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Tlučenská ulice prošla komplexní rekonstrukcí
Koncem listopadu, týden před stanoveným termínem, byla úspěšně dokončena rekonstrukce Tlučenské ulice v Líních. Stavební práce byly zahájeny koncem července a zahrnovaly kromě vybudování nové vozovky, chodníků a parkovacích míst také
jednoduché sadové úpravy, osazení dopravního značení a vynucenou
přeložku telekomunikačního kabelu. S celkovými náklady 6,5 mil. Kč se
tato akce zařadila mezi nejvýznamnější investice obce Líně v letošním
kalendářním roce.
Tlučenská ulice je bezesporu jednou
z nejdůležitějších komunikací v obci.
Slouží nejen obyvatelům bydlícím
v přilehlých nemovitostech, ale také
jako přístupová cesta do areálu firmy C+C Líně, která patří k největším
zaměstnavatelům na území obce. Je
hojně využívána zahrádkáři z osady
u Lučního potoka i pěšími a cyklisty
z lokality Na Vypichu. Kvalitní povrch
si tato ulice již zcela určitě zasloužila.
Z dopravního hlediska byla nově zrekonstruovaná komunikace rozdělena na dva odlišné úseky. První, mezi
ulicemi Plzeňská (průtah obcí, I/26)

Betonování obrub v severní části ulice
(srpen 2009)

Tlučenská ulice před zahájením rekonstrukce (červenec 2009)
a Chodská, je obslužnou komunikací standardního typu s chodníkem
pro chodce a sníženými vjezdy k jednotlivým nemovitostem, zohledněny
jsou též potřeby dopravní obsluhy firmy C+C Líně. Tento úsek bude v bu-

doucnu po provedení rekonstrukce Chodské ulice napojen v hornické kolonii na silnici III. třídy do Tlučné.
Druhý úsek, mezi Chodskou a Hornickou ulicí vytváří obytnou zónu, která
je z obou stran ukončena zpomalo-

Zemní práce na křižovatce s Chodskou
ulicí (srpen 2009)

Válcování podkladových vrstev
(září 2009)
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vacími prahy z dlažby, stejně jako křižovatka s Dukelskou ulicí. Na základě
dopravního značení je v obytné zóně
omezena rychlost vozidel na 20 km/h
(vozovka zde slouží zároveň i k pohybu chodců), počtu přilehlých nemovitostí odpovídá počet zřízených parkovacích stání, větší prostor je vyhrazen zeleni. Toto dopravní řešení bylo
zvoleno záměrně – aby se komunikace nestala lákadlem pro řidiče, kteří si
chtějí zkracovat cestu z Plzně na Tlučnou a naopak. Těm je nadále určena

pozemní komunikace vyšší třídy, tzn.
Hornická ulice, připojená u restaurace Brusel na silnici I/26. Celý projekt
byl schválen dopravními odborníky
a Policií ČR.
Rekonstrukce Tlučenské ulice je významným krokem na cestě ke zlepšení stavu místních komunikací v obci.
Od začátku roku 2008 se jedná již
o čtvrtou komplexně zrekonstruovanou komunikaci, v těchto dnech navíc probíhají práce v sulkovské ulici Na Výsluní. S minimálními náklady,

byť v podstatně nižší kvalitě, se navíc
podařilo opravit významnou část Rybářské ulice. Nezpevněných komunikací, na nichž se za deště a jarního tání vytváří silná vrstva bláta, tak
v obci viditelně ubývá. Pokud bude
tento trend pokračovat, dočkají se
jistě oprav a rekonstrukcí také ulice
s poškozeným asfaltovým povrchem
nebo starou penetrací.

Dláždění zpomalovacích prahů na
křižovatce s Dukelskou ulicí (září 2009)

Zemní práce u křižovatky s Plzeňskou
ulicí (říjen 2009)

Jižní část Tlučenské ulice po osazení
obrub (říjen 2009)

Pokládání asfaltového povrchu
(listopad 2009)

Pokládání chodníkové dlažby
(listopad 2009)

Nově vybudovaný zpomalovací práh při
vjezdu z Hornické ulice (listopad 2009)

Tlučenská ulice po dokončení rekonstrukce (listopad 2009)
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Michal Gotthart
starosta

Na sídlišti probíhá výstavba víceúčelového sportoviště
Jistě není žádnou novinkou, že od
srpna probíhá na sídlišti výstavba víceúčelového sportoviště, částečně
podpořená z prostředků Plzeňského kraje. Práce jdou zdárně kupředu
a do konce listopadu se podle předpokladů podařilo dokončit stavební
část projektu. Na dětském hřišti byly
osazeny houpačky, prolézačky i rám
pískoviště. Víceúčelové hřiště je oploceno 3 m vysokým plotem, na ploše
je položen speciální drenážní asfalt.
V části pro vyznavače skateboardu
a jízdy na kolečkových bruslích je hotov jemný asfaltový povrch jízdní dráhy, dodány byly prvky sestavy skateboard. V celém areálu byly provedeny
terénní úpravy a došlo na osazení celkem 17 laviček.
Během podzimu bylo také rozhodnuto o provedení některých úprav
mimo rámec původně schváleného
projektu. Vesměs se jedná o úpravy,
které přispějí ke komfortnějšímu užívání sportovního areálu nebo k jeho
lepšímu provázání s okolím. Jedná se například o položení chodníku ze zámkové dlažby napříč areálem
nebo o vybudování systému veřejného osvětlení. Z důvodu lepší ochrany

majetku dojde na instalaci bezpečnostní kamery napojené na kamerový systém obce. Zvláště je potřeba zmínit položení 180 m dlouhého
betonového žlabu pro odvod dešťové vody z přilehlých řadových garáží.
Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu
období bylo rozhodnuto o dokončení zbývajících prací v jarním období.
Půjde především o pokládku umělého povrchu na víceúčelovém hřišti,
která může být prováděna pouze za
předepsaných průměrných denních
teplot a v suchém prostředí. Specializovaná firma předpokládá položení umělého povrchu v dubnu příštího roku a od tohoto termínu také začne běžet 5letá (!) záruční lhůta. Během března a dubna snad také stačí
vyrůst tráva zasetá do navezené ornice. Úkolů na zimní období je dost: vybrat vhodnou sestavu prvků pro skateboard, připravit provozní řád pro
celý areál, zapojit veřejné osvětlení a instalovat bezpečnostní kameru, nechat zhotovit přístřešek k uložení sportovního vybavení. Obec také
povede intenzivní jednání o možném
převodu části sousedních pozemků
s Pozemkovým fondem ČR – areál je

budován pouze na pozemcích, které jsou historickým majetkem obce,
z čehož také vyplývá jeho zvláštní
tvar. Jestliže k takovému převodu dojde, bude možno v budoucnu esteticky a účelně upravit okolní plochy, zejména vstupní prostor do areálu.
Pokud se vše podaří zdárně dokončit, bude moci být celý areál víceúčelového sportoviště na přelomu dubna a května příštího roku slavnostně
otevřen pro širokou veřejnost.

bral výše jmenované. Z vlastních zdrojů věnoval jim čtyři housky a slib, že zítra místo školy mohou doma spát. Té závisti u ostatních!
I když tyto příhody jsou těsně poválečné, i šedesátá léta byla zajímavá. Jednou se pro nepohodu sklízely brambory téměř v předvánočním čase. A sklizeň se neobešla bez pomoci žáků vyšších tříd. Na vzdálené pole statku se
všichni dopravovali na podlaze valníku. Pěkně „v sedě“. Též pedagogický doprovod, u kterého hned po nástupu začala podstatně klesat požadovaná autorita. Inspirující /i choulostivé/ žákovské anekdoty sice potěšily, ale přece
jen převažovaly hrůzné představy, kdo
ze žáků přes nízké bočnice přepadne
první. A na poli pak deﬁnitivně převzaly
otěže nadvlády zcela jiné autority. Traktoristé a Pepa Soukup. Marné bylo učitelské žadonění, aby školou povinný
žák Soukup sestoupil z traktoru, neboť
je ohrožen na životě. Odpovědí bylo
úsměvné:“Pepík už řídí od jara a …“ Ko-

nec nedoposlouchán, z očí i uší traktor
mizel na konci pole. Zákon – nezákon.
Poslení předvánoční příhoda také balancovala „na hraně“. Jak vzpomíná i poslední žijící člen ochotnického souboru, inženýr Zdeněk Drahý, právě před
Vánocemi vystupovali členové s nově
nacvičenou hrou. A besídkou se v tento čas pochlubila i škola. Ochotnické
kulisy pracně vyrobené p. Pakandlem
čekaly na instalaci v kuželníku Lidového domu. Také nejstarší žáci si chtěli scénku na jevišti okrášlit tajně vypůjčenou kulisou. Vypravili se pro ni v noci
se svíčkou. Jak jinak – dekorace zahořela. Oheň se podařilo udupat, ale výstup
žákovské besídky O Jánošíkovi „Horí,
ohník, horí, nie ak volakedy…“ zůstal
bez dekorace.
Ochotníci se nikdy nedověděli, proč jejich stromořadí lehlo popelem. Tak pozor na oheň!
A šťastné a veselé!

Michal Gotthart, starosta

Hovoří kroniky i kronikáři
„Šťastné a veselé Vánoce.“ Takovým přáním často končily zápisy v naší kronice
na konci roku. A my právě tak začínáme. Vesele! Vzpomínkami na školu, které se léty barví do růžového odstínu, ač
tehdy se tak veselé nezdály.
Tak třeba předvánoční koulování před
školou, kdy padlo za oběť okno v přízemí: Žáčci – přestupníci se pěkně seřadili u stupínku, nastavili dlaně a …! Pan
učitel, jinak vážený a oblíbený, doprovázel rákoskový zákrok recitací: „A ta-dy
máš vá-noč-ní na-díl-ku, da-re-bá-ku!“
„A všichni se pokojně rozešli slavit Vánoce.“ Píše se v kronice.
Druhá vzpomínka by se dala nazvat Jak
si Véna Ulč a Oplatka prodloužili vánoční prázdniny. Možná právě předvánoční atmosféra způsobila, že odštípnutý
kousek fosforu při pokusu zapadl škvírou pod stupínek. Opět jiný oblíbený
pan učitel Kšanda, vědom si možnosti
vznícení, obrátil se ke třídě s dotazem,
kdo by hlídal i v noci s připraveným
umyvadlem vody. Z houštiny rukou vy-
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Helena Svobodová, kronikářka

Kaleidoskop informací
Rekonstrukce ulice Na Výsluní probíhá na Sulkově. V průběhu zemních
prací byla mimo jiných „pokladů“ vykopána také unikátní historická kanalizační roura.

Podařilo se opravit významnou
část Rybářské ulice. Na stávající
podklad byla položena asfaltová vrstva, na křižovatce s Tichou ulicí přibyla nová kanalizační vpusť. Opravy přišly celkem na 135 tis. Kč.

Opravy vozovky se dočkala také
část Tiché ulice. V tomto případě
náklady nehradí obec, nýbrž soukromí investoři, kteří zajišťují výstavbu rodinných domků v přilehlé lokalitě „Na
Dlouhých“. K opravě komunikace se
zavázali v rámci územního řízení na
výstavbu.
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Betonové koryto pro odvod dešťové vody v délce 180 m bylo v návaznosti na výstavbu víceúčelového sportoviště vybudováno u garáží na sídlišti. Tento počin jistě ocení i majitelé garáží.

Rekonstrukce elektrických rozvodů probíhá v Hornické ulici.
Elektřina bude vedena kabelem, ze
střech přilehlých domů v dohledné
době zmizí nevzhledné konzole a dráty. Zároveň bude položena chránička
pro budoucí rekonstrukci veřejného
osvětlení. Investorem akce je společnost ČEZ.

Nový chodníček byl vybudován
pro přístup do zahrádkářské osady „Severní“ po dokončení rekonstrukce Tlučenské ulice. V jeho okolí byly vysazeny tři nové stromy – dvě
lípy, jeden javor. Tato výsadba je náhradou za nemocné lípy pokácené na
jaře.
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Hasičská zbrojnice se rozroste
o novou garáž. Výstavba byla zahájena koncem listopadu, do konce roku
by měla být dokončena základová
deska. Další práce pak budou následovat v příštím roce. Pro činnost hasičské
zásahové jednotky, zařazené mezi JPO
III, budou vytvořeny lepší podmínky.

V listopadu byly zahájeny také
práce na úpravách technologie líňské čistírny odpadních vod. Ukončeny budou v prosinci. Celkové náklady dosáhnou 5 mil. Kč a podělí se o ně
obce Líně, Zbůch a Nová Ves. V příštím
roce budou následovat úpravy kalového hospodářství a dešťové zdrže. Bez
podniknutí opatření k navýšení kapacity ČOV by další rozvoj všech tří obcí
nebyl vůbec možný.

V Líňském lese se objevila hluboká díra. Bližší průzkum ukázal, že se
jedná o starou studnu, ze které byla
kdysi čerpána voda k zalévání sazenic
stromků. Z důvodu bezpečnosti byl
otvor neprodleně zakryt betonovými
deskami.
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Výlet do Tachova
Po úspěšném zájezdu pro děti do
ZOO v Praze jsme připravili i něco pro
dospělé.
A tak jsme v sobotu 10. října 2009
v sedm hodin ráno vyrazili s CK Prima
Via paní Matějkové směr Tachov.
V autobusu nám paní Matějková řekla něco o průběhu zájezdu a to, že
navštívíme město Tachov, jízdárnu ve
Světcích, Hornické muzeum v Boru
u Tachova, oběd jsme měli zamluvený v Chodové Plané v restauraci Ve
skále a hřebem zájezdu bylo koupání
v Sibyliných lázních ve městě Neuealbenreutu v Německu.
Do Tachova jsme dorazili okolo osmé
hodiny a čekal na nás již mladý pan
průvodce, který nás provedl po starém městě, řekl nám spoustu zajímavostí o náměstí, kostelech , hradbách
i zámku v Tachově. Poté jsme se vydali asi na dvoukilometrovou procházku
podél potoka, někteří jeli autobusem.
Všichni jsme se pak sešli ve Světcích
před dnes už nádhernou budovou
jízdárny, kterou nechal postavit kníže Alfred Windischgrätz. Náš pan průvodce nás přivítal v jezdecké uniformě a vyprávěl nám spoustu zajímavých věcí nejen o jízdárně, ale i o hradě, kostelíku Čtrnácti svatých pomocníků, Paulánském klášteře. Budova jízdárny byla za minulého režimu od-

souzena k demolici, na kterou naštěstí nebyly peníze. V současnosti patří městu Tachovu, které ji za pomocí
dotací může rekonstruovat. Pořádají
se zde různé akce jako jsou prohlídky,
koncerty předních českých umělců.
Z Tachova jsme vyrazili do Boru u Tachova do Hornického muzea, kde
jsme si prohlédli štolu,kde se těžilo
stříbro.
Pak už jsme se všichni těšili na oběd,
ten jsme měli zamluvený v Chodové
Plané v rodinné restauraci Ve skále.
Všem nám moc chutnalo, každý si dal
něco jiného a všechno bylo opravdu moc dobré, zapili jsme to domácím pivem a dobře naladěni jsme vyjeli směr Německo. Asi 11 km od hranic je město Neualbenreuth, kde jsou
nejmladší německé lázně – Sibyliny lázně. Paní Matějková nám koupila hromadnou vstupenku, každý jsme
obdržel kód na ruku a už jsme se hrnuli do šaten a odtud jsme se přesunuli do lázní, kde byly dva vnitřní a dva venkovní bazény s 36 stupňů teplou vodou a výřivkou a různými masážními tryskami.
I když nebylo moc hezké počasí, odvážili jsme se i do venkovních bazénů
a vodních chodníčků střídavě s teplou a studenou vodou, dokonce některé z dam si zacvičily při hudbě
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s mladým cvičitelem, také jsme byli
v parní komoře. Bylo to super- zkrátka lázně. Vychutnali jsme si blahodárné účinky teplé minerální vody s radonem .
Po dvou hodinách odpočinku jsme
vyrazili k domovu, výlet se všem moc
líbil a těšíme se na nový.
Za Český svaz žen Sulkov zapsala
Jana Vizváriová

Kalendář turistických akcí

19. 12. LOUČENÍ S ROKEM 2009 – 10. ročník
Zájezd a pěší turistika
přihlášky do 13. 12. 2009
Trasy: 17, 22 a 30 km, mapa KČT č. 35
Start: 17 km Hořehledy
20 km Spálené Poříčí
30 km Zdemyslice, start u všech tras vždy po příjezdu našeho busu
Cíl: Penzion Zahrádka, Sedliště 82
Odjezd busu: Líně 6.45, Sulkov 6.50, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 7.00,
Plzeň-Slovany, konečná MHD č. 1 v 7.15 hod.
Jízdné: člen OKČT J Baník Líně, OT AS TJ Rozvoj Plzeň a dítě 90 Kč, nečlen 100 Kč

25. 12. VÁNOČNÍ POCHOD v Líních - 21. ročník pěší turistika
Trasa: 10 km, mapa KČT č. 32
Start: u Hasičárny v Líních od 13.00 do 13.30 hod.
Cíl: u Mateřské školky v Líních do 15.30 hod.
Info a přihlášky: František Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, mob. č. 790 384 809

20. 2. 2010 Hornobělská 30 - zájezd a pěší turistika
33. ročník, pořádá Sokol Horní Bělá
trasy: 10, 20, 35 km, mapy KČT č.30 a 31
autobusový zájezd OKČT TJ Baník Líně přihlášky do 14.2.2010
odjezd autobusu: Líně 7:00, Sulkov 7:05
jízdné: jednotné 60 Kč
informace a přihlášky: František Brabec 371 137 292, 790 384 809

27. 2. 2010 Kouzlo zimního lesa - pěší turistika
11. ročník, pořádá O KČT TJ Baník Líně
trasy: 12, 18, 20, 24, 26, 30, 36 km, mapa KČT č.31
start: 12,18, 24 km – Plešnice, železniční stanice 9:00-9:30 hod.
20, 26 km – Pňovany, železniční stanice 9:00-9:30 hod.
30, 36 km – Stříbro, železniční stanice 7:20-7:45 hod.
průchozí cíl: Tlučná, restaurace Na schůdkách do 16:00
cíl: Tlučná, restaurace Na schůdkách; Plzeň-Nová Hospoda, konečná MHD č.12
informace: František Brabec 371 137 292, 790 384 809

3. 4. 2010 Liščí skály, PP Horní Střela - zájezd a pěší turistika
trasy: 15,21,32 km, mapa KČT č.30
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně přihlášky do 28. 3. 2010
odjezd autobusu: Líně 7:00, Sulkov 7:05
jízdné: člen O KČT TJ Baník Líně a děti 110 Kč, nečlen 120 Kč
informace a přihlášky: František Brabec 371 137 292, 790 384 809

ZDRÁVI DOŠLI V ROCE 2 0 0 9 !
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Zpráva o činnosti svazu důchodců
Senioři? Ale duchem mladí!
Kdyby si někdo myslel, že senioři jen
vysedávají doma, chodí po procházkách nebo snad že mají dlouhou
chvíli, ať si pozorně přečte následující řádky.
Členky Svazu důchodců se rády baví,
a proto uvítaly v září zájezd do Lipovky, kde si v příjemném prostředí dobře zatančily a zvesela zahájily druhé pololetí své činnosti. Trochu jiného zaměření byla akce Gerontologický den v Plzni. Početná delegace si
vyslechla odborné přednášky týkající se stáří a problémů stárnutí, zdravé výživy a správného životního stylu.
V Pekle byla 1. října oslava Dne seniorů a tady jsme také nechyběly. O zábavu se postarala Konrádyho kapela a všechny pobavil chodský humor
v podání pana Konrádyho staršího.
Na členské schůzi poděkovala paní
předsedkyně členkám dramatického kroužku za jejich nastudování pásma z veršů J.Lady a vystoupení v mateřských školkách . Úspěch je potěšil

Byliny z naší zahrady

a chystají další pásmo.
Pro zdraví je třeba něco dělat – to si
uvědomujeme, a proto opět od září
chodíme pravidelně každou středu
cvičit.
Říjen byl plný kultury – v Plzni v Divadle M. Horníčka se konaly Dny slovenské kultury. Divadlo v Dlouhé
uvedlo hru slovenského autora Ľubo
Dobrovoda - Ja malkáč. Moc jsme se
také těšily do Komorního na Čachtickou paní. Představení nás okouzlilo výpravou, kostýmy i hereckými výkony. Počátek listopadu nás zavedl
do Prahy do Divadla Na Jezerce. Uváděli tu hru Paní plukovníková s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli. Pobavily jsme se báječně a s námi celé publikum. Krásný večer byl ukončen krásným zážitkem – setkáním s představitelkou hlavní role.
Kdo si myslí, že život seniora je šedivý a fádní, toho jsme snad přesvědčily o opaku.
paní Milena Bulínová

9HGHQtGDĖRYpHYLGHQFH~þHWQLFWYt]SUDFRYiQt'3+
PH]G]DVWXSRYiQtQD~ĜDGHFKMHGQiQtVEDQNRXSĜL
]tVNiQtNRQWRNRUHQWXQHER~YČUX

Tel.: 728 017 557
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Vanilka pravá
/Vanilla planifolia/
Koření Vanilka mletá (Vanilla planifolia). Toto koření, původem z Nového
světa, je jedno z nejjemnějších vůbec.
Vanilku znali a pěstovali dávno před
příchodem evropských dobyvatelů
původní obyvatelé Mexika. Používali
ji jako vonnou přísadu do oblíbených
nápojů z kakaových bobů a čokoládových placek, které už tehdy vyráběli. K aromatizování čokolády se vanilka používá dodnes. Indiáni nepoužívali vanilku jen jako koření, ale i jako
léčivo. Vanilkové lusky, správněji tobolky, byly do Evropy přivezeny Španěly pravděpodobně už v roce 1521.
Je to pravá tropická rostlina a v oblastech mimo obratníky se jí nedaří.
Příjemná a vytrvalá vůně vanilky je
způsobena látkou zvanou vanilín,
která je nyní vyráběna synteticky.
Syntetický vanilín ovšem nikdy nemůže nahradit delikátní jemnou chuť
i vůni přírodní vanilky. V současnosti
se pro komerční účely pěstují 2 druhy
vanilky. Bourbonská a tahitská, bourbonská vanilka je je přímým potomkem původních rostlin z Mexika. Své
jméno získala podle místa pěstování- Bourbonské ostrovy, které se dnes
nazývají Komory a Reunion. Tahitská
vanilka je v podstatě novou odrůdou,
vzniklou před 50 - 60 lety na Tahiti. Vanilku používáme do čokolády, pudinků, cukroví, zmrzlin, likérů, pečiva aj.
Působí blahodárně při plísňových infekcích. Proto je dobré denně si ji
v nějaké formě dopřát. Třeba v nápoji, nebo v kompotu. Ale pozor na to,
abyste měli vanilku pravou a nikoliv
pouhopouhou tresť.
Milena Voráčková

Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby
elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových,
energeticky úsporných elektrospotřebičů.

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 %
méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou
energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 %
z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje
tento krok nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 %
praček.
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si
koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj,
návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek.
Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až
po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace
(spotřeba vody, hlučnost apod.).

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá
do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým
způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je
možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím
prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 87 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou
vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Sběrných
dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více než 600 ve 440 městech, prodejců 2200 prodejen elektrospotřebičů a sběr probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou smluvně
zajištěny ve více než 4000 obcích.
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PRAVIDLA

Z AC H Á Z E N Í S V Y S L O U Ž I LÝ M I

E L E K T R O S P OT Ř E B I Č I
Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete
zdarma odevzdat prodejci.
Starý spotřebič můžete odevzdat
zdarma do sběrného dvora.
Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte
na obecním úřadě nebo na webu:
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě
můžete zjistit i termín mobilního svozu.
Za odložení spotřebiče do kontejneru
či na černou skládku můžete dostat
pokutu až do výše 20 000 Kč.
Nepouštějte se do demontáže spotřebiče,
může obsahovat látky poškozující zdraví.

GRATULUJEME!
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se
nikdy dopustit ekologického zločinu!

www.elektrowin.cz
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Novoroční punč
Když venku mrzne, až praští - svařte
víno nebo rum. Na duši i na těle zahřeje vás grog i punč. Pozvěte kamarády a uvařte si velký hrnec této dobroty. Zima je čas horkých nápojů a nastávající Nový rok si žádá novoroční
punč.
PUNČ severský, čajový, pivní, pařížský,
vinný - každý je jiný, ale všude mají
jedno společné. Těší se velké oblibě
v mrazivém počasí. Říká, že mají obsahovat 5 základních ingrediencí, aby
vznikla opravdu dobrá chuťová kompozice. Je ten správný čas na vaření
punče, pojďme si ho uvařit. Posezení nad horkým hrncem voňavého nápoje a nad končícím rokem s rodinou
a přáteli vykouzlí hezkou zimní atmosféru u společného stolu. Zvu vás na
některý z těchto punčů.

mácích zásob vzniknou zase nové báječné chutě. Punč je téma na experiment! Uvařte si punč a dejte mu punc
noblesy.
Jsou jen 2 zásady, které nejde
obejít:
Ta první zní:
Podávejte punč stylově ve sklence ze
silnějšího skla, ve které ponechejte

lžičku. Po lžičce lijte do sklenky horký
punč. Sklenka nepraskne!
Ta druhá zní:
Dbejte na dobrý poměr alkoholu :
1:3 / dobré tak pro námořníky a staré
mořské vlky; 1:4 / pro pány; 1:5 / pro
dámy. Báječně si ten svůj punč užijte
Milena Voráčková

Severský punč (který zaručeně
zahřeje)
tMÈIFWŘFSWFOÏIPCVSHVOETLÏIP
tNMQPSUTLÏIPWÓOB
tNMLPŵBLV CSBOEZ
tTUSPVIBOÈLƉSB[FDJUSØOV
tMJUSVTJMOÏIPŘFSOÏIPŘBKF
tHDVLSV
Ale je to jen malá inspirace pro ten
váš nejlepší novoroční punč, který
dle vašeho tajného receptu vykouzlíte bez mé pomoci. Jak je vidět, je to
velmi snadné a s pomocí vašich do-

Redakční rada přeje obyvatelům Líní
a Sulkova pokojné vánoce strávené v kruhu
svých nejbližších a šťastné vykročení do

Nového roku 2010!
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