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Rekonstrukce mateřské školy přispěje k navýšení její kapacity

V průběhu listopadu 2012 byly úspěšně dokončeny poslední stavební práce projektu „Rekonstrukce a zvýšení
kapacity Mateřské školy Líně“. Jeden
z nejdůležitějších projektů, které obec
Líně realizovala v posledních letech, byl
podpořen z Regionálního operačního
programu Jihozápad.
Plány na rozšíření mateřské školky
vznikly již v roce 2007, kdy začal výrazněji stoupat počet dětí, které nemohly
být do tohoto předškolního zařízení
přijaty. Ještě téhož roku byl záměr konzultován s odborníky a následně byla
vypracována projektová dokumentace,
předpokládající rozšíření prostor stávající budovy školky prostřednictvím
nástavby podkroví. Obec následně požádala o vydání stavebního povolení
u příslušného stavebního úřadu. Stavba
byla povolena v dubnu 2008, s realizací
prací bylo počítáno na rok 2010.
V průběhu roku 2009 obec požádala
o dotaci z Regionálního operačního
programu Jihozápad. Projekt splnil kritéria přijatelnosti a postoupil do další
fáze posuzování. V listopadu následujícího roku bylo obci doručeno oznámení o zařazení projektu mezi náhradní
projekty. To jinými slovy znamenalo, že

projekt nebyl vyřazen, zároveň se však
také nedostal mezi projekty podpořené. Stále však existovala reálná šance,
že do konce programového období, tj.
do roku 2013, mohou být některé náhradní projekty dodatečně podpořeny.

Vzhledem k finanční náročnosti projektu si obec nemohla dovolit zahájit práce
na vlastní náklady. Obecní zastupitelé
se proto rozhodli řídit se doporučením
a vyčkat, zda se situace nezmění. Tento
postup se nakonec ukázal jako správný.

Budova mateřské školy po úspěšném ukončení rekonstrukce (listopad 2012)
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Na konci února 2012 vydal Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad oznámení o financování projektu
rekonstrukce mateřské školy ze seznamu náhradních projektů. Trpělivost se
tedy vyplatila.
Radost z dobré zprávy byla záhy vystřídána horečnou prací. Zastupitelstvo
obce v posledním březnovém týdnu
operativně schválilo realizaci projektu
ještě v roce 2012. Bylo nutné aktualizovat harmonogram prací a v souladu
s platnými předpisy vybrat jejich dodavatele. Původní harmonogram, připravený pro rok 2010, počítal se zahájením
výstavby v květnu a s jejím ukončením
v září. Tyto termíny již nešlo s ohledem
na lhůty stanovené zákonem o veřejných zakázkách v letošním roce použít.
Bylo tedy nakonec rozhodnuto provést
stavební práce v období od června do
října, aby mohly být využity oba prázd-

ninové měsíce, kdy je školka zpravidla
uzavřená.
Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací se stala firma
STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. (BOST),
s níž obec v polovině května uzavřela
smlouvu o dílo. Počátkem června vedení Základní a mateřské školy Líně zajistilo dočasné přemístění dětí z mateřské
školky do provizorních prostor v budově základní školy I. stupně. Ihned poté
bylo stavební firmě předáno staveniště
a byly zahájeny stavební práce.
Stavba samotná probíhala podle platného harmonogramu. Přesto se nedá
říci, že by nenastaly žádné komplikace. Již v první polovině července bylo
například nutné čelit nepříznivému
počasí – neustále se opakující přívalové deště se dostavily právě v nejméně
vhodnou dobu – po demontáži původního krovu budovy mateřské školy.

Všechny nesnáze se však nakonec podařilo překonat a dílo mohlo úspěšně
pokračovat. Na základě požadavku obce
byly ještě uzavřeny příslušné dodatky
ke smlouvě o dílo za účelem provedení
dodatečných venkovních úprav a stavebních prací v prostorách stávající MŠ
(přízemí budovy). V návaznosti na tento
požadavek obce byl prodloužen termín
výstavby do 16. listopadu 2012.
Prodloužený termín byl skutečně dodržen a 16. listopadu představitelé obce
za účasti technického dozoru investora
hotové dílo převzali. Kolaudace stavby
byla odborem výstavby MěÚ Nýřany
svolána na 6. prosince 2012. Na úterý
11. prosince je pak naplánováno slavnostní otevření mateřské školky. Poté již
nebude nic bránit zahájení provozu zrekonstruovaného předškolního zařízení.
Po dohodě s vedením Základní školy
a mateřské školy Líně se děti navštěvu-

Budova mateřské školky krátce po
zahájení stavebních prací (červen 2012)

Půdní prostory po demontáži části
původního krovu

Vyzdívání obvodových zdí a západního
štítu budovy

Montáž nového krovu

Průčelí budovy po rozšíření stávající
šatny a vyzdění východního štítu

Pokládka nové střešní krytiny a instalace
střešních oken

Výstavba sádrokartonových příček

Nové protipožární schodiště do zahrady
školky

Práce na sádrokartonových konstrukcích
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jící mateřskou školu vrátí z provizorních
prostor do svých tříd v polovině prosince. Také „dopolední“ třída, působící několik let v budově ZŠ I. stupně přesídlí
do nově zrekonstruovaných prostor.
Děti, které nemohly být z kapacitních
důvodů od 1. září 2012 do MŠ přijaty,
budou dodatečně přijaty od 2. ledna
2013. Dojde tak k naplnění hlavního
cíle projektu – zvýšení kapacity MŠ
Líně.
Projekt v celkové hodnotě 11,5 mil. Kč
si obec mohla dovolit realizovat pouze díky přislíbené dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad.
Na základě smlouvy o podmínkách
poskytnutí dotace ze dne 7. září 2012
může výše poskytnuté dotace dosáhnout výše až 9,9 mil. Kč. K proplacení
dotace by mělo dojít až v jarních měsících roku 2013. Veškeré náklady spojené s realizací projektu tedy musela

obec v letošním roce předfinancovat
ze svého rozpočtu a tak po několika
letech hospodaření obce skončí deficitem. Potěšující ovšem je v tomto směru
skutečnost, že dlouhodobě dobrá finanční situace obce umožnila provést
toto předfinancování z naspořených
rezerv, bez využití bankovního úvěru,
tedy bez zvýšení zadluženosti obce.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří
se zasloužili o zdárné uskutečnění projektu „Rekonstrukce a zvýšení kapacity Mateřské školy Líně“: poskytovateli
dotace, hlavnímu dodavateli – firmě
STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. (BOST),
všem subdodavatelům, pracovníkům
společnosti INGEM Ing. Petru Aubrechtovi a Pavlu Šottovi za výkon technického dozoru investora a koordinátora
bezpečnosti práce, projektantovi Ing.
Zdeňku Techlovi a společnosti GRANTIKA České spořitelny a.s., konkrétně

Ing. Pavlíně Vacenovské, za zajištění
dotačního managementu. Poděkování
patří také obecním zastupitelům a radním, zaměstnancům obce, vedení a zaměstnancům Základní školy a mateřské
školy Líně, bez jejichž aktivního přispění by projekt nemohl být realizován.
Je potřeba připomenout, že kvalitní
prostředí předškolního zařízení hraje důležitou roli při přechodu dětí do
1. třídy základní školy. To si uvědomují
zastupitelé obce i vedení Základní školy a mateřské školy Líně. Je symbolické,
že se takto významnou investiční akci
ve školství podařilo uskutečnit právě
v letošním roce, kdy si připomínáme
100. výročí české školy v Líních. Nyní
tedy zbývá jen popřát dětem, aby se
jim ve zrekonstruované mateřské školce líbilo.

Michal Gotthart
starosta

Práce na opravě fasády

Provádění venkovních úprav

Venkovní úpravy na dvoře školky po
dokončení

Chodba v prostorách zrekonstruované
části mateřské školky

Nová umývárna s toaletami v 1. patře
budovy

Nová třída v budově MŠ vybavená novým nábytkem
/3/

Kaleidoskop informací

Dům č.p. 160 v Dlouhé ulici se od listopadu pyšní novou
střechou. Výměna střešní krytiny byla naplánována v březnu
letošního roku zastupitelstvem obce. Nevyhovující plechová
krytina, ohrožující při každém silnějším poryvu větru široké
okolí domu, je tak již minulostí. O estetickém hledisku není
nutno se podrobněji zmiňovat…

A dům č.p. 160 ještě jednou. Kromě výměny střešní krytiny
se své opravy dočkaly také schody k jednotlivým vchodům.
Jejich katastrofální stav se mohl snadno stát příčinou úrazu.

Výměna oken se uskutečnila v domě č.p. 27, stojícím přímo u autobusové zastávky ve směru na Plzeň. Nových
oken se tak dočkala i místní knihovna (na snímku). Na příští
rok se připravuje oprava fasády.

Stranou nezůstala v letošním roce ani bývalá hornická
kolonie. Ve všech domech byla vyměněna sklepní okna.
Mělo by se tak snížit riziko promrzání sklepních prostor domů
v zimním období.

Do nového stojanu byl upevněn vánoční stromek v areálu dětského hřiště na Sulkově. O první adventní neděli
u stromku již tradičně uspořádala místní organizace Českého
svazu žen zpívání vánočních koled.

Pracovníci společnosti ČEZ provedli úpravu vzdušného
elektrického vedení v sulkovské ulici Na Souvrati. Důvodem k tomuto opatření byly časté výpadky dodávek elektrického proudu, k nimž docházelo zejména při větrném počasí.
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Členky organizace Svazu důchodců ČR se zúčastnily besed v rámci projektu Bezpečí pro seniory. Bezpečnostní
projekt krajského ředitelství policie a Plzeňského kraje je zaměřený zejména na seznámení aktivních seniorů se základními
pravidly bezpečného chování a je součástí projektu Plzeňský
kraj – bezpečný kraj. Besedy se uskutečnily během října a listopadu v Líních i na Sulkově. Účastnice získaly cenné informace
a rady – například, jak se bránit různým podvodníkům či neodbytným prodejcům nebo jak čelit nerozvážnému převádění
majetku a dalším nástrahám.

V Hornické ulici byl vybudován nový bezbariérový úsek
chodníku. Tato úprava potěší nejen maminky s kočárky
a osoby se zdravotním postižením, ale také obyvatele přilehlé
slepé ulice. Nově vydlážděný úsek se stal přirozenou překážkou, snižující riziko zaplavování slepé ulice, k němuž docházelo při každém silnějším dešti.

Sparta Sulkov – mladší žáci
20.10. se na fotbalovém hřišti Sparta Sulkov uskutečnil zajímavý zápas mezi mladšími žáky a jejich maminkami.Jak
jsem se dozvěděl od trenéra p. Jiřího Rohrhofera první zápas se odehrál již v r. 2009 a jednalo se o tradiční zakončení
sezony, kde se pokaždé sejde bezva parta rodičů a dětí.
Děti začínaly v r. 2008 jako přípravka a od r. 2010 hrají za
mladší žáky. Úspěchem oddílu byla účast v r. 2010 na fotbalovém turnaji Okresního přeboru TV Nova v Praze–Bráníku,
kterého se účastnily 4 teamy a mladí fotbalisté se umístili
na 2. místě.

Vedoucí teamu pí. Alena Stehlíková mě sdělila, že trénují
2 × týdně a stejně jako ostatní kluby se potýkají s nedostatkem dětí, které většinou mají jiné zájmy. Rádi bychom
touto cestou poděkovali sponzorovi společnosti Guhring
s.r.o, která dětem koupila dresy a firmě Demont Petr Jonáš,
která poskytla bundy.
Popřejme mladším žákům Sparty Sulkov hodně sportovních zážitků a gólů v soupeřově brance.
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Miloš Laitl

Plastikové modelářství očima Jakub Vilingra
Historie naší obce je pevně spjata s bývalým vojenským letištěm, takže se není
co divit, že zájem o létající stroje ve mne
zanechal pevné pouto a zájem o vojenské letouny. Sice ne v podobě aktivního
létání, ale v podobě ztvárňování historie
do plastových modelů. Plastikové modelářství je nádherný tvůrčí koníček, který
dnes klade důraz hlavně na vysokou
úroveň ztvárňovaných detailů s velmi realistickou povrchovou úpravou. Dnešní
plastikové modelářství je na hony vzdáleno tomu, které pamatují naši tátové.
První modelářskou firmou, která v tehdejším Československu začala s výrobou
plastikových stavebnic byly dnes už neexistující Kovozávody Prostějov, které
v roce 1970 vydaly dvaasedmdesátinovou stavebnici prvního československého proudového letounu Aero L–29 Delfín. Pokud ale porovnáme dnešní úroveň
a vybavenost stavebnic s Delfínem, pak
je to něco jako porovnání doby kamenné se současností.
Dnes lze běžně ke stavebnici dokoupit
alternativní obtiskové verze (markingy
konkrétních letounů), samolepící masky
pro vykrývání čirých dílů při barvení rámování kabinek, fotoleptané mosazné
lepty (například pro ztvárnění palubních
desek a dalších drobných detailů), které
se dokonce vyrábí i předbarvené a nebo
detailní soustružené hlavně rozličných
zbraní.
Až sem se dnešní modelařina dostala.
Dnes není žádným problémem pořídit si
ke stavebnici ve specializovaném obchodě (například v Plzni MPM na náměstí či
MPJ na Roudné) rozličnou škálu autentických odstínů barev, včetně rozsáhlé pa-

Bell P–39 Airacobra, model v měřítku 1/48, Eduard (USAAF, 46th Fighter Squadron,
15th Fighter Group, Makin Island, srpen 1943, stroj je pojmenovaný "Devastating Devil")
lety podpůrné chemie (ředidla, zpomalovače schnutí, čistící prostředky, stříkací
tmely, laky apod.).
Díky finančně dostupným stříkacím pistolím a kompresorům s plynulou regulací tlaku vzduchu, je dnes nejběžnějším
způsobem barvení modýlků právě za pomoci„airbrushe“, neboli stříkání kamufláží
pistolí. Díky stříkací pistoli pak není vůbec
žádným problém nastříkat i ty nejsložitější kamuflážní vzory a dokonce nejste
limitováni ani světlými a pastelovými
barvami, které je mnohdy obtížné kvalitně natřít jen za pomoci štětce.
Sám se veřejně účastním publikační činnosti zaměřené právě na tvorbu plastikových modelů. Jsem stálým členem letecko historicko modelářského čtvrtletníku
REVI z Ostravy a nepravidelně též publikuji v Modeláři a v zahraničí v polském
modelářském magazínu Super Model.

Focke Wulf Fw 190 D–9, model v měřítku 1/48, Italeri/Dragon
(<4-+- W.Nr. 211164, pravděpodobně od Stab/JG6, Praha–
Ruzyně 1945)

Hlavním místem, kde publikuji nejenom
články, ale také prezentuji své postavené modely, jsou mé osobní stránky
www.modelplac.cz
Dlouhodobě jsem byl nespokojený se
skutečností, že je pro začínající modeláře
na trhu více jak 30 let stará Šorelova kniha, která je dnes už v mnohém překonaná, takže jsem se před časem rozhodl, že
se pokusím napsat knihu pro začátečníky, která bude reflektovat nynější plastikové modelářství. To se mi podařilo letos,
kdy jsem u pražského nakladatelství IFP
Publishing vydal mou první knihu „Průvodce světem plastikového modeláře“.
Jeden podepsaný výtisk mé knihy jsem
také věnoval i do naší knihovny, protože věřím, že bych tak mohl oslovit další
potencionální modeláře u nás v obci.
Ne, že by u nás v Líních bylo modelářů
málo! Škoda je jen, že zde není žádný

Avia B–33, model v měřítku 1/48, MPM (5087, 4.Lšp (Letecký
školní pluk), Letecké učiliště, letiště Prostějov–Štichovice,
letectvo ČSLA, 1957)
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klub plastikových modelářů, třeba takový jehož jsem členem v Kaznějově. Spolu
s naším kaznějovským klubem a plzeňským klubem pořádáme na konci srpna
každoročně modelářské setkání Pilsenkit.
Věřím, že Pilsenkit na Dukle v Lobzích jste
v minulých letech také navštívili... Třeba
by se u nás v obci také nalezly nějaké
prostory a nadšení zájemci o stavbu modelů. Rád bych se tomu do budoucna
chtěl věnovat.
Budu rád za Vaše náměty, které mi můžete zaslat prostřednictvím mého webu
a nebo zasláním na adresu redakce.



Jakub „Kubrt“ Vilingr,
www.modelplac.cz, Líně

Focke Wulf Fw 190 A–3, model v měřítku 1/48, Hasegawa (IV./JG 5, Norsko 1942)

Školní zahrada roste opět do krásy!
První říjnový víkend se díky sponzorskému daru od rodičů proměnila přední část školní zahrady ZŠ 1. stupně. Ve
spolupráci s Okrasným zahradnictvím
v Kůští, které celou akci odborně provedlo, byly na zahradě zasázeny nové
stromy a okrasné dřeviny.
V každé roční době bude mít zahrada
své kouzlo a žáci si tak budou moci
hrát v estetickém prostředí.


Vlasta Banková

Lampionový průvod
Je sobota 27. října a již potřetí se
scházíme na lampionovém průvodu.
Tentokrát jsme se nejprve posilnili
buřtíkama, opekli jsme si je už v půl
páté na dětském hřišti na Sulkově.
V šest hodin vyráží průvod překrásných světýlek po chodníku do Líní
na náves. Počasí nám sice nepřeje, je
hrozná zima a padá mokrý sníh, ale
lampiony a rozzářené oči dětí, které
ten svůj nejkrásnější nesou jako svátost, to daleko předčí.

Po půlhodince jsme v Líních a čekáme na návsi na průvod, který přichází
ze sídliště.
V čele s línskými hasiči, kteří zase vydlabali obrovskou dýni a nesou ji na
nosítkách v čele průvodu.
Okolo devatenácté hodiny oblohu
rozzáří ohňostroj – záplava světel
vystřeluje na oblohu nad naší obcí
– nádhera!!!
Světýlka v lampionech pomalu dohořívají, ještě nám posvítí na zpáteční
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cestu, dětičky jsou sice zmrzlé a mokré, ale mají zase o čem povídat. Doma
je maminky vyslečou z mokrého a zahřejou se horkým čajem a budou spát
jako zabité a určitě se jim bude o lampioňáku zdát.
Tak zase příští rok na viděnou



Jana Vizváriová
Český svaz žen

Jak se dělá kniha
V říjnu navštívil naší knihovnu distributor knih z Nakladatelství Fragment
pan Jaroslav Novotný, aby mohl dětem
ze Základní školy povědět o tom, „Jak
se dělá kniha“. Pozvání přijala 3., 4. a 5.
třída, pro které byla beseda určena. Po
krátkém představení se děti dozvěděly,
že psaní knih vzniklo tak, že lidé měli
potřebu něco někam zaznamenat. Ať
už to byl v dávné historii obrázek v jeskyni, psaní na papyrus, na pergamen
(zvířecí kůže) a v dnešní době na papír.
Psaní knih se výrazně urychlilo v polovině 15. století, kdy pan Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk. První česká
kniha byla vytištěna v Plzni.
V dnešní době má autor budoucí knihy nějakou myšlenku, o kterou se chce
podělit s ostatními. Napíše rukopis
a odnese ho do nakladatelství. Tam rukopis korektor opraví, vytvoří se maketa
knihy, ze které je patrný formát a počet
stránek budoucí knihy. Dále na knize
může pracovat ilustrátor, překladatel,
vazač, atd. Když jsou ilustrace a text připravené, vytisknou se velké archy papíru, kde na 1 archu je 16 stránek knihy.
Kniha se pak sváže, slepí, seřízne, přidají
se desky a potom jde do expedice odkud se dostane až ke čtenáři.
Děti si prohlédly i spoustu nedodělaných knih, aby si postup vzniku knihy
uměly představit. Největší zájem vzbudila kniha, která na každé stránce jinak
voněla.

Třetí třída při besedě (prohlížení nedodělaných vzorků knih)

Váňová, Magda
Ať myši nepláčou
Viewegh, Michal
Mráz přichází z Hradu
MLÁDEŽ
Na procházce s mamutem
Peterson, Monique
V království víl z Nezemě
Dědeček, Jiří
Pohádky o Malé tlusté víle
Vopěnka, Martin
Spící město
Království pohádek

NOVÉ KNIHY
DOSPĚLÍ
Francis, Felix
Spřízněni krví
Hilliges, Ilona Maria
Skryté srdce Afriky
Gowda, Shilpi Somaya
Tajná dcera. Pravdivý příběh
Vilingr, Jakub
Průvodce světem
plastikového modeláře – tuto
knihu věnoval naší knihovně sám autor
a rodák z Líní pan Vilingr
Janouchová, Kateřina
Podváděná

Brown, Graham
Černý déšť
Viewegh, Michal a kol.
A celý život budem šťastný
Grisham, John
Amatéři
Roberts, Nora
Neodbytný ctitel
Brown, Sandra
Tučné úterý
Kepler, Lars
Svědkyně ohně
Ludva, Roman
Falzum
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Grolik, Markus
Soukromý detektiv Perry
Panter a návrat mumie
Vařila myšička kašičku

Dakin, Glenn
Doba ledová 3. Úsvit dinosaurů
(obsahuje Doba ledová 1, 2 a 3)
Štáchová, Helena
Jak pan Spejbl prášil
McCombie Karen
Alice a ... Dóóóst dobrý rande
Tetourová, Marie
Moje první pohádky
Fokt, Michael
Rekordy ze světa zvířat
Quis, Josef
Bagřík Toník (leporelo)
Cast, P.C.
Škola noci 2. – 9. díl
Krolupperová, Daniela
Proč mluvíme česky
Drijverová, Martina
Domov pro Marťany
Braunová, Petra
Nejhorší den v životě třeťáka
Filipa L.

Krolupperová, Daniela
Tygří trápení
Záruba, Bořivoj
Záhady pravěku

nost tamějších rekvizitářů, kteří vyrábějí
kulisy a připravují každé studio pro jednotlivé pořady. Ani se nechtělo věřit, že
většina dílů seriálu Vyprávěj se natáčela
v kulisách ve studiu. Areál televize je obrovský a naši průvodci nás stále varovali,
abychom se drželi pospolu, protože v té
spleti chodeb bychom se lehce ztratili.
Po prohlídce a občerstvení v televizní jídelně jsme zamířili na Vyšehrad. Toto památné místo opředené mnoha pověstmi

má zvláštní atmosféru. Turisty láká nejen
krásný výhled na Prahu, ale i návštěva
hřbitova, kde odpočívají velikáni našeho
kulturního, společenského i politického
života. Našli jsme hroby Nataši Golové, bratří Čapků, J. Nerudy, B. Němcové
a z novější doby hrob Milady Horákové
a W. Matušky. Počasí bylo docela pěkné,
jen vítr nabral občas větší sílu, a tak jsme
se těšili do tepla autobusu.
Díky paní H. Svobodové se podařilo
dohodnout besedu se spisovatelkou
Karlou Krátkou. Navštívila nás 21. září na
Sulkově. Paní Krátká píše krásné milostné básně a připojila se k autorům trefných, docela břitkých fejetonů. Všichni
přítomní si poslechli básně v přednesu
paní H. Svobodové. Autorka pak zazpívala některé své písně a zasmáli jsme se
vtipným fejetonům tepajícím současné
nešvary. Zájemci si mohli koupit její cd
i sbírky milostné poezie. Tato výjimečná
akce byla hojně navštívena a domů jsme
odcházeli navýsost spokojeni.
Pro seniory se konal 25. 9. v Měšťanské
besedě koncert melodií z operet. Další
kulturní akcí bylo vystoupení orchestru K. Vlacha v KD Peklo. Kdo se zúčastnil, jen chválil.
Od Krajské rady seniorů jsme obdrželi
na 2. 10. pozvání do nového sportovního areálu Škodaland v Liticích. Byly pro


Ilona Kaslová
knihovnice

Nekonečný seriál
Asi tak vypadá činnost naší organizace.
Jedna aktivita střídá druhou. Naší první
zářijovou akcí byl výlet do Prahy spojený s exkurzí do České televize na Kavčí
hory. Bylo to zvláštní vidět prostředí, kde
vznikají známé pořady, a být přitom,
když se natáčí program pro děti s postavičkami Jů a Hele. V jiném studiu zase
pozorovat přípravu moderátorek S. Lekešové a I. Kubelkové na pořad Sama
doma. Člověk musel obdivovat šikov-

Předsedkyně Svazu důchodců paní M. Brandnerová se spisovatelkou K. Krátkou
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nás připraveny přednášky o zdraví, o poradenských službách, o bezpečnosti seniorů. Naše předsedkyně paní M. Brantnerová hned přijala nabídku a přihlásila
naši organizaci do projektu Informovaný
senior.
Zástupkyně naší organizace se zúčastnily 10.10. setkání seniorů s prezidentským kandidátem J. Fišerem v salonku
hotelu Central. Představil tu svůj program a jeho hlavní body. Po vlastní
prezentaci zbyl čas i na dotazy seniorů.
Každý účastník dostal tento program.
Pokud bude J. Fišer zvolen, můžeme sledovat, jak plní své sliby. Jako jedna z prvních organizací v kraji jsme se zapojili do
projektu Informovaný senior. Přednášky
se konaly na Sulkově i v Líních. Témata
velmi aktuální – finanční gramotnost –
varování před uzavíráním různých ,,výhodných“ smluv, účast na předváděcích
akcích apod. Sebeobrana a předcházení
situací, kdy bychom mohli být ohroženi.
Počítač a internet – využívání pro nové
informace a kontakt s okolním světem.
První pomoc – téma snad nejvýznamnější vzhledem k tomu, že většina seniorů už mívá zdravotní problémy a potřebuje pomoc.
Říjen je věnován seniorům, a proto se
opět konal 26. 10. gerontologický den.
Naši zástupci si vyslechli přednášky
o tolik diskutovaných S-kartách, o problémech onemocnění páteře seniorů,
o farmakoterapii a o významu pohybové aktivity. Je třeba říci, že si to v naší
organizaci uvědomujeme a pravidelně
každou středu cvičíme. Navíc jsme absolvovaly kondiční cvičení v bazénu na
Lochotíně, což pořádáme 2 × ročně.
A zase míříme do Prahy, tentokrát do
Národního divadla. Máme naplánovánu komentovanou prohlídku naší zlaté
kapličky. Zažít ten pocit stát na místech,
kudy procházeli a kde působili významní herci a herečky, režiséři slavných jmen.
Při výkladu o těžkostech při stavbě tohoto skvostu a požáru, který zničil část budovy, jsme obdivovali obětavost našich
předků, kteří se znovu zapojili do sbírky
na obnovu divadla. Chodbami jsme
procházeli s úctou a těšili se na večerní
představení. A co jsme si vybrali? Pohádku Julia Zeyera Radúz a Mahulena.
Všichni ji známe z filmového zpracování
s hlavními představiteli Janem Třískou
a Magdou Vašáryovou. Jaké asi bude
nastudování od slavného režiséra J. A.
Pitínského, který je známý svými experimenty? Lákalo nás obsazení zpěváka
a herce Vojtěcha Dyka do role Radúze.

Setkání se seniory v Plzni
Čas před večerním představením jsme
trávili každý po svém, někdo neodolal
a zašel na kávu do protější známé kavárny Slavie, někdo využil čas na setkání
s příbuznými a kulturní nadšenci zašli
na výstavu obrazů do secesního Obecního domu a procházkou se vraceli po
Národní třídě k divadlu a nakoukli do
muzea Káji Saudka. Národní divadlo je
krásné, ve večerním osvětlení jeho krása ještě víc vynikla. Nejsme odborníci na
divadlo, ale ne vše se nám líbilo. Scéna
střízlivá, děj byl obohacen o hudební
doprovod a střídání žánrů od klasiky po
rap nás trochu vyvedl z míry. Vojtěch
Dyk byl ve svém projevu přesvědčivý
a líbil se. Jeho partnerka – herečka Pavla
Beretová nebyla tak něžná a jemná, jak
jsme očekávali. Spíš připomínala svou
divokostí a spontánností dnešní dívku.
V dalších rolích nás zaujali svými výkony
Jiří Štěpnička, Marie Málková, Johanna
Tesařová a Alois Švehlík. Takže jsme nepřijali bez výhrad ztvárnění oblíbené pohádky. Že by to bylo jen vlivem srovnání
s její filmovou podobou? Kdoví!
Znáte plzeňský kabaret Pluto? Tam rádi
a docela často jezdíme. Naše poslední
návštěva patřila představení Hrajeme
/ 10 /

Dar J. Fišera účastníkům setkání
tuš! Pro Nituš! Volně zpracovaná opereta
francouzského autora F. Hervého. Nutno
říct, že Pavel Kikinčuk nezůstal dlužen
nic ze své pověsti a celému představení
dodal patřičný říz. Dobře jsme se pobavili a těšíme se na to, čím nás výbor organizace příští rok překvapí. Letos ještě
chystáme Mikulášskou besídku pro děti
a závěrečné rozloučení s rokem 2012.



Milena Bulínová,
Svaz důchodců Sulkov–Líně

Zprávy ZKO Líně
Mistrovství ČR BŠO v Jičíně
5. 7. 2012
Dartie z Blatenských luk s Evou Šmolíkovou nastoupila v kategorii ZPU 1
a vedla si výborně. Závod ve své kategorii vyhrála a ještě byla vyhlášena její
poslušnost jako nejlepší v celém závodu! Naše blondýna – tak Daru přátelsky
oslovujeme – prostě válí!
Punťa Cup v Křimicích
15. 9. 2012
Již tradičně se účastníme akce Kynologického klubu Křimice „Punťa Cup“.
Markéta Miltová s Ťapkou a Terezka
Miltová s Badym nastoupily v kategorii „Kříženci“. Ťapka předvedla několik
vydařených cviků, celkově však brala
soutěž s ležérním nadhledem dámy.
To Bady se ukázal jako závodník. Sice
se celou dobu zajímal o jistou psí slečnu,při předstoupení před porotu ale
zvítězil závodní duch. Terezka s ním
předvedla svoji vlastní sestavu cviků poslušnosti a v nabité konkurenci
z toho bylo 2. místo!
V kategorii „Parádník“ se tentokrát naši
pejskové proměnili na dinosaury –
tedy „Ťapkosaura a Badosaura“A opět
z toho bylo krásné 2.místo.

Nejlepší v kategorii Dítě a pes – parádník

Den her, Dítě a pes a Líňský psík
14. 10. 2012
V prostoru místního koupaliště jsme
uspořádali již tradiční akci pro širokou
veřejnost. Po ukázkách výcviku se rozběhla vlastní soutěž.Děti s pejsky se
rozdělily do kategorie „Parádník“ a „Ši-

Vítězky kategorie "Líňský psík" se původně přišly na akci jen podívat
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kula“. Všechny děti chválíme za odvahu při závodech. Dospěláci byli trochu
nesmělí, nakonec byla i tato kategorie
obsazena. Po vlastní soutězi mohli
účastníci plnit úkoly na stanovištích
a vysloužit si sladkou odměnu. V rámci
této akce jsme si dovolili ocenit i naše
dětské reprezentantky klubu a to Elišku
Šmolíkovou a Terezu Miltovou.
Děkujeme všem za projevenou přízeň,přejeme krásné Vánoce a těšíme se na
další setkání v roce 2013!
Miltová

Někteří soutěžící předváděli
opravdu "psí kusy"

Kopaná – Baník Líně
Okresní přebor
Baník Líně "A" přezimuje v polovině tabulky na 8 místě
IV třída
Baník Líně "B" v polovině soutěže je na 1 místě
Okresní přebor ml. žáci
Žáci v jejich prvním ročníku si nevedou špatně, zatím jsou na 6. místě
Okres
Přípravka starší – naši nejmladší se snaží, jsou na 5. místě

Dne 16. 2. 2013 pořádá Baník Líně sportovní zábavu
v Lidovém domě – všichni jste zvání.


S pozdravem Vágner
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Plán turistických akcí O KČT TJ Baník Líně na r. 2012–13
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

25.12. VÁNOČNÍ POCHOD v Líních pěší turistika
út 25. ročník, pořádá O KČT TJ Baník Líně
trasa: 10 km, mapa KČT č.31
start: u Hasičárny v Líních od 13:00 do 13:30 hod.
cíl: u Mateřské školky v Líních do 15:00 hod.
info: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797
Poznámka :
22.12 – „Loučení s rokem 2012“ bude dle Pavla Hegnera upřesněno na schůzce organizátorů 19.9 2012 !!!

16.2. HORNOBĚLSKÁ TŘICÍTKA zájezd a pěší turistika
so 36. ročník, pořádá Sokol Horní Bělá
trasy: 10, 20, 35 km, mapy KČT č. 30 a 31 přihlášky do 10.2. 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: jednotné 60 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

23. 2. KOUZLO ZIMNÍHO LESA pěší turistika
so 14. ročník, pořádá O KČT TJ Baník Líně
trasy: 12, 18, 20, 26, 30, 36 km, mapa KČT č. 31
start: Stříbro, ŽST – pro trasy 30 a 36 km 7:15 – 7:45 hod.
Pňovany, ŽST – pro trasy 20 a 26 km 9:00 – 9:15 hod.
Plešnice, ŽST – pro trasy 12 a 18 km 9:00 – 9:15 hod.
cíl: Tlučná, restaurace „Na schůdkách“ 11:00 – 16:00 hod.
info: Petr Brabec tel. 371 134 204, mobil 728 915 450 – volat So a Ne, brabcak.072@seznam.cz

Odbor klubu českých turistů TJ BANÍK LÍNĚ kalendář turistických akcí konaných v roce 2012 –2013
vedených Václavem Strakou
1. středa 23. 1. 2013 PĚŠÍ 12,5 km Z Liblína přes ,,Českou Albánii’’ do Radnic – přihl. do 5. 1. 2013
2. sobota 16. 3. 2013 PĚŠÍ 20 km Chotíkovským a Kyjovským lesem okr. PM – přihl. do 5. 3. 2013
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
/ 13 /

Tichá noc

Tichá noc, svatá noc jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.
Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
prišed s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
„Vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus pán!“
Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku
boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdečko plá,
vstříc mu vděčně plá.

Vážení čtenáři!
Naše noviny vychází již šestým rokem a také po šesté
Vám všem chceme popřát klidné a ničím nerušené vánoční svátky,
radost a pohodu u štědrovečerního stolu v kruhu svých nejbližších
a do Nového roku 2013 hodně optimismu, lásky a jistoty.
Redakční rada

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
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Šéfredaktorka: Milena Voráčková, redakční tým: Bc. Michal Gotthart, Bohumír Landrgott
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