nadmořská výška je 492 m.
Název Krumlov pravděpodobně pochází z německého Krumme Aue – křivý luh, podle esovitých meandrů řeky
Vltavy, která Krumlovem protéká. První písemná dochovaná zmínka z roku
1253 označuje město jako Chumbenowe. Přídomek Český se začal používat v roce 1439, aby se zřetelně odlišil od Moravského Krumlova, ale až
30. dubna 1920 byl oficiálně prohlášen
jako Český Krumlov s výnosem ministerstva vnitra.
Historie
Založení hrádku na levém břehu Vltavy synem Vítka z Prčice se datuje mezi
roky 1230 a 1239. Brzy po založení hradu, zřejmě někdy ve 13. století, vznikla
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mezi zákruty řeky Vltavy obchodní osada, kterou listina Jindřicha I. z Rožmberka a jeho syna Petra z roku 1309 poprvé v textu výslovně uvádí jako město.
Roku 1302 vymřela zdejší větev Vítkovců a dědictví s povolením krále Václava
II. spadlo do klína pánům z Rožmberka,
další větvi rodu Vítkovců. Rožmberkové se přesídlili z Rožmberka na Krumlov, čímž se město stalo střediskem rozsáhlého panství. Doba rozkvětu města
je spojena právě s vládou pánů z Rožmberka (1302-1602). Soustavné rozšiřování panství vedlo k hospodářskému vzestupu města, centra rodu Rožmberků. Za vlády tohoto rodu vznikla drtivá většina současných obdivovaných gotických a renesančních památek ve městě, významných turistických
atrakcí.
Krumlov tehdy ležel v místě, kde se
střetávalo české vnitrozemí s rakouským a bavorským podunajským prosto-

rem a severní Itálií. To se projevilo i na
tváři města a zámku, jíž vtiskla neopakovatelnou podobu italská renesance.
Důležitými milníky jsou roky 1475,
kdy byly otevřeny doly těžící stříbro,
a v roce 1494 byl Krumlov povýšen na
královské město. S tím souvisí větší privilegia a s přísunem stříbra další rozkvět
města. Připojená byla také další předměstí jako Špičák, Horní Brána, Za tavírnou a Plešivec. Velké dluhy Petra Voka
dohnaly roku 1601 k prodeji Krumlova
císaři Rudolfu II.
Hornický průmysl vrcholil v 16. století.
A již kolem roku 1600 byla ložiska stříbra vytěžena, ale k hospodářskému
úpadku nedošlo. Město se více orientovalo na zemědělskou výrobu a na panství byly zakládány hospodářské dvory
a rybníky.
Během 17. století bylo město několikrát
vypleněno, v roce 1611 vpádem Pasovských, za třicetileté války byl několikrát obsazeno vojsky. Císař Ferdinand II.
roku 1622 věnoval celé město Janu Oldřichu z Eggenberka. Po vymření tohoto rodu, přešlo krumlovské panství do
rukou rodu Schwarzenberků, kterým
zůstalo až do roku 1940.
V 2. polovině 19. století byla zahájena
těžby tuhy jako výchozí suroviny pro
výrobu tužek, která se v Českém Krumlově udržela dodnes.
V roce 1850 se Český Krumlov s 8 3000
obyvateli stal okresním městem. Žilo
zde jen asi 1 500 Čechů. Většinu obyvatelstva tvořili Němci. Národnostní nepokoje jsou datovány od 19. století. Německá většina po první světové válce vyhlásila samostatnou šumavskou župu Böhmerwaldgau, kterou
chtěl připojit k Rakousku. Ale toto hnu-

tí bylo potlačeno a 28. listopadu 1918
byl Krumlov obsazen československou
armádou.
Kvůli německé převaze obyvatel byl po
Mnichově roku 1938 připojen Německé říši. V roce 1945 jej osvobodila americká armáda. Mezi léty 1945-1946 došlo k odsunu německého obyvatelstva.
V roce 1946 zde bylo 4 550 nových českých přistěhovalců.
Památky a kulturní život
V období socialismu nebyla sice památková péče úplně zanedbávána oproti jiným památkám, ale nebylo ji věnováno
tolik pozornosti jako dnes.
Zámek Český Krumlov je druhým nejrozsáhlejším zámeckým areálem v České republice hned po Pražském hradě.
Původně zde stál jen gotický hrad, ale
později byl přestaven v renesančním
slohu. V současnosti se skládá z Dolní-

ho hradu původního Hrádku s dominující věží a Horního hradu. K objektu patří také zámecká zahrada o rozloze 10
hektarů, která byla založena ve 2. polovině 16. století. Uvnitř se nachází Kaskádová fontána a barokní letohrádek Belárie s otáčivým hledištěm pro divadlo
v otevřené krajině.
Atmosféru města vytváří křivolaké uličky, rozmanitá zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem
Vltavy. Kulturní život vyplňují výstavy
umělců, koncerty, hudební festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny, středověké krčmy a noční kluby.
V Českém Krumlově se pravidelně koná
Mezinárodní hudební festival Český
Krumlov, Festival staré hudby, Festival
komorní hudby, Svatováclavské slavnosti a letní Slavnosti pětilisté růže.
Voráčková Milena

lokrajné, podlouhlé až obvejčité, koncový lístek je větší než ostatní, jsou lysé,
mají zelenou barvu a jsou dlouhé až 40
cm. Květem ořešáků jsou jehnědy, které vykvétají od května do června. Samčí jehnědy mají žlutou až žlutozelenou
barvu a jsou až 12 cm dlouhé, samičí květy jsou menší a jsou dlouhé až 5
cm. Tyto květy jsou samosprašné a jsou
opylovány větrem. Z těchto květů se
později vytvářejí plody, což jsou ořechy
ukryté ve zdužnatělém obalu. Ořechy
vyrůstají buď jednotlivě nebo po dvou
plodech, jsou kulovité a méně výraz-

ně rýhovaný. Ořechy jsou dlouhé 3 až
4 cm a dozrávají od září do října. Tento
ořešák není náročný na druh půdy, ale
nesnáší stinná stanoviště, kde špatně
vyzrává. Jedná se o druh, který je nejčastěji šlechtěn.
Lidově vlašský ořech nebo křapák patří do čeledi ořešákovitých. V léčitelství
se používají především listy, které se ale
musí velmi rychle sušit, protože jinak
hnědnou a jejich léčivý obsah se znehodnocuje. Již v antice se sušené ořechy doporučovaly na ochranu organismu od všech jedů a z listů se doporu-

Byliny
Ořešák královský
/Juglans regia/
Ořešák královský resp. ořešák vlašský
je opadavý strom dorůstající až 20 m
do výšky a také až 20 m do šířky. Areál původního rozšíření byl od Malé Asie
přes Kavkaz a střední Asii až po Himaláje a Čínu. Jde o ořešák, se kterým se
u nás nejčastěji setkáváme. Je citlivý na
jarní mráz ale jinak je mrazuvzdorný až
do –30°C.
Tento ořešák má řídkou, široce rozkladitou korunu. Listy jsou lichozpeřené, ce-
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čoval odvar, který posiluje a zastavuje
krvácení.
Listy obsahují třísloviny, hořčiny a silici. Proto se používaly k posilujícím koupelím, při revmatismu, dně, nechutenství, proti zažívacím poruchám a pozor
– proti pocení nohou. To je totiž tak výrazný jev, že si s ním poradí málokterá
bylinka. Ořešák královský na to sílu má!
Odvarem se kloktalo při zánětech a krvácení dásní, při paradentóze a zápachu z úst.
Ořešákové obklady pomáhaly při kožních vyrážkách krvácejících ranách
a kojící ženy si je přikládaly na prsa,
když už chtěly s kojením zvolna přestat.
Ořešák zpomaloval laktaci mléka. Čaj
se pije při cukrovce, vyrážkách, chudokrevnosti, poruchách menstruace,
při nechutenství a na posílení nervů.

Ořešákový univerzální čaj: 3 lžičky sušených listů přelijeme ½ l vařící vody
a necháme 15 minut vyluhovat. Čaj

pijeme dvakrát denně, nebo jím kloktáme, či ho použijeme na obklady.
Voráčková Milena

Jubileum
Dne 20. 6. 2010 se dožil p. Jindřich Beran, dlouholetý trenér, krásných sedmdesát let a toto jubileum oslavil přímo
na hřišti po posledním utkání minulého soutěžního ročníku se svými svěřenci a kolegy z oddílu. Blahopřejeme!

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 3. Ročník 4. Vychází ?. 9. 2010
Noviny pro obyvatele Líní a Sulkova vydává Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně, IČO: 00258059 pod evid. č. MK ČR E 17587
Šéfredaktorka: Milena Voráčková, redakční tým: Bc. Michal Gotthart, Bohumír Landrgott
Kontakt: Obecní úřad Líně, tel.: 377 911 234, 377 911 334, fax.: 377 911 234, email: zpravline@seznam.cz
Cena výtisku: ZDARMA Počet výtisků 300 ks
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Rozpis soutěží TJ Sparta Sulkov – A – tým – podzim 2010
Kolo

Tým

Den Datum Hodina

Domácí

Hosté

1.

A

So

21. 8.

17:00

Sokol Plasy

Sparta Sulkov

2.

A

So

28. 8.

17:00

Sparta Sulkov

Jiskra Křelovice

3.

A

So

4. 9.

17:00

Olympia Kožlany

Sparta Sulkov

4.

A

So

11. 9.

17:00

Sparta Sulkov

Dioss Nýřany „B“

5.

A

So

18. 9.

16:30

Sokol Kozolupy

Sparta Sulkov

6.

A

So

25. 9.

16:30

Sparta Sulkov

SK Slavia Vejprnice „B“

7.

A

So

2. 10.

16:00

FK Bohemia Kaznějov

Sparta Sulkov

8.

A

So

9. 10.

16:00

Sparta Sulkov

Sokol Dolní Bělá

9.

A

So

16. 10.

15:30

KZJ SK Všeruby

Sparta Sulkov

10.

A

So

23. 10.

15:30

Sparta Sulkov

ZKZ Horní Bříza „B“

11.

A

So

30. 10.

14:30

Sázavan Bezvěrov

Sparta Sulkov

12.

A

So

6. 11.

14:00

Sparta Sulkov

Slavia Úněšov

13.

A

So

13. 11.

14:00

Baník Líně

Sparta Sulkov

Výsledek

Rozpis soutěží TJ Sparta Sulkov – ŽÁCI – podzim 2010
Kolo

Tým

Den Datum Hodina

Domácí

Hosté

1.

Ž

So

4. 9.

10:00

Olympia Kožlany

Sparta Sulkov

13.

Ž

St

8. 9.

17:00

TJ Tlučná

Sparta Sulkov

2.

Ž

So

11. 9.

14:30

Sparta Sulkov

Baník K. Újezd

12.

Ž

St

15. 9.

17:00

Sparta Sulkov

Sokol Plasy

3.

Ž

So

18. 9.

10:00

Slavoj Žihle

Sparta Sulkov

4.

Ž

So

25. 9.

14:00

Sparta Sulkov

Sokol Kralovice

5.

Ž

So

2. 10.

13:30

FK Bohemia Kaznějov

Sparta Sulkov

6.

Ž

So

9. 10.

13:30

Sparta Sulkov

Sokol Dolní Bělá

7.

Ž

So

16. 10.

13:00

KZJ SK Všeruby

Sparta Sulkov

8.

Ž

So

23. 10.

13:00

Sparta Sulkov

Sokol Kozojedy

9.

Ž

So

30. 10.

10:00

Baník Zbůch

Sparta Sulkov

10.

Ž

So

6. 11.

11:30

Sparta Sulkov

Slavia Úněšov

11.

Ž

So

13. 11.

11:30

FC Chotíkov

Sparta Sulkov

Výsledek

Přípravka
Kolo

Tým

Domácí

Hosté

1.

P

Den Datum Hodina
Pá

3. 9.

17:00

Baník Líně

Sparta Sulkov

13.

P

Út

7. 9.

17:00

Sokol Manětín (ve
Hvozdu)

Sparta Sulkov

2.

P

Pá

10. 9.

17:00

Sparta Sulkov

Sokol Plasy

12.

P

Út

14. 9.

17:00

Sparta Sulkov

Tatran Třemošná

3.

P

Pá

17. 9.

17:00

Baník Zbůch

Sparta Sulkov

11.

P

Út

21. 9.

17:00

ZKZ Horní Bříza

Sparta Sulkov

4.

P

Pá

24. 9.

17:00

Sparta Sulkov

TJ Tlučná

10.

P

Út

28. 9.

17:00

Sparta Sulkov

Dioss Nýřany

5.

P

Pá

1. 10.

16:30

FK Bohemia Kaznějov

Sparta Sulkov

6.

P

Pá

8. 10.

16:30

Sparta Sulkov

Sokol Trnová

7.

P

Pá

15. 10.

16:30

FK Trafo Hadačka

Sparta Sulkov

8.

P

Pá

22. 10.

16:00

Sparta Sulkov

SK Slavia Vejprnice

9.

P

Pá

29. 10.

15:30

Sokol Kralovice

Sparta Sulkov

Výsledek

Kalendář turistických akcí

18. 9.

ÚDOLÍM ZLATONOSNÉ KOCÁBY A POVLTAVSKÁ STEZKA
Pořádá OKČT Štěchovice

přihlášky do 12. 9. 2010

Trasy: 15, 20, 25 a 35 km, mapa KČT č. 38
Odjezd busu: Líně 6:00, Sulkov 6:05, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB
6:15, Plzeň – U Pietasu 6:30
Jízdné: člen ODČT TJ Baník Líně a dítě 150 Kč, nečlen 160 Kč

9. 10.

ÚDOLÍM PRAŽSKÉHO POTOKA BOTIČE
Autobus. zájezd O-KČT TJ Baník Líně

přihláška do 3. 10. 2010

Trasy: 17, 22 a 34 km, mapa KČT č. 37
Odjezd busu: Líně 6:00, Sulkov 6:05, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB
6:15, Plzeň-Doubravka, U Pietasu 6:30
Jizdné: člen O-K4T TJ Baník Líně a děti 190 Kč, nečlen 200 Kč

30. 10.

Z PÍSKU OKOLO ŘEKY OTAVY
autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně

přihlášky do 24. 10. 2010

Trasy: 14, 23 a 35 km, mapa KČT č. 71
Odjezd busu: Líně 6:15, Sulkov 6:20, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB
6:30, Plzeň-Slovany, konečná MHD č. 1 v 6:45
Jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a dítě 130 Kč, nečlen 140 Kč

11. 12.

PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
17. roč., pořádá O-KČT TJ Baník Líně
Trasy: 10, 15, 16, 20, 22 a 37 km, mapy KČT č. 31, a č. 32
Starty:

10 km – Zbůch, stadion TJ
15, 20 km – Líně, Sokolovna
16 km – Tlučná, Hasičárna u žst.
22 km – Plzeň – Nová Hospoda, konečná MHD
37 km – Plzeň-Košutka, konečná MHD č. 4

8:30 do 11:45
8:30 do 10:00
8:30 do 11:30
7:30 do 9:30
7:00 do 8:30

Cíl: Zbůch, rest. na stadionu TJ do 16:00

18. 12.

LOUČENÍ S ROKEM 2010
11. ročník, pořádá OT „Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň – přihl. do 13. 12. 2010
autobus. zájezd pořádá O-KČT TJ Baník Líně
Trasy: 10, 17, 22 a 30 km, mapa KČT č. 32

Start: 10 km – Újezdec – po příjezdu busu
17 km – Chudenice – po příjezdu busu
22 km – Chlumská – po příjezdu busu
30 km – Švihov – po příjezdu busu
Cíl: Merklín, restaurace, do 14:15 hod, poté slavnostní zhodnocení turistického roku
2010-08-16
Odjezd busu: Líně 6:45, Sulkov 6:50, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB
7:00, konečná MHD č. 4 Plzeň-Bory, parkoviště za konečnou V 7:15
Jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně, OT „AS“ TJ Rozvoj Plzeň a dítě 90 Kč, nečlen 100 Kč
Přihlášky bus: František Brabec, t. č. 371 137 292, mobil. č. – 790 384 809

Daňový kalendář – stručně
ZÁŘÍ
– čtvrtletní záloha na daň

středa 15.

– daň z příjmů

pondělí 20.

– daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků

pondělí 27.

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a daň za srpen 2010 – souhrnné hlášení za srpen 2010

čtvrtek 30.

– daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2010

ŘÍJEN
pátek 15.

– daň silniční

– záloha na daň za 3. čtvrtletí 2010

středa 20.

– daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků

pondělí 25.

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2010
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2010 a za září 2010

LISTOPAD
daň z přidané hodnoty

– poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce
být registrována od 1. 1. 2011, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a
zákona o DPH

– daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2010

pondělí 22.

– daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků

čtvrtek 25.

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a daň za říjen 2010 – souhrnné hlášení za říjen 2010

– daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2010

– daň z nemovitostí

– splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

– daň z příjmů

– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

– daň silniční

– záloha na daň za říjen a listopad 2010

pondělí 1.

úterý 30.

PROSINEC

středa 15.

použito z www.mfcr.cz

