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Diky zodpovědným občanům ušetřila naše obec životnímu prostředí řadu surovin
Loni občané odevzdali k recyklaci
228 televizí a 129 monitorů
Naše obec konce roku 2008 poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé
spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních
surovin a vody jsme díky tomu ušetřili
životnímu prostředí, stejně jako o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro obec
zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři
měsíce nepřetržitého svícení,
množství ropy potřebné pro
osobní automobil s běžnou
spotřebou na 22 km jízdy
nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování.
Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace
televizí a monitorů na životní
prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení je pro životní
prostředí přínosný.
Studie posoudila systém
zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů.
Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečné-

mu zneškodnění. Pro každou frakcí byly
vyčísleny dopady na životní prostředí.
Z Certifikátu k environmentálnímu vyúčtování kolektivního systému ASEKOL
za rok 2010 konkrétně vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 228 televizí a 129 monitorů. Tím jsme
uspořili 53 tis. kWh elektřiny, 1 052 litrů ropy, 267 508 litrů vody nebo 2 402
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14 tun
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 54 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyř-
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členná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou
to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze
na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje také recyklace
všech ostatních druhu starých spotřebičů.
Poděkování si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují
do popelnice nebo dokonce do přírody, ale odevzdávají jej do sběrného dvora.
Michal Gotthart, starosta
(s využitím podkladů společnosti
ASEKOL s.r.o.)

Kaleidoskop informací
Plynofikace sídliště probíhala
v průběhu měsíce května. Projekt
v hodnotě 1,3 mil. Kč zajistila obec.
Jedná se o další důležitý krok vyplývající z usnesení zastupitelstva obce č.
17/2010, jehož cílem je vyhovět požadavkům výrazné většiny společenství
vlastníků bytových jednotek na změnu způsobu vytápění na sídlišti. Během června by měla být hotová stavba zkolaudována.

Pozorovatelna vodního ptactva
byla slavnostně otevřena v Přírodní rezervaci Nový rybník mezi obcemi Líně a Úherce. Rezervace vznikla
před pěti lety s cílem zajistit ochranu
pro velké množství vodního ptactva,
hnízdícího v místech bývalého rybníka. Pozorovatelnu, volně přístupnou
všem zájemcům o přírodu, vybudoval
Plzeňský kraj.

V lokalitě Na Podkově byly provedeny rozsáhlé terénní úpravy. Dříve nevzhledné a zanedbané zákoutí,
plné zarostlých hromad zeminy a zbytků stavebního materiálu, bylo přeměněno na čtyři stavební pozemky. Lokalita již byla připojena na veřejnou kanalizaci a na vodovod, nyní se pozornost soustřeďuje na provizorní úpravu budoucích komunikací. Zkulturněno bylo rovněž navazující prostranství
u zahrádkářské osady Ídl.
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Na komíně kotelny základní školy
se uhnízdili čápi. Záměr vybudovat
v obci trvalé čapí hnízdo je tak opět
o něco reálnější. Obec bude v tomto
směru spolupracovat s ochránci ptactva

K propadu vozovky došlo na konci dubna v ulici U Kotelny. Opravit bylo nutno nejen část vozovky, ale
i přilehlou šachtu veřejné kanalizace. Díky vstřícnosti stavební firmy byly
potřebné práce provedeny ihned po
zjištění havárie a dopad na provoz na
místní komunikaci se tak podařilo minimalizovat.

Úpravami
prochází pozemek
v sousedství domu s pečovatelskou službou na Sulkově. Po vybudování nového oplocení se část plochy bývalé školní zahrady postupně
přemění na menší dětské hřiště s prolézačkami a pískovištěm.
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Zánovní fasádu budovy obecního úřadu „vyzdobil“ koncem února sprejer. Umělecké dílo již bylo na
náklady obce přetřeno fasádní barvou.
Podobné výtvory se objevily i na dalších objektech.

Během května byla opravena střecha nejstaršího kolumbária na
místním hřbitově. Více než padesát
let stará střecha byla již značně zkorodovaná a do stavby zatékalo. Opravu
zajistila obec.

Jsme opravdu na obtíž?
V posledních týdnech se ve společnosti hovoří o mnoha změnách, které ovlivní náš budoucí život. Často je zmiňována
důchodová reforma, která je nutná vzhledem k rychle rostoucímu počtu seniorů
a obavám, zda bude dostatek prostředků na výplaty důchodů. Napjatá situace ve společnosti vede mnohdy k nevraživosti k nejstarší populaci. Ta se přitom
stává obětí útoků násilníků, nebo vychytralých podvodníků. Generace vyrůstající v jiných podmínkách než jsou ty dnešní, možná působí naivně, když věří v poctivost, solidnost a uznává tradiční mravní hodnoty. Není důvodu se jí proto vysmívat. Neměli bychom zapomínat, že

se každý z nás objeví ve stejné roli. Každý člověk projde všemi etapami života
a na jeho konci čeká stáří. Nemusí to být
ta nejtěžší část našeho života. Jistě je provázena zdravotním i problémy, úbytkem
sil. Ale to k životu patří a je třeba se s tím
vypořádat.
Dřív platilo, že kulturnost a úroveň určité společnosti se posuzovala podle toho,
jak se dokáže postarat o své nejstarší členy. Považujeme se za vyspělou společnost, ale postavení seniorů v naší společnosti daleko pokulhává za vztahem k nejstarším občanům u,,primitivních“ národů.
Tam jsou vysoce vážení a jako na nejzkušenější se na ně obracejí o radu. Naše sou/4/

časná,,vyspělá“ společnost se dívá na seniory jako na odepsané členy společnosti.
Negativní vnímání seniorů ve společnosti chtěla změnit akce uskutečněná
v Praze. Organizovali ji mladí umělci pod
názvem,,Nech mou babičku/mého dědečka na pokoji.“ Staří lidé mohou mladé generaci předat hodně ze sebe. Člověk zralého věku se dívá na mnohé věci
s nadhledem svých životních zkušeností, dokáže rozlišit trvalé a pomíjivé hodnoty, které mládí ještě rozeznat neumí.
Na závěr snad jen tolik. Stáří je šťastný
věk pro toho, kdo si ho umí vychutnat.
Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov-Líně

David Mikeška bude v našich srdcích žít dál

Dne 24. května 2011 v ranních
hodinách tragicky zahynul při
plnění svých služebních povinností u Armády ČR ve věku pouhých 30 let desátník David Mikeška, člen Sboru dobrovolných
hasičů Líně.
David byl skvělý člověk, pracovitý, poctivý, čestný, optimistický, velice kamarádský, obětavý, spolehlivý, vždy ochotný přispěchat všem na pomoc, vtipný
a veselý a měl rád život. Ve Sboru dobrovolných hasičů Líně zastával funkci zástupce velitele,
byl vedoucím mládeže, členem
zásahové jednotky, měl osvěd-

čení odbornosti strojníka, velitele,
odznak hasiče 3, byl vyznamenán
medailí za věrnost 10 let u sboru,
byl také rozhodčím mladých hasičů
a dorostu. Hasičská mládež ho uznávala pro jeho veselou a akční povahu. Zúčastňoval se pravidelně závodů v hasičském sportu, a to jak s dětmi, tak s dospělými a reprezentoval
líňské hasiče i v Německu u spřáteleného sboru ve Stelzendorfu. Byl rovněž referentem mládeže okrsku Nýřansko.
Všechny své funkce plnil zodpovědně a příkladně, bylo na něho vždy
spolehnutí. V hasičské zbrojnici v Líních při rekonstrukci části budovy
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odpracoval nespočet brigádnických hodin pro obec, protože
byl skvělý řemeslník a odborník.
David miloval svoji rodinu, manželku Lucii a malého synka Matyáška, jemuž byl skutečně příkladným tátou. Přestože byl velmi pracovně vytížen, vše bravurně stíhal.
Byl to charismatický člověk s obrovským entuziasmem a skvělý
kamarád, kterého si všichni budeme navždy pamatovat a který bude v našich srdcích žít dál.

SDH Líně a Rada obce Líně

Vznik MAS Radbuza a její význam
V březnu tohoto roku vzniklo na našem území občanské sdružení MAS
Radbuza,o.s. Konkrétně se jedná
o novou místní akční skupinu (zkráceně MAS), která má za úkol sdružovat
veřejný, soukromý a neziskový sektor
současně.
MAS fungují na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty vychází z myšlenek a podnětů místních
venkovských subjektů a občanů, tedy
zdola, nejsou tedy direktivně řízeny
krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora.
Každá MAS má pro své území zpracovanou integrovanou rozvojovou
strategii, kterou schvalují všichni její
členové. Na základě této strategie

je možné žádat o dotační programy typu LEADER. Při podpoře z tohoto programu vyhlašují MAS výzvy k podávání projektů a stanovují podmínky pro předkládání žádostí. Dále poskytují konzultace a pořádají informační semináře pro žadatele. Shromážděné žádosti pak hodnotí Výběrová komise MAS, která doporučí projekty ke schválení příslušnému řídicímu orgánu (např. Ministerstvu zemědělství).
V současné době funguje v Plzeňském kraji 11 místních akčních skupin. MAS Radbuza jako nově vzniklá
místní akční skupina vstupuje nyní do
fáze tvorby rozvojové strategie pro
následující období. Jak již bylo řeče-

no, bude ve strategii kladen důraz na
potřeby a požadavky jak veřejného,
tak především neveřejného sektoru,
proto má každý aktivní občan našeho
území možnost zapojit se do přípravy tohoto strategického plánu svými podněty a nápady. MAS Radbuza uvítá jakýkoli aktivní způsob podpory této rozběhové fáze. Proto kdokoli budete mít jakýkoli podnět, ale
zároveň, budete-li mít nějaký dotaz
ohledně MAS Radbuza, neváhejte nás
kontaktovat telefonicky nebo emailem.

ke knize mají a nemají chovat, poté
jim knihovnice přečetla pohádku. Pro
děti byla připravena hra na zvířátka,
která spočívala v tom, že děti podle obrázků měly napodobovat zvuky a chování zvířat. Hra měla úspěch
u všech. Pak si děti mohly vybrat knížku, která se jim líbila a mohly si ji pro-

hlédnout. Pro jednu skupinu ještě
bylo připraveno sestavování puzzle.
Děti tak ve skupinách skládaly různé
barevné obrázky a moc jim to šlo.
Celý únor probíhal 1. ročník únorového malování, kde děti měly namalovat
obrázek, který udělá radost nejen paní
knihovnici, ale i ostatním návštěvníkům

Zakladatelka a jednatelka:
Ing. Andrea Kubernátová,
tel.č.: 602 405 576

Zábavná knihovna
Místní knihovna Líně pozvala do
svých prostor dětičky z mateřské školky, aby se již od útlého věku naučily
zacházet s knihou a získaly tak dobré čtenářské návyky. Nejprve knihovna uvítala starší předškoláky a druhou
skupinu tvořili děti od 3 – 5 let. Dětem bylo v úvodu vysvětleno, jak se
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knihovny. Ti měli možnost hlasovat
a vybírat ten „nej“ obrázek. Vyhodnocení se konalo v dubnu a děti vyhrály moc
pěkné ceny. Soutěžilo se ve 4 kategoriích: 1. kat. – 3,5 – 5 let; 2. kat. – 6 – 8
let; 3. kat. – 9 – 11 let a 4. kat. – 12 – 14
let. Obrázky byly vystaveny v knihovně
a též byly zveřejněny na internetových
stránkách knihovny (adresa: www.line.
knihovna.info).
8. 3. uspořádala Místní knihovna Líně
besedu na téma Oceánie – Perly Havajských ostrovů, kterou přednášeli již
známí cestovatelé, manželé Špillarovi. Beseda byla určena široké veřejnosti. Jedná se o jednu z vydařených akcí
knihovny, protože na tuto besedu přišlo 60 lidí. Cestovatelé v hasičské zbrojnici v Líních, kde se akce konala, promítali obrázky ze šesti havajských ostrovů, na nichž jsme mohli vidět divokou

Děti v knihovně předváděly chování zvířat
krajinu, jejich výstup na sopku Mauna
Loa, přechod napříč ostrovem Molokai
a další zajímavé obrázky.
V dubnu navštívili knihovnu žáci druhé
třídy základní školy, kteří již v knihovně
byli jako prvňáčci. Pro žáky byly připraveny knížky s krátkým popisem, co mají
v knize vyhledat a zjistit, aby se naučili pracovat s knihou jako s informačním
pramenem. Každá dvojice žáků úkol
splnila na jedničku. Pro pobavení jsme
si s dětmi zahráli pantomimu, kde předváděli zvířátka. Nakonec jsme s paní
učitelkou Řehákovou vyhledali encyklopedie o zvířatech, ve kterých děti
měly zjistit nějakou zajímavost ze světa zvířat a kousek z knížky nám přečetly. Na rozloučenou děti zazpívaly krásnou písničku.
Ilona Kaslová
Knihovnice

žáci druhé třídy čtou v encyklopediích

Jarní akce kroužku pohybových her s aerobikem
V sobotu 21. května se uskutečnila poslední akce kroužku pohybových her s aerobikem v tomto školním roce. Od ranních hodin v sokolovně probíhal již 4. ročník Líňského
aerobiku. Tohoto soutěžního klání
se zúčastnilo 55 děvčat z Líní a Tlučné. Dívky cvičily ve třech kategoriích
a během jednotlivých kol se divákům
předvedly i se svými pódiovými sestavami. Přestože tlučenských děvčat
bylo v soutěži více, líňské cvičenky si
vybojovaly 6 medailí. Mezi úspěšné

patřily Eliška Hamzová, Miriam Vágnerová, Aneta Klíčová, Kristýna Majerová, Kristýna Procházková a Tereza Řeřichová. Dívky sice měly výhodu domácího prostředí, ale před měsícem na podobné soutěži v Tlučné
byly stejně úspěšné.
Během jara sklízely úspěch i na větších
soutěžích. Na okresní soutěži ve Zruči
obsadila Tereza Řeřichová 4. místo. Kristýna Procházková, která cvičila dokonce v kategorii se staršími děvčaty, aby
si mohlo jet zacvičit více děvčat z naší
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školy v nižší kategorii, vybojovala krásné 2. místo.
Kristýnce Procházkové a Terezce Řeřichové se dařilo i na plzeňském kole celorepublikové soutěže „Mistry s mistry“.
Obě postoupily do velkého finále, které se bude konat v listopadu v Praze.
Kristýnka dokonce postupuje ze 6. místa. Společně s nimi pojedou do hlavního města za nejmladší i Maruška Meszárošová, Michalka Vosátková a Kristýnka Vápeníková. Všechny tři cvičily velmi pěkně a navíc měly štěstí, že do fi-

nále v jejich kategorii postoupilo všech
15 cvičících.
Mezi líňskými a tlučenskými děvčaty
není jen sportovní soupeření. Již potřetí totiž dívky prožily společný víkend na soustředění v Tlučné. Tentokrát od pátku 6. do neděle 8. května si užily hodně pohybu, her a legrace. Při takových akcích vznikají i nová
kamarádství. To, že holky spolu „drží
basu“, předvedly i v neděli 8. května
na plzeňském „Spring cupu“. Na tuto
soutěž pohybových sestav odjížděly společně přímo ze soustředění.
Navzájem se při cvičení velmi hlasitě povzbuzovaly. Při takovém fandění z nich trochu spadla tréma a sestavy zacvičily s úsměvem na tváři. Jejich
výkony se líbily i porotcům, a tak dív-

Mistři s Mistry
ky neodjížděly „s prázdnou“. Úspěšná
byla tlučenská i líňská děvčata. Nejstarší se skladbou „Jackson´s 8“ (5.-7.
tř.) skončily na 5. místě ve své kategorii, mladší dívky měly tentokrát větší
úspěch. „Želvičky“ (2. – 4. tř.) obsadily 3. místo a „Koťata“ (1.a 2. tř.) dokonce vyhrála.
Díky podpoře Obecního úřadu v Líních, vedení školy a rodičů měla v letošním roce děvčata i slušivější kostýmy, což mělo také vliv na hodnocení jednotlivých skladeb na této soutěži v Plzni.
Většina dívek z našeho kroužku aerobiku se již nyní těší na nové pódiové sestavy a soutěže v příštím školním roce.

Líňský aerobic

Za ZŠ Líně M. Řeháková

Soustředění v Tlučné
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Andělika lékařská /Angelica archangelica/
Andělika se ze všeho nejdřív konzumovala. Roste v severských krajích, v Grónsku, Norsku a na Islandu, a právě tam se
z ní připravoval tradiční salát. Do Evropy se rozšířila za velkého moru v roce
1348, věřilo se, že je to účinný lék proti
téhle příšerné chorobě.
Podle legendy ji lidem přinesl archanděl Rafael, a odtud se vzalo její nebeské
jméno. Odjakživa byla všemocnou bylinou, která zaháněla čarodějnice, obludy a démony. Stačilo vložit si do úst
kousek jejího kořene.
Podporuje trávení, proto je součástí
hořkých likérů.
Patří do čeledi miříkovitých, nevadí ji
chladnější podnebí, takže v severských
oblastech se pěstuje dodnes. Lidově se
jí říká děhel, koření svatodušní, koření
sv. Ducha.
V léčitelství se používá její kořen, jehož extrakty podporují trávení, uvolňují křeče hladkého svalstva žaludku
a střev. Používají se také při nachlazení a jako močopudný prostředek. Zevně se andělika používá při revmatických potížích.

Andělika má sice andělské jméno, ale je
to velmi zrádná bylinka. Narůstá do pořádné výšky a lehce si ji můžeme splést
s rozpukem jízlivým, což je velmi jedovatá rostlina. Proto vám doporučuji,
abyste ji sami nesbírali a raději si ji koupili ve specializovaném obchodě.

Andělikový čaj: 1 čajovou lžičku rozdrceného kořene přelijeme šálkem vroucí vody, necháme pod pokličkou deset
minut luhovat a scedíme. Pijeme půl
hodiny před jídlem.

sobě červené nebo modré tričko se nestačili divit, co motýlů se na nich usadilo.
Člověk by tam vydržel hodiny se jen dívat a poslouchat šustění motýlích křídel.
Naši cestu jsme zakončili ve Františkových Lázních. Někteří utíkali hned do
aquaparku, jiní si šli prohlédnout město. Františkovy Lázně jsou nádherné.
V pět hodin se osazenstvo autobusu se-

šlo na parkovišti a vyrazili jsme k domovu.
Všichni byli spokojeni, některé děti
krásně unavené, usnuly. Výlet se nám
vydařil, počasí nám přálo a my se můžeme těšit zase na příští rok. Kam děti
vezmeme ještě nevím, ale určitě něco
zajímavého vymyslíme.
Za Český svaz žen Sulkov
Jana Vizváriová

Milena Voráčková

Františkovy Lázně
Náš letošní výlet pro děti k jejich svátku byl do Františkových Lázní. V sobotu ráno 28. května jsme se opět sešli na
„špičině“, našem tradičním odjezdovém
místě a vyrazili směr Františkovy Lázně.
Co nás tento den všechno čeká?
V devět hodin náš autobus dorazil k přírodní rezervaci SOOS, kde jsme si prohlédli dinosaury, pravěkého člověka
a jiné exponáty a potom jsme vyrazili
na okruh rezervací. Naučná stezka vede
po povalových chodníčcích, ve slatiništích roste mnoho zajímavých druhů rostlin jako například velmi vzácná
sivěnka přímořská. Stezka vede mezi
mofetami – vývěry plynů – tato bublající jezírka se dětem líbila asi nejvíce.
V půl jedenácté jsme odjeli do Žirovic, kde se nacházi motýlí dům. V přízemí domku jsme obdivovali vypreparované roztodivné motýli a můry nádherných
barev a tvarů. Nejvíce jsme se ale těšila na
ty živé. Po skupinkách jsme vešli do patra, kde ve dvou místnostech létá neskutečné množství nádherných motýlů, na
zdech spali motýli noční. Ti kdo měli na
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Placená inzerce

ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí již šest let
ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci a dovozci
elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti při nakládání s vysloužilými
spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 2011 tedy slaví šesté výročí své činnosti. Do konce roku
2010 zajistil zpětný odběr a recyklaci více než 100 000 tun elektroodpadu.
Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u svých smluvních partnerů,
se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby nových výrobků – tedy zrecyklovat.
Většinou se jednalo o kovy, v menší míře o plasty.
Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou takto získané
teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 160 tun
nebezpečných materiálů. Na skládkách tak skončilo jen 10 % materiálů, které se staly skutečnými
odpady.
ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systémem pro zpětný odběr
elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl na celkovém množství zpětně odebraných elektrozařízení
v České republice tvoří více než 50 %.
Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to mimo jiné fakt,
že v třídění PET-lahví se dostali na evropskou špičku především proto, že se jim do cesty postavily
speciální kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit
vzdálenosti k místům, kam mohou odložit vysloužilá elektrozařízení.
ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst zpětného odběru a pokrývá 93 % české
populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se domácích vysloužilců především sběrné dvory měst
a obcí. Postupně přibývaly prodejny elektro, jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN
spolupráci, autorizované servisy a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý
elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz.
Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města a obce za šestileté období ušetřily náklady
v částce převyšující 800 milionů korun. Prostřednictvím motivačních programů obce od
společnosti ELEKTROWIN navíc získávají ﬁnanční příspěvky na provoz sběrných míst i na jejich
zlepšování.
Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních projektech, například na
organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým sběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Informace
o připravovaných akcích lze najít na: www.elektrowin.cz.
Putující kontejner – řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím a zejména jejich obyvatelům, je Putující
kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní sběrný dvůr nebo je kvůli umístění pro občany hůře
dostupný. Do konce roku 2009 se do projektu zapojilo 25 mikroregionů s 349 obcemi a více než 239 000
občanům poskytl možnost odložit do něj vysloužilé elektrospotřebiče. V roce 2010 tuto možnost využilo
24 svazků obcí a mikroregionů se 424 obcemi. Díky putujícímu kontejneru bylo tedy zpětně odebráno
více než 550 tun elektroodpadu. Obcím tak nevznikly náklady na dopravu, manipulaci a odstranění
elektrozařízení, které se vyskytují při mobilních svozech nebezpečných nebo velkoobjemových
odpadů. Úspora, kterou zapojeným obcím za jeden rok fungování přinesly putující kontejnery, dosáhla
celkové výše 3 400 000 Kč. Navíc si již obce a organizující svazky obcí vyúčtovaly více než 1 226 000 Kč
jako odměnu za administraci celé akce a za zajištění zpřístupnění kontejnerů pro občany obcí.
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ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených vysloužilých elektrospotřebičů,
dodá svazku obcí a mikroregionům potřebné informační materiály a navíc vyplatí za uskutečněnou
akci odměnu.
Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při pravidelném svozu
nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner zastřešený a uzamykatelný, takže může zůstat
na jednom místě i více dní a přitom z něj různí samozvaní „recyklátoři“ nevyberou samostatně
zpeněžitelné součástky. Kompletnost zpětně odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou
dobře fungujícího systému zpětného odběru.

CO MŮŽETE

SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!
Velké
spotřebiče

Malé
spotřebiče

Chlazení

Nářadí,
hobby, dílna

Střední
spotřebiče

Zahrada

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
tel.: 241 091 843, fax: 241 091 834
e-mail: sber@elektrowin.cz

www.elektrowin.cz
Ban A4.indd 1

17.5.2007 11:47:19
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24. ročník „Líňského maratonu“ byl úspěšný
Tuto turistickou akci uspořádal náš
odbor v sobotu 14. 5. 2011 již po čtyřiadvacáté. Celkem se na startu v líňské Sokolovně prezentovalo 285 zájemců turistiky, kterých bylo na pěších trasách 172, na trasách pro horská kola 76, na trasách pro silniční
kola 22 a akci organizovalo 15 pořadatelů. Z tohoto počtu bylo 41 členů
z odboru Klubu českých turistů TJ Baník Líně.
Z 285 účastníků bylo 90 organizovaných v řadách Klubu českých turistů
a 195 neorganizovaných.
Nejvzdálenější účastníci byli z Mělníka, Nového Strašecí, Chomutova, Loun,
Podbořan a Manětína.Nejvíce přespolních účastníků bylo z Plzně a to 58, dále
z Nýřan 19, Chotěšova 18, Zbůchu 16,
Tlučné 11, Stříbra 7, Vejprnic 7, Holýšova 5, Křimic 4, Města Touškova 3 a dále s menším počtem účastníků z dalších
okolních vesnic a městeček.
Z občanů Líní a Sulkova
se zúčastnilo 103 zájemců
a za jejich účast jim pořadatelé děkují.
Trasy pochodu procházely
severovýchodním směrem
od Líní v okolí Tlučné, Myslinky, Bděněvsi, Kozolup,
Vochova, Vejprnic, Sulkova, Valchy, Nové Vsi a Líní.
Na výběru a značení tras se
podíleli Petr Brabec, František Brabec, Jana Horská,
Oldřich Horský, Karel Lukáš
a Václav Hrdlička. Hlavní
kontrola pochodu s občerstvením a opékáním špekáčků byla na tenisových
kurtech u Vakešů v Nové
Vsi. Cyklotrasy na silnicích

byly vedeny směrem na Tlučnou, Nýřany, Dolní Sekyřany, Přehýšov, Kotovice, Chotěšov, Dobřany, Lhotu, Novou
Ves do Líní a delší 84 km trasa pokračovala z Chotěšova do Stoda, Přeštic,
Chlumčan a Dobřan, kde se navázala
na trasu 42 km. Na kontrolách pochodu dávali účastníkům kontrolní razítka manželé Horských, Karel Lukáš, Petr
Brabec, Václav Míka, Petr Winn a Jaroslav Smitka.
Ve štábu pochodu na startu a v cíli
pracovali Ing. Jozef Babka, František
Brabec, Marie Hašová, Alena Šedivá,
Ing. Ladislav Pech a paní Čáslavová.
Účastníkům pochodu byl v cíli v Sokolovně v Líních předán pamětní list
akce, samolepka s emblémem pochodu a tradiční chleba se sádlem
a cibulí.

Během akce byla vylosována tombola.
První cenou byl dárkový koš a dalších
14 hodnotných cen od našich sponzorů.
Počasí bylo příjemné, polojasno až
oblačno beze srážek, teplota +20 °C,
mírný jihovýchodní vítr.Akce byla pořadateli dobře organizačně připravena. Její organizaci a značení tras si pochvalovali účastníci v cíli pochodu
a udělili pořadatelům akce písemné
pochvaly do kroniky našeho odboru
turistiky.
12. května 2012 budeme konat
25. jubilejní ročník této akce, na kterou již nyní srdečně zveme občany Líní
a Sulkova.
V Líních 14. 5. 2011
vedoucí akce Brabec František

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 2. Ročník 5. Vychází 15. 06. 2011
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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Kalendář turistických akcí
18. 6. 2011

Naučná stezka FLÁJSKÁ HORNATINA - Krušné hory

zájezd a pěší turistika

SO

trasy: 16, 23, 32 km, mapa KČT č. 5 a 6 - Hora sv. Kateřiny, Český Jiřetín

přihlášky do 12. 6. 2011

autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 5:45, Sulkov 5:50, Plzeň, Husova - zast.MHD u ČNB 6:00, Plzeň-Bolevec,
zast. BUSU u Gery 6:10 hod.
jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a děti 200 Kč, nečlen 210 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

2. 7. 2011

VLČÍ KÁMEN A CHALUPSKÁ SLAŤ - Šumava, Borová Lada

zájezd a pěší turistika

SO

trasy: 17, 23, 33 km, mapa KČT č. 69

přihlášky do 26. 6. 2011

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 170 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

27. 8. 2011

OKOLÍM VODNÍ NÁDRŽE FLÁJE - Krušné hory, Český Jiřetín zájezd a pěší turistika

SO

trasy: trasy: 16, 23, 32 km, mapa KČT č. 6

přihlášky do 21. 8. 2011

autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 5:45, Sulkov 5:50, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 6:00, Plzeň-Bolevec,
zast. BUSU u Gery 6:10 hod.
jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a děti 190 Kč, nečlen 200 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

17. 9. 2011

DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK A TISKÉ STĚNY - Sněžník, Tisá

SO

trasy: 17, 22, 35 km, mapa KČT č. 6

zájezd a pěší turistika
přihlášky do 11. 9. 2011

autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 5:30, Sulkov 5:35, Plzeň, Husova - zast. MHD u ČNB 5:45, Plzeň-Bolevec,
zast. BUSU u Gery 5:55 hod.
jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a děti 210 Kč, nečlen 220 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797
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Kalendář turistických akcí OKČT TJ Baník Líně pod vedením p. Straky
2. 7. - 8. 7.
2011

Oto Pardubickem a část TTO Hvězdárny ČR

SO  NE

Cyklo turistika – náročná akce
odjezd vlaku: so 2. 7. Plzeň - hl. n. 4:10
trasy: celkem za sedm dní 557 km, mapy KČT č. 24, 25, 42, 45, 47 - 50
So: Ústí nad Orlicí, ž. st. Lanškroun 75,5 km
Ne: Lanškroun - Polička 88,5 km
Po: Polička - Vysoké Mýto 82 km
Út: Vysoké Mýto - Nový Hradec Králové 78 km
St.: Nový Hradec Králové - Luže 78 km
Čt: Luže - Chrudim 81 km
Pá: Chrudim - Pardubice. Ž. st. 74 km
Program: splnění podmínek k získání čtyř OTO Pardubickem I - IV a čtyř míst do TTO Hvězdárny ČR
Příjezd vlaku: pátek 8. 7. – Plzeň - hl. n. - možnosti: 20:50, 21:50, 22:50, So 01:20
přihlášky: se zálohou na ubytování vč. záznamníků 4x Pardubickem a Hvězdárny ČR 2 100 Kč,
bez Hvězdárny ČR 2 000 Kč do 29. 5. 2011

27. 7. 2011

Do galerie uprostřed polí a za zlatým pokladem – okr. RO

pěší turistika

odjezd busu: Zbůch 4:47, Líně 4:50, Sulkov 4:53, dále z Plzně – CAN 5:20 do Kralovic a dalším busem
do Hlinců 6:45
Trasy: 12, 15, 20 km, mapa KČT č. 33
Program: Hlince /návštěva výstavy skupiny NEFOSIN v kostelu sv. Petra a Pavla/, Studená, Chříč,
Zvíkovec, Podmokly /zlatý poklad/ a Chlum /vyhlídka/
Příjezd busu: Plzeň - CAN 17:42, dále z Plzně CAN 17:55, Sulkov 18:10, Líně 18:13, Zbůch 18:18

20. 8. 2011

Přírodní park Brdy – okres PJ

SO

Odjezd cyklobusu: Plzeň - CAN 7:45

cyklo turistika

Trasy: 24, 33, 55 km, mapy KČT č. 34, 35
Program: Padrťské ryb., zříc. Dršťka a Homberk, PR Kolčím, N: Mitrovice, PR Fajmanovy sklály a Klenky,
PP Míšovské buky
Příjezd cyklobusu: Plzeň - CAN 17:10
přihlášky: se zálohou na cyklobus 60 Kč do 7. 8. 2011
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