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Letošnímu roku dominují projekty podpořené Evropskou unií

Rok 2012 je pro obec Líně bezesporu
velmi ojedinělý. Hned dvě dotace se totiž podařilo získat z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
na již dříve připravené projekty. V obou
případech se jedná o tzv. financování ze seznamu náhradních projektů.
Příslušná oznámení o přidělení dotací
byla poštou doručena obci koncem letošního února a zastupitelstvo o měsíc
později schválilo realizaci obou projektů a garantovalo připravenost obce
k jejich financování.

Jako první započaly práce na projektu
„Rekonstrukce ulice Chodská v obci
Líně“. Projekt byl připraven v roce 2011,
kdy také obec podala žádost o dotaci. Stavební práce započaly koncem
února 2012 a o čtyři měsíce později
byly úspěšně ukončeny. Kolaudace se
uskutečnila 25. června, obec poté dle
dotačních pravidel vyhotovila a Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad odevzdala závěrečnou monitorovací zprávu a žádost o proplacení dotace. Celkové náklady projektu

Dokončovací práce v Chodské ulici v červnu 2012
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dosáhly výše 4,082 mil. Kč (vč. DPH),
přičemž obci může být proplacena dotace max. ve výši 1,935 mil. Kč.
Druhým projektem finančně podpořeným z Evropského fondu pro regionální
rozvoj je „Rekonstrukce a zvýšení kapacity Mateřské školy Líně“. Projektová
dokumentace byla vyhotovena v letech
2007–2008, v červnu 2009 obec podala
žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad
a předpokládala realizaci projektu v roce
2010. Dotace obci poskytnuta nebyla,
ale projekt byl díky svému hodnocení
zařazen na seznam náhradních projektů
pro období do r. 2013. Platnost stavebního povolení byla preventivně prodloužena o 3 roky. Koncem letošního února
vydal Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad oznámení o financování tohoto projektu. Trpělivost se tedy
vyplatila, bylo však nutné vypořádat se
s řadou komplikací. Tou zásadní se ukázal
být harmonogram realizace.
Původní harmonogram, připravený pro
realizaci v roce 2010, nebylo možno použít – počítal se zahájením stavebních
prací v březnu a s jejich ukončením v září.
Zastupitelstvo obce na základě informací o dlouhodobém problému s počtem
nepřijatých dětí předškolního věku rozhodlo realizovat projekt ještě v letošním
roce. Jelikož k tomuto rozhodnutí došlo

Stavební práce na nástavbě mateřské školy v červenci 2012
na konci března a navíc bylo ještě nutné
v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách provést výběr dodavatele, zahájení prací v březnu nepřipadalo již
v úvahu. S ohledem na dodržení zákonných lhůt byl nakonec jako termín pro
zahájení stavebních prací určen 1. červen
2012, ukončení výstavby se předpokládá 31. října 2012. Vedení Základní školy
a mateřské školy Líně operativně zajistilo
na období červen – listopad provizorní
provoz mateřské školy v prostorách budovy ZŠ 1. stupně. Za největší výhodu je
možno považovat využití obou měsíců
letních prázdnin, kdy bývá MŠ zpravidla
uzavřena. Celkové náklady projektu jsou
vyčísleny na 10,792 mil. Kč včetně DPH,
výše dotace bude přesně stanovena ve
smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž podpis lze očekávat v září 2012 (maximální
výše může činit až 92,5 % z celkových
způsobilých výdajů projektu).

Práce se podařilo v červnu zahájit a nyní
dle platného harmonogramu pokračují.
Hlavním problémem se v první fázi prací
ukázalo být nepříznivé počasí – téměř
každodenní bouřky s vydatnými dešti
výrazně komplikovaly demontáž původní střechy a stavbu nového krovu. Po dokončení krovu a instalaci střešních fólií se
však stavba stala proti dešti odolnou a na
další práce tak již rozmary počasí výraznější vliv nemají. Rekapitulaci výstavby
se bude podrobněji věnovat prosincové
číslo Novin pro obyvatele Líní a Sulkova,
které také přinese rozsáhlejší fotografický
materiál.
Realizace obou finančně náročných
projektů není ovšem pro obec jednoduchá. Přísná dotační pravidla neumožňují
proplacení dotace předem. Příjemce
musí nejprve projekty realizovat, teprve následně, mnohdy o několik měsíců
později, po kontrole předložených pod-

kladů, dojde k proplácení. Veškeré náklady je tedy nutné předfinancovat z vlastního rozpočtu. V konkrétním případě
výše uvedených projektů musí tak obec
Líně z vlastního rozpočtu uhradit částku
14.874 mil. Kč, do konce roku však může
očekávat pouze proplacení dotace na
projekt rekonstrukce Chodské ulice. Pokud jde o rekonstrukci mateřské školy,
proplácení s největší pravděpodobností proběhne až v příštím roce. Výhodou
v tomto směru je, že obec nebude muset využít k předfinancování takto nákladných projektů bankovní úvěr, který
je v podobných případech prakticky
nutností. Rozdíl bude, i přes jeho velikost,
uhrazen z finanční rezervy, kterou se podařilo obci naspořit v posledních letech.
Je naprostou samozřejmostí, že je v letošním roce veškerá pozornost soustředěna právě na oba projekty podpořené
z evropských fondů. Přípravné práce na
dalších projektech se ovšem nezastavily,
ale právě naopak. Jejich postupná realizace samozřejmě závisí na proplacení
přislíbených dotací. Mezi největší aktuálně připravované akce patří:
• Výstavba bezpečného bezbariérového chodníku do lokality Na Vypichu (je
vydáno pravomocné stavební povolení,
obec se v prosinci 2012 bude opětovně
ucházet o dotaci z SFDI)
• Obnova středu obce (stavební úřad zahájil územní řízení)
• Rekonstrukce páteřní komunikace V Zahrádkách na Sulkově (během podzimu
se očekává dokončení dokumentace
pro stavební povolení)
• Revitalizace líňského sídliště (nyní je
zpracovávána dokumentace nového veřejného osvětlení)
• Zasíťování nových obecních stavebních
parcel v Polní ulici (dokumentace pro
územní řízení se dokončuje).


Michal Gotthart, starosta

Stoleté výročí školy
Základní škola je jednou z nejdůležitějších institucí obce. A právě letos v Líních oslavíme 100leté výročí založení
české školy. Vyučování a provoz školy
byly v průběhu dějin pestré. Poslední změnou se stalo sloučení mateřské
školy a základní školy v jednu příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem
je samotná obec Líně. Naše škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty

a s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Vyučování
probíhá podle Školního vzdělávacího
programu „Škola pro naši budoucnost“.
Dnešní základní škola zajišťuje výuku
ve dvou budovách – v jedné budově se nacházejí třídy prvního stupně,
sborovna pro učitele, školní družina
a školní jídelna, nově byla zrekonstruována školní kuchyně. Ve druhé budově
vyššího stupně základní školy se nachá/2/

zejí třídy pro běžnou výuku, odborné
učebny – učebna fyziky a chemie, jazyková učebna , multimediální učebna
s dataprojektorem a videem, počítačová učebna, tělocvična a ředitelna se
sborovnou. Učitelé využívají pro výuku školní pozemek a sportovní hřiště.
Novější ze dvou počítačových učeben
byla zařízena z prostředků projektu EU
peníze školám.
V letošním roce probíhá přístavba ma-

teřské školy, a tak předškolní výchova
je nyní přechodně umístěna v budově
základní školy I. stupně.
Na prvním i druhém stupni je výuka doplňována třídními a školními projekty,
exkurzemi, sportovními a znalostními
soutěžemi, zájmovými kroužky – gymnastický, anglický, míčové hry, aerobik,
šachový a výtvarný kroužek.
Škola ve spolupráci s obcí zlepšuje materiální zázemí všech budov.
Základní škola v Líních vychovala mnoho generací místních obyvatel i obyvatel okolí. Žáci zde prožívají svá školní léta
a vyrůstají z nich lidé, na které může být
škola i obec právem hrdá. Přejme tedy
této vzdělávací instituci hodně schopných žáků, spokojené rodiče, pedagogy a ostatní zaměstnance školy.

Jana Bulková

zástupkyně ředitele školy

Kaleidoskop informací
V ulici Na Podkově byly položeny
nové kabelové rozvody elektřiny
a budoucího veřejného osvětlení. Po vodě a kanalizaci se tak jedná o další inženýrskou síť, na kterou
se mohou připojit majitelé čtyř nově
vzniklých stavebních parcel. Zatímco
výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu financovala ze svých prostředků obec, investorem této akce je
společnost ČEZ. Pro ulici Na Podkově
je navíc připraven projekt plynofikace
a dopravního řešení.
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Plynovodní řad v Polní ulici byl zkolaudován. V rámci akce byly také vybudovány přípojky k sedmi stavebním pozemkům, ukončené prefabrikovanými
soustavami sloupků pro připojení plynu i elektřiny. Nyní probíhají závěrečné
práce na dokumentaci pro územní řízení na výstavbu domků a sítí ve zbývající
části lokality.

Sbor dobrovolných hasičů Líně poprvé uspořádal letní soustředění
mladých hasičů. Celkem 13 mladých
hasičů strávilo pod vedením Martina
Zavřela, Petra Keramidase, Davida Šmůly, Michala Vosátky a Jany Sztankoové
týden v autokempinku Velký Vír u Orlíku nad Vltavou. Akci finančně podpořila
obec. Na snímku jsou zachyceni účastníci soustředění před odjezdem od hasičské zbrojnice v Líních.

Červencové počasí opět přineslo
problémy. Jak se již stalo v posledních letech nepsaným pravidlem, letní
počasí přineslo bouřky s přívalovými
dešti a nárazy větru. Ve druhé polovině
července snad nebylo dne, kdy by se
odpoledne nějaká bouřka nevyskytla.
K největším škodám došlo 26. 7., kdy
bouřku doprovodil obzvláště silný vítr.
Právě ten měl na svědomí další vyvrácené stromy v parčíku na bývalé návsi
či poškození elektrického vedení do
areálu sběrného dvora.
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Vandalové poničili pamětní desku
v parku u základní školy. Pamětní
deska připomínající československého
pilota 312. perutě RAF Viléma Noska,
umístěná u pomníku T.G.M., byla počátkem srpna poškozena neznámými
vandaly. Oprava nebude právě jednoduchou záležitostí a zbytečně zatíží
obecní pokladnu.

V obci pokračuje rozmisťování košů
na psí exkrementy. Na snímku je zachycen nový koš poblíž víceúčelového
sportoviště na sídlišti, u odbočky k řadovým garážím. V okolí tohoto místa
je vysoká koncentrace exkrementů domácích mazlíčků trvalým problémem.

Stará jabloň u prodejního stánku ve
Vodárenské ulici byla nebezpečná
svému okolí. Na nebezpečí upozornili
obecní úřad obyvatelé okolních domů,
kteří zároveň varovali náhodné kolemjdoucí. Prvotní zásah provedla přivolaná zásahová jednotka místních hasičů,
zbytky stromu následně odstranili pracovníci obce.
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Letní soustředění mladých požárníků
Stejně jako Nýřanští hasiči nebo například také místní rybářský spolek se
v letošním roce rozhodl kolektiv Mladých hasičů z Líní uspořádat letní tábor.
K organizaci tohoto prvního ročníku
přistoupili vedoucí velmi zodpovědně a zajistili tak hladký průběh celého
tábora. Pro děti byl připraven pestrý
a doslova nabytý program, jehož splnění umožnilo mimo jiné přející slunečné
počasí s teplotami okolo 25 °C.
Jelikož šlo o první ročník, byl tábor pouze šestidenní, ale i tak jsme v pondělí
stihli projít blízké okolí kempu Velký
Vír, kde jsme byli ubytováni v pěti chatkách Boubín a zahrát si míčové hry.
Úterní ráno jsme zasvětili Požárnímu
útoku CTIF s překážkami a štafetě Požárních dvojic, čímž jsme získali značné
publikum z řad ostatních návštěvníků
kempu. Odpoledne jsme vyrazili na
zámek Orlík a hrad Zvíkov, mezi nimiž
jsme se plavili na parníku. Ani zde jsme
se drobné pozornosti nevyhnuli, dokonce jsme svými táborovými tričky
inspirovali jiný letní tábor, který zde byl
také na výletě. Úterní večer patřil opět
táboráku a míčovým hrám v kempu.
Středeční ráno probíhalo v duchu po-

Na Zvíkově
žárnické všestrannosti a tak jsme s buzolou, lany, příručkou a knížkou prošli
celý kemp, přilehlou pláž i les, ve kterém děti postavily několik domečků
z mechu a jehličí. Středa patřila k těm
nejteplejším dnům a tak jsme po obědě neváhali, nafoukli nafukovací kánoi a vyrazili na odlehlejší pláž, kde se

S Jakubem Vágnerem
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všichni patřičně vyřádili. Večeře byla, již
od počátku plánování, plna očekávání
především z řad dětí. Sami
si ji musely uvařit a to v kotlíku na ohništi. Za stálého míchání a přikládání se
dílo podařilo a všichni si mohli vychutnat hovězí polévku s čínskými nudlemi
a rohlíkem.

U Orlíku
Čtvrtým dnem letního tábora byl čtvrtek, který neznamenal nic jiného, než
celodenní výlet na hráz přehrady Orlík a naučnou stezku Albertovy skály.
Z hráze i z výhledů naučné stezky se
naskytla spousta nádherných pohledů
na údolní nádrže Orlík a Slapy. Všichni byli výletem uchváceni i unaveni,
čtvrtek byl totiž druhým nejteplejším
dnem.
Na parkovišti u Sedlčanského marketu
však děti náhle ožily. Spatřily totiž známou tvář, pána z televizního pořadu,
oslovily jej a vyfotily se s ním. Šlo o Jakuba Vágnera. Po příjezdu do kempu
jsme se krátce vykoupali v přehradě
a se zacházejícím sluncem se odebrali
do sprch a na večeři.
Velkým překvapením pro děti byl neobvyklý postupný budíček dvojic mezi
půlnocí a první páteční hodinou ranní.
Byla totiž nádherná teplá noc s měsícem v úplňku. Tedy vhodné počasí na
stezku odvahy. Během okružní trasy po
okraji přilehlého lesa děti strašil kostelník, duch, čert, výstřel z brokovnice
i bílá paní. Všichni se báli, jen někdo křičel více a jiný méně.
Po pátečním posunutém budíčku následovalo až do oběda osobní volno.
Po obědě jsme se vydali na prohlídku
Žďákovského mostu, pod kterým jsme
v úterý pluli na parníku a na prohlídku
okolí z rozhledny Onen svět. Z rozhledny byl vidět například Temelín, Šumava či zátoka a louka u kempu Velký Vír.
U rozhledny je také výběh pro kozy
a koně, do kterého lze vstoupit. Samozřejmě, že odolali jen ti dospělí. Po

návratu jsme opět zašli na koupel do
přehrady.
Sobotní den byl dnem odjezdu. V devět hodin ráno jsme odevzdali chatky
a vyrazili do Příbrami, kde jsme celý den
procházeli prohlídkové trasy důlního
muzea. Každá trasa byla něčím zvláštní

Na Albertových skalách
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a tak jsme téměř žádnou nevynechali.
Podívali jsme se do šachetní budovy,
strojovny, vodního kanálu, místa s vodním kolem, šachet vodních kanálů,
svezli se hornickým vláčkem a na závěr
sestoupili až 30 m pod povrch země,
kde jsme absolvovali 750 m dlouhou
prohlídku. Před poslední prohlídkou
jsme navštívili stylovou hornickou restauraci, kde jsme poobědvali. Po poslední prohlídce jsme ještě zašli na
zmrzlinu a točenou malinovku.
Do Líní jsme dorazili dle plánu, kde na
své ratolesti již čekali rodiče plni očekávání.
Letního tábora kolektivu mladých hasičů v Líních se účastnilo celkem 12 dětí,
6 vedoucích a 5 platících dospělých
členů SDH Líně, kteří nebyli přímou
součástí tábora.
Závěrem patří poděkování vedení
kempu Velký Vír za příjemnou spolupráci a ochotu. V neposlední řadě patří
poděkování také vedení obce Líně za
poskytnutí finanční podpory
a konzultací.


Martin Zavřel

vedoucí kroužku mladých hasičů

Informace MAS Radbuza
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Sliby plníme
Premiéru slíbeného pásma pro děti
v MŠ máme za sebou. Ještě před
prázdninami jsme děti pobavili i poučili dvěma krátkými pásmy – Jak se
staví dům a Máme rádi zvířata. První pásmo připravila a nastudovala
Helenka Svobodová s osvědčenými
spolupracovníky J. Lopatou, J. Kašparovou, A. Jindřichovou, J. Vlasatou
a J. Školovou. Děti se dozvěděly, co
je potřeba k postavení domu a samy

mově. Letos mimořádně úspěšný.
Jednak počasí nás mělo rádo a vyšlo
nám na jedničku, jednak byla tak bohatá nabídka kulturních akcí, že jsme
měly celé dny nabité aktivitami. Velký
úspěch měla pražská skupina hrající
irskou, keltskou a skotskou hudbu
a taneční skupina nám předváděla
tance z daných zemí. To byl opravdu zážitek. Další klenot byl koncert
v sále lázeňského domu Běhounek.

se aktivně zapojovaly. Poznaly i zednické náčiní a před očima jim symbolicky „vyrostl” dům. V druhém pásmu
písniček o zvířatech a soutěží ch vystoupily K. Gruberová, A. Famfulová,
M. Hašová, J. Bezeretiová a M. Bulínová. Děti byly pozorné a rády se
zapojovaly do soutěží – dokreslovaly
chybějící části těla zvířátek, předváděly různé živočichy a ostatní je měli
uhádnout, zpívaly písničky a recitovaly říkanky o zvířatech. I když se
vystoupení konalo v novém prostředí
– děti se musely přemístit kvůli plánované přístavbě mateřské školy do
budovy 1.stupně ZŠ– proběhlo v pohodě a potlesk přítomných i poděkování učitelek znamenal, že jsme byli
úspěšní.
Skoro jako za odměnu jsme opět zopakovaly rekondiční pobyt v Jáchy/ 10 /

Slepý pianista hrál oblíbené melodie
ze Semaforu i ze světových muzikálů. Hudby nebylo málo, další lahůdkou byl koncert v parku u lázeňského centra Agricola, kde tentokrát
vystoupila skupina z Ostrova, která
všechny nadchla hudbou ve stylu
country. Pro milovníky cestování byl
připraven výlet do německého hornického města Annabergu. Náš zájem upoutal pozdně gotický chrám
sv. Anny, největší v Sasku. Vedle něj
stála socha církevního reformátora
Martina Luthera. A místní náměstí
nám nabídlo pohled na trh plný čerstvého ovoce a zeleniny od zdejších
pěstitelů. Po procházce městem jsme
se spokojeni vraceli domů. Následující den jsme měli možnost absolvovat prohlídku nejstaršího kostela
v Jáchymově, který není běžně přístupný. Další atrakcí v Jáchymově
byla Benátská noc na terasách hotelu
Radium Palace. Vystoupení žonglérů,
břišní tanečnice a šermířské skupiny
nás pobavilo. Jak jinak zakončit náš
pobyt než tancem v hotelu Curie.
Naše plány na příští dny jsou opět
bohaté a je na co se těšit. 6. září vyrážíme do Prahy na exkurzi do České televize a o našich dalších akcích
zase příště.


Milena Bulínová,

Svaz důchodců Sulkov–Líně

Plán turistický akcí O KČT TJ Baník Líně
15.9. BOŽÍDARSKÉ RAŠELINIŠTĚ A BLATENSKÝ PŘÍKOP zájezd a pěší turistika
so trasy: 12, 20, 26, 32 km, mapa KČT č. 4 – Krušné hory přihlášky do 9. 9. 2012
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 6:00, Sulkov 6:05, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 6:15, Plzeň–Lochotín, pivnice U Komína 6:25 hod
jízdné: člen O KČT TJ Baník Líně a děti 150 Kč, nečlen 170 Kč
info a přihlášky: Petr Brabec tel. 371 134 204, mobil 728 915 450 – volat pouze v sobotu a v neděli

6.10. KLÁŠTER LOMEC A ZÁMEK KRATOCHVÍLE – Netolice zájezd a pěší turistika
so trasy: 15, 18, 22, 30, 33 km, mapa KČT č. 70 přihlášky do 30. 9. 2012
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 6:00, Sulkov 6:05, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 6:15, Plzeň–Slovany,
konečná MHD č.1 v 6:30 hod.
jízdné: člen O KČT TJ Baník Líně a děti 160 Kč, nečlen 180 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

27.10. BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ A ZVOLSKÁ HOMOLE – Vrané n. Vltavou zájezd a pěší turistika
so trasy: 16, 23, 33 km, mapa KČT č.36 přihlášky do 21. 10. 2012
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 6:15, Sulkov 6:20, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 6:30, Plzeň – U Pietasu 6:45 hod.
jízdné: člen O KČT TJ Baník Líně a děti 150 Kč, nečlen 170 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

15.12. PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD pěší turistika
so 31. ročník, pořádá O KČT TJ Baník Líně
trasy: 10, 26, 36 km, mapa KČT č.31
start: 10 km – Nýřany, ŽST 7.30 – 11.30 hod.
26 km – Kozolupy, ŽST 7.00 – 9.30 hod.
36 km – Plzeň, CAN 7.00 – 8.00 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

Odbor klubu českých turistů TJ BANÍK LÍNĚ kalendář turistických akcí konaných
v roce 2012 a v lednu 2013 vedených Václavem Strakou
sobota 22. 9.
–
neděle
23. 9. 2012

CYKLO

69 + 49,5km

OTO Nymbursko

pátek 16. 11.
–
neděle
18. 11. 2012

Za posledním puchýřem v Plzni

sobota
15.12. 2012

Předvánoční pochod

400Kč
12. 8. 2012

POZNÁMKA: POZOR, U NĚKTERÝCH AKCÍ MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ TERMÍNŮ KONÁNÍ AKCE!
Bližší informace možno získat vždy na výborové schůzi O KČT TJ Baník Líně,která se koná vždy první úterý v měsíci od 18:30 hod.
v Sokolovně v Líních kromě července a srpna nebo přímo u vedoucího akcí Václava Straky, číslo telefonu: 721 443 671 nebo
dotazem na e-mail: kctline@seznam.cz
Nově také ve vývěsní skřínce odboru umístěné v Líních na Místní knihovně u autobusové zastávky směr Plzeň.
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Knihovna Líně
Bielik, M. – Čínská cesta
Špaček, L. – Deset let s Václavem
Havlem
Podhorský M. – Patagonie: sen
a skutečnost
Roberts, N. – Podivné hry
McNab, A. – Agresor
Fejtková, D. – Prýmkování. Výroba
textilních šperků.
MLÁDEŽ
Hulová, A. – Zpověď jednoho
děvčete
Blyton, E. – Tajemný ostrov
Roth, V. – Divergence

NOVÉ KNIHY
DOSPĚLÍ
Whitton, H. – Aphra
Garwood, J. – Ideální muž

Glass, C. – Výlet do světa aut
Vondruška, V. – Fiorella a hřbitov
upírů
Birmelin, I. – Vaše andulka
Feldman, T. – Hopsavé přátelství
Klimek, H. – Strašidlář. Mezi námi
hradními strašidly
Sencanski, T. – Malý vědec
Svobodová, V. – Zápisky psané pod
lavicí
KNIHOVNICE DOPORUČUJE
Christopher Paolini – Eragon
(1.), Eldest (2.), Brisingr (3.),
Inheritance (4.)
Odkaz dračích jezdců – světový
bestseller – vychází v 50 zemích
světa – prodáno více než 25 milionů
výtisků!





Srdečně vás všechny
zve do knihovny
Ilona Kaslová

Stará, E. – To je jízda!
Svitáková, J. – Znáte naše svátky?
De la Cruz, M. – Odhalení

Fiorato, M. – Křišťálové srdce
Rankin, I. – Dokonalá vražda
Fabešová, I. – Iveta a české sladkosti
Sobotka, R. – Zrada v Andělském
Dvoře
Beaton, M. C. – Agatha Raisinová
a otrávený koláč
James, P. D. – Případ pro psychiatra
Urbaníková, E. – Suši v duši
Muller, C. – Pes senior
Baum, L. F. – Čaroděj ze země
Oz – dvojjazyčná publikace ve
zjednodušené angličtině + CD
Tunys, L. – Hvězdy, které nezhasnou,
aneb Jak jsem je poznal
Läckberg, C. – Elsyino tajemství
Fuchsová, I. – Když Aleš nosí moji
sukni

Webové stránky naší knihovny
najdete na adrese:
Myracle, L. – Deset. Neobyčejný
deník obyčejné holky
Disney, W. – Na oslavě s princeznami
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www.line.knihovna.info

Rozpis soutěží TJ Sparta Sulkov – podzim 2012




Kolo
1

tým
A

den
So

datum
25.8.

hodina
17.00

domácí
SPARTA

hosté
Sokol Nekmíř

2

A

So

1.9.

17.00

Sokol Trnová

SPARTA

3
1
1
1

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

8.9.
9.9.
9.9.
8.9.

17.00
17.00
10.00
15.00

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

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

4
2
2
2

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
Ne

15.9.
16.9.
16.9.
16.9.

16.30
16.30
10.00
14.00

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

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

5
3
3
3

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

22.9.
23.9.
23.9.
22.9.

16.30
16.30
10.00
14.30

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

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

6
4
4
4

A
B
D
Ž

Ne
So
Ne
So

30.9.
29.9.
30.9.
29.9.

14.30
13.30
10.00
10.00

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

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

7
5
5
5

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

6.10.
7.10.
7.10.
6.10.

16.00
16.00
10.00
14.00

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

FK Bohemia Kaznějov „B“
Slovan Blatnice „B“
Slavoj Žihle
Sokol Manětín

8
6
6
6

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
So

13.10.
14.10.
14.10.
13.10.

16.00
16.00
10.00
14.00

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

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

9
7
7
7

A
B
D
Ž

So
Ne
Ne
Pá

20.10.
21.10.
21.10.
19.10.

15.30
15.00
10.00
17.00

KZJ SK Všeruby
Sokol Pňovany
Baník K. Újezd
ZKZ H. Bříza

SPARTA
SPARTA „B“
SPARTA
SPARTA

10
8

A
B

So
Ne

27.10.
28.10.

14.30
14.30

SPARTA
SPARTA „B“

Slavia Úněšov
Sokol Přehýšov

11
9

A
B

So
Ne

3.11.
4.11.

14.00
14.00

Sokol Vochov
Sokol Hunčice „B“

SPARTA
SPARTA „B“

12
10

A
B

So
Ne

10.11.
11.11.

14.00
14.00

SPARTA
SPARTA „B“

Sokol Dobříč
SHH H. Huť „B“

13
11

A
B

So
Ne

17.11.
18.11.

13.30
13.30

DIOSS Nýřany „B“
Sokol Kozolupy „B“

SPARTA
SPARTA „B“

výsledek

MNOHO ÚSPĚCHŮ, RADOSTI ZE HRY A HEZKOU PODÍVANOU PŘEJE
výbor Sparty
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Baník Líně – oddíl kopané
Přípravka

Baník Líně „A“ – okresní přebor

14.09.

Líně – Nýřany

17.00

25.08.

Kozolupy – Líně

17.00

18.09.

Nýřany – Líně

17.00

01.09.

Líně –Úlice

17.00

21.09.

Tlučná – Líně

17.00

08.09.

Ledce – Líně

17.00

28.09.

Líně – Vejprnice

17.00

15.09.

Líně – Kamenný Újezd

16.30

05.10.

Zbůch – Líně

17.00

22.09.

Plasy – Líně

16.30

12.10.

Líně – Tlučná

17.00

29.09.

Líně – Bezvěrov

16.30

19.10.

Vejprnice – Líně

16.30

06.10.

Kaznějov – Líně

16.00

26.10.

Líně – Zbůch

15.30

13.10.

Třemošná – Líně

16.00

20.10.

Líně – Nečtiny

15.30

Baník Líně – „B“ – IV třída

27.10.

Manětín – Líně

14.30

09.09.

Líně „B“– Blatnice „B“

15.00

03.11.

Líně – Vejprnice

14.00

16.09.

Líně „B“ – Zbůch „B“

15.00

10.11.

Kožlany – Líně

14.00

23.09.

Sulkov „B“ – Líně „B“

16.30

19.11.

Líně – Dolní Bělá

13.30

30.09.

Líně „B“ – Pernarec

15.00

07.10.

Pňovany – Líně „B“

15.00

Baník Líně „A“ – okresní přebor

14.10.

Líně „B“ – Přehýšov

15.00

25.08.

Kozolupy – Líně

17.00

21.10.

Hunčice – Líně „B“

15.00

01.09.

Líně –Úlice

17.00

28.10.

Líně „B“ – Heřm. Huť „B“

14.30

08.09.

Ledce – Líně

17.00

04.11.

Kozolupy „B“ – Líně „B“

14.00

15.09.

Líně – Kamenný Újezd

16.30

11.11.

Líně „B“ – Doubrava

14.00

22.09.

Plasy – Líně

16.30

18.11.

Všeruby – Líně „B“

13.30

29.09.

Líně – Bezvěrov

16.30

06.10.

Kaznějov – Líně

16.00

13.10.

Třemošná – Líně

16.00

18.00

20.10.

Líně – Nečtiny

15.30

Garda
17.08.

Líně – Všeruby

24.08.

Úlice – Líně

18.00

27.10.

Manětín – Líně

14.30

31.08.

Líně – Kozolupy

18.00

03.11.

Líně – Vejprnice

14.00

07.09.

Blatnice – Líně

18.00

10.11.

Kožlany – Líně

14.00

14.09.

Líně – Kožlany

18.00

19.11.

Líně – Dolní Bělá

13.30

21.09.

Třemošná – Líně

18.00

28.09.

Líně – Tlučná

18.00

05.10.

volno

08.09.

Sulkov – Líně

15.00

12.10.

Zruč – Líně

17.00

15.09.

Líně – Všeruby

10.00

ml. žáci

19.10.

Líně – Dolní Bělá

17.00

21.09.

Horní Bříza – Líně

17.00

22.10.

Plasy – Líně

17.00

29.09.

Manětín – Líně

14.00

06.10.

Líně – Hadačka

10.00

12.10.

Heřmanova Huť – Líně

17.00

20.10.

Líně – Zbůch

10.00

Výsledky odehraných zápasů „A“ Kozolupy – Líně 4:2, starý páni Líně – Všeruby 2:3, Úlice – Líně 4:4
Dne 23. 6. 2012 se konal 5 ročník Líně Capu, na prvním místě se umístil tem futsalistů INDOSS, na druhém místě hokejisté
„Krajda team“, třetí místo obsadili Líně a čtvrté Lázeňáci.
/ 14 /

Tip na výlet – Sušice
Město SUŠICE, často též nazývané „Brána
Šumavy“, leží v nadmořské výšce 465 m
ve Svatoborské vrchovině, v údolí vroubeném zvlněným věncem Kalov. Bývalé
královské město se rozprostírá po obou
březích kdysi zlatonosné řeky Otavy
a žije zde okolo 11 500 obyvatel. Sušice
leží v Plzeňském kraji a od r. 2003 je obcí
s rozšířenou působností pro 30 obcí.
Město nabízí řadu možností kulturního,
sportovního i rekreačního vyžití. Velké
množství hotelů, penzionů a restaurací
v Sušici a okolí je připraveno nabídnout
své služby. V části města byla vyhlášena
městská památková zóna s mnoha zajímavými stavbami a objekty. Pro okolí
Sušice je typická pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika a hipoturistika.
Sušice je jedním z východisek do oblasti centrální Šumavy. Leží v předhůří
Šumavy na křižovatce turistických tras
a na okraji Národního parku Šumava,
který byl zřízen v r. 1991. Mezi třemi
národními parky ČR je NP Šumava se
svými 69.030 ha parkem plošně největším. Díky své poloze uprostřed hustě
osídlené střední Evropy, relativně vysoké
zachovalosti přírody i bohatým vodním
zdrojům je Šumava často nazývána “Zelenou střechou Evropy“, která nabízí nepřeberné množství nabídek k aktivnímu
i pasivnímu odpočinku. Variant výletů na
Šumavu je zde opravdu mnoho a jistě se
stanou nezapomenutelným zážitkem.
Památky ve městě
Kostel sv. Václava
Arciděkanský kostel sv. Václava byl postaven v polovině 14. století a do něho
byla jako sakristie zapojena starší kaple
ze 13. století. Roku 1707 se při velkém
požáru města zřítila věž a část lodní klenby. Nová přestavba z let 1884 – 1885 je
dílem A. Perrina a dodala chrámu pseudogotické prvky.

Pozůstatkem původní radnice je renesanční portál v přízemí. V průjezdu je
umístěna mramorová deska na památku postavení hradeb roku 1322, přenesená z Klášterní brány
Židovský hřbitov se nachází mezi
okružní komunikací a hradební zdí. Původně byl hřbitov zřízen pod městským
opevněním r. 1626. Nyní je významnou
kulturní památkou.

Svatobor
letí byla přistavena Kaple sv. Kalvárie.
Poutní kaple Anděla Strážce na kopci
Stráž je z let 1682 – 1683. Prostranství kolem ní bylo ohrazeno ambity a pak i kaplemi v nárožích. Je otevřena každoročně
o sušické pouti první neděli v září.
Voprchovský dům (muzeum), dřívější
děkanství na náměstí je zachovalý gotický dům se zachovalým původním
zdivem, portálem a štíty zadního traktu.
Kolem roku 1600 získala budova malebný renesanční štít. Dnes je sídlem Muzea
Šumavy s bohatými sbírkami k dějinám
horního Pootaví, historii města a sušického sirkařství.
Radnice (sídlo Městského úřadu) byla
přestavěna po požáru roku 1707, další
přestavby proběhly v letech 1850 a1898.

Hřbitovní kostel P. Marie pochází také
ze 14. století. V 15. století byla k němu přistavěna tzv. Kabátovská kaple, zachovaná
v neporušeném gotickém slohu, i s hvězdovou klenbou. Po požáru r. 1581 byl kostel přestavěn a byla mu přidána věž.
Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter
byl založen r. 1654 pro posílení věřících
a potlačení protestantství. Původně byly
budovy jednoduché, bez výzdoby, jak
to vyžadovaly stanovy řádu. V 18. sto-

Pohled ze Svatoboru
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Opevnění města bylo vybudováno
r. 1322 a obepínalo v oválu město. Přirozenou součástí opevnění byla řeka
Otava, říčka Roušarka, bažinatý terén na
jihu a vodní příkop. Do dnešní doby se
z hradeb zachovaly pouze malé zbytky
(např. u autobusového stanoviště na nábřeží) a zbytky Klášterní brány u mostu
přes Otavu.
Svatobor je zalesněný vrch nad Sušicí,
845 m n. m. Na vrcholu stávala již od
roku 1890 rozhledna a útulna Klubu českých turistů. V roce 1934 byla stará rozhledna zbořena a postavena nová chata
s rozhlednou. Rozhledna je vysoká 26
metrů, dostaneme se sem po červené
turistické značce asi po hodině chůze ze
sušického náměstí.
Z věže je výhled na:
a) severovýchod: hrad Rabí, Prácheň, na
obzoru Středočeská vrchovina
b) jihovýchod: Sedlo, hrad Kašperk, Ždánov a Javorník
c) jihozápad: Sokol, hřeben Pancíře
a Můstku, Jezerní stěna a Velký Javor


použito ze stránek www.sumava.net

Vavřín ušlechtilý /Lauru nobilis/
Vavřín je hustě olistěný, stálezelený
keř nebo strom. Brzy na jaře vykvétá.
Má drobné bledě žluté květy. Jako
hrnková rostlina je vysoký 1 až 2m, ve
volné přírodě ve Středomoří až 20m.
Vavřín má aromatické, kožovité, leskle
tmavě zelené listy, které mají zřetelné
žilky. Mladé stonky jsou červenohnědé, postupem času tmavnou a dřevnatí.
Sušený list vavřínu je na celém světě
známý jako bobkový list. Ve starověku byl vavřín stromem zasvěceným
Apollónovi. Byl považován za účinnou ochranu proti nákazám.
Vavřínové věnce byly od antických
dob symbolem slávy a vítězství. Jako
vyznamenání je dostávali sportovci a až do středověku také učenci
a úspěšní žáci. I dnes jsou na sportovních trofejích znázorňovány vavřínové věnce. Také akademický titul bakalář v sobě skrývá název této rostliny
( franc. baccalauréat, ang. bachelor).
Použití: Bobkový list se používá v kuchyni k dochucení polévek, omáček, marinád, pokrmů s kari kořením

a k dušeným rybám. Éterický olej, který se získává z čerstvých listů, je součástí hotových produktů: kořenících
přípravků, masných výrobků omáček
a likérů.
V lékařství se odvar z bobkového listu používá k podpoře trávení, zevně
proti lupům. Olej získávaný z plodů se
používá na bolavé svaly a kožní problémy.

V domácnosti můžeme použít list ke
zlepšení vzduchu, rozdrcený ho můžeme přidat do vonných směsí. Jako
dekorace jsou krásné vavřínové stromečky u vchodových dveří.
Pěstování: Vavřín potřebuje plné
slunce a závětří, výživnou, vlhkou
a propustnou půdu. Svědčí mu pravidelný zástřih. Od 16. století se zastřihuje do tvaru koule. V chladnějších
oblastech se pěstuje jako hrnková
rostlina, která přezimuje v interiéru.
Nemusíme ho mnoho let přesazovat.
Doroste do značné výšky i v nevelkém květináči.
Vavřín může vyrůst ve statný strom.
Je-li pravidelně seřezáván, daří se mu
dobře. Ve volné přírodě se nedoporučuje sbírat bobkové listy, protože
hrozí nebezpečí záměny s jinými jedovatými druhy vavřínu.
Sklizeň: Listy sklízíme v kteroukoli
roční dobu. Usušíme je, Jejich aroma
zůstává zachováno.
Množení: Rostlinu množíme řízkováním.

Milena Voráčková
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