OBECNÍ ČTVRTLETNÍK

NOVINY
pro obyvatele Líní a Sulkova
Vydává Obec Líně | Ročník 7 | Číslo 2. |15. 06. 2013 | Zdarma
Proběhl 26. ročník turistické akce „Líňský maraton“
Tuto turistickou akci 11.května 2013
uspořádal odbor Klubu českých turistů TJ Baník Líně již po šestadvacáté
a akce byla zaměřena na finanční podporu výstavby nové turistické Bezručovy chaty v Beskydech pod názvem
„Vystup na svůj vrchol“, kdy každý
účastník tohoto pochodu přispěl 10
Kč a vybraná částka 2.360 Kč byla odborem zaslána na Ústředí Klubu českých turistů v Praze. Připraveny byly
pěší trasy 42, 30, 25, 20, 15 a 11 km,
trasy pro horská kola 42, 30, 25 a 20 km
a pro silniční kola 84 a 42 km.
Na startu v líňské Sokolovně se celkem
prezentovalo 2 3 6 zájemců turistiky,
kterých bylo na pěších trasách 166, na
trasách pro horská kola 44, na trasách
pro silniční kola 12 a 14 bylo pořadatelů.
Z tohoto počtu bylo 154 přespolních
účastníků a 82 občanů z Líní a Sulkova.
Trasy pochodu procházely částečně
vyznačenou Líňskou okružní trasou
a severovýchodním směrem od Líní
v okolí Tlučné, Vejprnic, Nové Hospody, Plzně-Bory, Valchy, Sulkova a Líní.
Na výběru a značení tras se podíleli
Petr Brabec, František Brabec, Jana
Horská, Oldřich Horský a Karel Lukáš.
Cyklotrasy na silnicích byly vedeny
směrem na Tlučnou, Nýřany, Heřmanovu Huť, Přehýšov, Nový, Kotovice,
Chotěšov odkud delší trasa 84 km pokračovala přes Mantov, Stod, Merklín,
Roupov, Skočice, Přeštice, Dnešice,
Chlumčany, Dobřany, Dobřánky, kde
se opět připojila trasa 42 km a obě
trasy pokračovaly přes Lhotu a Novou
Ves do cíle v Líních.
Ve štábu pochodu na startu a v cíli
v líňské Sokolovně pracovali Ing. Jozef
Babka, František Brabec, Marie Hašo-

vá, Vlasta Čáslavová, Ivo Pěček, Václav
Straka, Alena Šedivá, Bohuna Pechová
a Pamětní listy pomáhal vypisovat pro
účastníky pochodu ing. Ladislav Pech.
Na průchozích kontrolách pochodu
dávali účastníkům kontrolní razítka
Karel Lukáš, Petr Brabec, Václav Míka,
Josef Vostárek a Jaroslav Smítka.
Hlavní kontrola pochodu s občerstvením a opékáním špekáčků byla na Tenisových kurtech v Nové Vsi, kde občerstvení zajišťoval pan Miroslav Vakeš
se syny a s našimi členy Petrem Brabcem a Václavem Míkou.
V cíli turistické akce byl účastníkům
předán Pamětní list, barevná samolepka se čtyřmi znaky a to: k 25. letům
založení našeho odboru, ke 125. letům
založení Klubu českých turistů v ČR,
se znakem IVV a Vystup na svůj vrchol
s názvem vrchu „Ke Lhotě 364m“, přes
který účastníci procházeli a k doplnění
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spotřebovaných kalorií dostali tradiční
chleba se sádlem a cibulí.
Všem místním i přespolním účastníkům, kteří se zúčastnili děkujeme za
účast a za finanční částku věnovanou
k výstavbě turistické Bezručovy chaty
v Beskydech. Dále děkujeme všem našim sponzorům, kteří naši akci materiálně a finančně podpořili.
Akce byla dobře organizačně připravena a vedena, trasy byly velmi dobře
označeny, což si pochvalovali účastníci v cíli pochodu.
Již dnes zveme všechny občany Líní
a Sulkova na 27. ročník této turistické
akce, která proběhne 10. května 2014
a věříme, že se nás sejde ještě více než
letos.




Za O KČT TJ Baník Líně
vedoucí akce František Brabec
V Líních 11. 5. 2013

Kaleidoskop informací

Dětské hřiště na Sulkově je opět lépe vybavené. Nově přibyla dětská kladina, malý antukový plácek s basketbalovým
košem, ruský kuželník a stojan na májku. Velkou pozornost
upoutaly překrásné dřevěné figury, vyrobené místním řezbářem panem Bedřichem Váchalem.

Víceúčelové sportoviště bylo vybaveno basketbalovými
koši. Přesněji řečeno, jedná se o koše na tzv. streetbasketball.
Basketbal je celkově mezi mládeží velmi oblíbeným sportem,
který však dosud v obci nebylo možné provozovat. Hřiště
sice není pro tento účel speciálně nalajnováno, přesto však
mohou hrát proti sobě dvě družstva napínavá utkání. Instalaci košů mezi jinými ocenili také vyučující tělesné výchovy
z místní základní školy.

Parcely v Polní ulici jsou již kompletně zasíťovány. Osm
parcel v Polní ulici se v průběhu května dočkalo dlouho očekávaných kabelových rozvodů elektřiny. Součástí stavby je
také nová trafostanice, která v budoucnu poslouží též pro další plánovanou výstavbu rodinných domů v okolí. Akci zajišťovala společnost ČEZ Distribuce.

Oprava mostu přes Zálužský potok v Plovární ulici byl
dokončena. Profil mostu na základě požadavku Povodí Vltavy zůstal zachován, nově přibyla betonová roura o průměru
800 mm, která by měla pomoci zejména v době povodňové
aktivity. Po provedení úprav dna došlo ke snížení výšky hladiny v potoce před mostem přibližně o 20 cm. Práce v hodnotě
kolem 350 tis. Kč financovala obec.

Opravit se podařilo také cesty v okolí líňského koupaliště. Jejich dlouhodobě neutěšený stav se v poslední době
ještě výrazně zhoršil následkem těžby dřeva v přilehlém lese
a svoji roli sehrála také zemědělská technika. Zcela neschůdným se stal také zhruba 300 m dlouhý úsek v loňském roce
vybudované Líňské okružní trasy.
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Kaleidoskop informací

V zahradě hasičské zbrojnice byla opravena střecha bývalé kůlny. Jejím prodloužením přitom vznikla pergola, kterou členové hasičského sboru již využili při pořádání tradiční
májky.

Na prostranství u sulkovské křižovatky byla instalována
nová plakátovací tabule. Její hojně využívaná předchůdkyně
již dosloužila. Můžeme se tak těšit na další pěkné plakáty a pozvánky na zajímavé sportovní a kulturní akce.

Aktivita zlodějů v obci a okolí znovu roste. Líňská okružní
trasa, otevřená zhruba před rokem, se stále těší pozornosti široké veřejnosti a slouží k procházkám i k projížďkám na kole.
Ani ona však neunikla pozornosti zlodějů. Během letošního
března neznámí pachatelé odcizili celý informační panel č. 7,
pojednávající o Starém Sulkově. Na snímku je zachyceno vše,
co z panelu zůstalo zachováno. Obci tím vznikla škoda kolem
5 tis. Kč. Na výrobě nového panelu se již pracuje.

Čápi se vrátili na komín školy. Ze svého zimoviště se vrátil do hnízda na speciální plošině u komína kotelny základní
školy čapí pár. Čáp přilétl již 8. dubna, jeho partnerka, jak je
u čápů obvyklé, o dva týdny později. V těchto dnech se již
můžeme těšit na vylíhnutí mláďat. Podle doporučení pana
Karla Makoně ze Záchranné stanice živočichů v Plzni by čápi
právě v této době neměli být rušeni.
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Co nového čeká naši obec v letním a podzimním období?
Čas plyne jako voda a tak, ač to podle
počasí příliš nevypadá, se opět přiblížilo léto. Toto roční období je v naší obci
zpravidla spojeno se stavebními pracemi menšího i většího rozsahu a nejinak
tomu bude i v letošním roce. Je to především zásluha proplacení dotace na
rekonstrukci mateřské školy z Regionálního operačního programu Jihozápad,
ke kterému došlo na sklonku dubna. Co
nového je tedy pro nejbližší období připraveno?
Za velmi významný počin lze bezesporu
považovat plánovanou výstavbu bezbariérového chodníku při frekventované silnici III. třídy z Líní na Tlučnou.
Obci se na tuto akci podařilo získat dotaci ve výši 4,2 mil. Kč ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Stavební práce
by měly být zahájeny bezprostředně
po podpisu smlouvy o přidělení dotace, tedy pravděpodobně ještě do konce letošního června. Cílem projektu je
vybudování bezbariérového chodníku
od transformátoru v Tlučenské ulici až
k poslednímu obytnému domu pod
areálem zemědělské farmy MILKNATUR.
Součástí stavby bude také lávka pro pěší
přes Luční potok s novým úsekem veřejného osvětlení.
Dalšího výrazného vylepšení se dočká
také Sulkov. Před několika dny byla
dokončena projektová dokumentace
rekonstrukce páteřní komunikace
V Zahrádkách, konkrétně úseku od restaurace Sparta Sulkov do ulice U Lesa.
Nyní obec požádala stavební úřad
o vydání příslušných povolení. Projekt
zahrnuje jednak obytnou část v délce
334 m, jednak obslužnou komunikaci
s chodníkem v celkové délce 185 m. Stavební práce na obytné zóně by mohly
být v případě včasného vydání stavebního povolení zahájeny během září 2013.
Obslužná komunikace bude realizována
začátkem příštího roku, přičemž bude
zahrnovat také chodníky, 55metrový
úsek v ulici Pionýrská a parkovací stání
pro firmu Schneider Bohemia. Firma se
k záměrům obce postavila velmi vstřícně a zavázala se uhradit veškeré náklady spojené se stavebními úpravami na
svých pozemcích.
V průběhu dubna a května probíhalo
mediálně dosti sledované hlasování
v rámci projektu Skupiny ČEZ „Vaše
volba 2013 – Osvětlíme rizikové
přechody“. Veřejnost dostala příleži-

Těmito místy povede nový bezbariérový chodník s lávkou přes Luční potok
tost svým hlasováním rozhodnout, které
z 10 rizikových přechodů pro chodce
v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje by měly být bezpečně osvětleny díky
grantu Nadace ČEZ. Do soutěže byl zařazen také přechod na průtahu Líněmi
u restaurace Brusel. Díky hlasům veřejnosti z naší obce i širokého okolí se tento přechod umístil na pěkném 4. místě
a odborná komise po vyhodnocení výsledků rozhodla jeho osvětlení finančně
podpořit. Obec nyní začne společně se
zástupci společnosti ČEZ Energetické
služby pracovat na získání potřebného
stavebního povolení. Finance na osvětlení přechodu zajistí Nadace ČEZ.
Na základě připomínek občanů rozhodly orgány obce také o opětovném
osvětlení chodníku mezi Líněmi
a Sulkovem. Jedná se o důležitou
spojnici mezi oběma částmi obce, kterou využívají nejen školáci při cestě do
školy a zaměstnanci firem sídlících na
Sulkově při cestě do práce a z práce.
Chodník slouží široké veřejnosti k procházkám i k jízdě na kole. Zejména
v zimním období, za dlouhých nocí,
není cesta po chodníku příliš bezpečná. Zájem o využití chodníku výrazněji vzrostl po jeho opravě, provedené
v roce 2007. Nyní se tedy po 6 letech
dočká další úpravy. Zachovány zůstanou původní stožáry veřejného osvětlení, ostatní vybavení (včetně vlastních
svítidel) bude nové. Podle současných
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předpokladů by se světla měla rozsvítit
nejpozději do října.
Stavební práce vypukly v místní
knihovně. Prohnilé podlahy a vlhké
stěny nejsou skutečně tím pravým prostředím pro uložení knih a tato dlouhodobě nepříznivá situace si žádala řešení.
Během května byla provedena oprava
podlah a stěn, v prvním červnovém
týdnu nastoupila topenářská firma. Část
prací, které stále ještě probíhají, provádí
přímo zaměstnanci obce, část byla svěřena místním řemeslníkům. O přesném
termínu opětovného otevření knihovny
bude veřejnost včas informována.
Pokud jde o obytné budovy ve vlastnictví obce, je ve schváleném finančním
plánu bytového hospodářství pro letošní rok pamatováno na komplexní opravu fasády domu Plzeňská 27 a na opravy
nejvíce poškozených vchodových schodišť domů v hornické kolonii a u domu
Dlouhá 160. Financování těchto oprav
je hrazeno z vybraného nájemného
a z prostředků získaných v loňském roce
při vymáhání dluhů.
Před několika týdny již bylo také odpovědnému projektantovi zadáno
zpracování studie celkových úprav
líňského sídliště. Výsledkem by měl
být návrh úprav místních komunikací,
autobusové zastávky, chodníků a veřejné zeleně. Záměrem obce je dokončit
výměnu původních kanalizačních řadů
v ulicích U Kotelny a Vodárenská a ná-

sledně zahájit postupné úpravy komunikací. Závažnou komplikací je v tomto
případě neustálé odkládání výstavby
nových kabelových rozvodů elektřiny
na sídlišti a v přilehlém okolí. Stávající
vzdušné vedení nejen hyzdí prostředí
a znemožňuje zahájení úprav komunikací, ale také nepříjemným způsobem
omezuje vlastníky domů, kteří plánují
opravy a zateplování fasád. Přestože
si společnost ČEZ Distribuce již v roce

2011 vyřídila územní rozhodnutí, stále
ještě akci nezařadila do svého investičního plánu. Obec proto společnost požádala o vysvětlení situace a o sdělení
závazného termínu realizace akce a věci
by jistě prospělo, kdyby tak učinila i jednotlivá společenství vlastníků, ustavená
v bytových domech na sídlišti.
Práce je tedy stále dost. Doufejme, že se
nakonec počasí umoudří a léto i podzim
se vyvedou. Pokud tomu tak bude, jistě

se podaří nastíněné plány včas uskutečnit. Jak dovede nepříznivé počasí ztížit
stavební práce, máme v živé paměti
z loňského roku, kdy nás v červnu a červenci, právě během rekonstrukce mateřské školy, trápily téměř každodenní bouřky a přívalové deště. Tak si tedy přejme
hezké léto a hodně slunečných dnů!

Michal Gotthart
starosta

Lidé a odborníci rozhodli o osvětlení přechodu v Líních
Na základě průzkumu dopravních
expertů Policejního prezídia ČR a organizace BESIP byl přechod pro
chodce na silnici I/26 v Líních (na
Plzeňské ulici před restaurací BRUSEL)
vyhodnocen jako jeden ze 423 nejvíce rizikových přechodů na silnicích
I. třídy v rámci celé České republiky.
Skupina ČEZ na základě provedených
hodnocení zařadila tento líňský přechod mezi 70 rizikových přechodů,
které by nejvíce potřebovaly kvalitní
osvětlení.
Jen za první čtyři měsíce letošního
roku se v České republice na vyznačených přechodech pro chodce stalo

368 dopravních nehod, při nichž se
59 lidí těžce zranilo a čtyři zahynuli.
Vloni na přechodech zemřelo za celý
rok dokonce 35 osob. Bezpečnostním
prvkem, který dokáže tuto smutnou
statistiku až o dvě třetiny zlepšit, je
podle odborníků právě kvalitní osvětlení.
Skupina ČEZ společně s partnery vytipovala 10 nejrizikovějších přechodů
v každém ze svých sedmi distribučních území a rozhodla prostřednictvím finančních prostředků z Nadace
ČEZ pět přechodů v každém regionu
osvětlit. O tom, který přechod nakonec bude osvětlen, rozhodovala ve-

řejnost a regionální odborné komise.
Veřejnost mohla hlasováním v době
od 10. dubna do 24. května přímo
vybrat tři přechody, o dalších dvou
rozhodovali odborníci.
Ukázalo se, že obyvatelům České
republiky není bezpečnost na přechodech lhostejná. Velmi dobře si
uvědomují rizika dopravního provozu
a zajímají se o možnosti, jak změnit
nebezpečná místa tak, aby na nich
k tragickým nehodám nedocházelo. V uplynulých šesti týdnech se do
projektu zapojilo 100 921 hlasujících,
z toho lidé ze západu Čech poslali
14 758 hlasů. Vzhledem k počtu oby-

Výsledky hlasování v anketě Skupiny ČEZ Vaše Volba 2013 – Osvětlíme přechody
Region: Západní Čechy
Město/obec

Počet obyvatel

Počet hlasů

Aktivita

Plzeň - Slovany
Blovice
Jáchymov I.
Líně
St. Plzenec
Hroznětín
Planá
Janovice
Domažlice
Jáchymov II.

25462
4168
3389*
2396
4847
1952
5552
1778
11031

3124
2216
2168
2096
1424
955
838
695
645
597

12,3%
53,2%
81,6% *
87,5%
29,4%
48,9%
15,1%
39,1%
5,8%

Celkem

60575

14758

24,4%

* Jáchymov celkem
(osvětlení zvýrazněných přechodů bude financováno Nadací ČEZ)
Zdroj: Tisková zpráva Skupiny ČEZ
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vatel jde o druhý nejlepší výsledek
v republice, zapojil se téměř každý
čtvrtý obyvatel (24,4%) ze zúčastněných obcí a městských obvodů.
Nás samozřejmě nejvíce zajímaly
výsledky distribučního regionu Západní Čechy, kam byl také zařazen
právě přechod v Líních. Hlasování se
po celou dobu vyvíjelo velmi příznivě, neboť jsme se drželi na vynikajícím druhém nebo třetím místě. Až
do posledního dne hlasování. Ještě
osm hodin před ukončením hlasování byly Líně na druhém místě za Plzní
– s počtem 2059 hlasů a s náskokem
183 hlasů na třetí Blovice a 596 hlasů
na čtvrtý Jáchymov. O hodinu později
ovšem začal drtivý nástup blovických
a jáchymovských, kteří se hodinu
před půlnocí dostali na místa zaručující nasvětlení přechodu od Nadace
ČEZ.

Strhující finále hlasování tak nakonec
rozhodlo o tom, že bezpečného nasvícení se dočkají přechody v Plzni-Slovanech, Blovicích a Jáchymově.
Odborníci z BESIP a policie ovšem
následně doplnili vítěze hlasování
o Líně a Hroznětín. Vše tedy nakonec
dobře dopadlo a naši účast v soutěži
tak můžeme považovat za úspěšnou.
Obrovskou zásluhu na tomto výsledku mají zejména všichni hlasující
obyvatelé Líní, ale i přátelé z širokého
okolí – Líně byly jedinou obcí z celého okresu Plzeň-sever i z Mikroregionu Radbuza, která byla do projektu
zahrnuta. Celkem se našemu přechodu podařilo získat 2096 hlasů, což je
s přihlédnutím k počtu obyvatel vynikající výsledek, v rámci celých západních Čech dokonce vůbec nejlepší!
I k tomu jistě bylo přihlédnuto.
Rád bych touto cestou jménem obce

poděkoval všem, kteří bezpečnému
osvětlení přechodu v Líních poslali
svůj hlas. Jejich snaha nebyla zbytečná. Podle informací, které jsme obdrželi, v průběhu června a července
přidělí Nadace ČEZ granty vybraným
městům a obcím, které zpracují projekty, rozpočty a poté započne stavební řízení. Po prvních nově upravených přechodech se tak lidé projdou
už letos na podzim. Vše samozřejmě
bude záležet na tom, jak dlouhou
dobu si vyžádá zpracování projektu
a vydání potřebného stavebního povolení. V nejbližších dnech proto budeme očekávat další pokyny Nadace
ČEZ, kterými se budeme řídit.





Michal Gotthart, starosta
s využitím informací
z tiskové zprávy Skupiny ČEZ

Hlásí se Svaz důchodců
Tak máme tu už konečně jaro nebo
ne? Podle kalendáře ano, ale realita je
jiná. Déšť nás zahnal do našich domovů, a tak nezbývá než se nějak zabavit.
Každý má snad svého koníčka a čas si
dokáže ukrátit. Co se týče nás – členů
Svazu důchodců – o naši zábavu se
stará výbor naší organizace vzorně. Posuďte sami. V Divadle Pluto jsme skoro
jako doma. Naposledy jsme je navštívili, když tu hostoval známý moderátor
a herec Jan Rosák. Jistě si na něj každý
vzpomene v souvislosti s pořadem Videostop. Jeho vyprávění bylo vtipné
a vyvolávalo častý smích. Do Besedy
také rádi jezdíme. Tentokrát to bylo na
vystoupení dechové kapely Karlovarka. Kdo má dechovku rád, přišel si na
své. Na oslavy Mezinárodního dne žen
jsme podnikli výlet na Chodsko. První zastavení Krchleby. Sladké přivítání
–slavné krchlebské koláče a voňavá
káva. Pokračujeme do Hrádku a Újezdu. Pamatujete si, který slavný muž tu
na statku žil? Ano, Jan Sladký Kozina.
Připomněli jsme si smutnou historii
povstání Chodů a osud jeho vůdce.
V Klenčí pod Čerchovem je pamětní
síň spisovatele Jindřicha Šimona Baara
a v ní průvodkyně, která měla předky
na Sulkově. A co toho věděla, prostě
nejlepší průvodkyně.

Představení pro děti v MŠ Líně
Dramatická skupina naší organizace
připravila vystoupení pro děti v mateřské škole a na I.stupni ZŠ. Jako
obvykle se ujala režie Helenka Svobodová a sestavila pásmo lidových
písní a říkadel. Příprava byla důkladná
–členky se scházely 3 měsíce jednou
týdně. To oceňujeme nejen my, ale
i PhDr. A. Žižka, dopisovatel časopi/6/

su Život seniorů. Přijel se podívat na
zkoušku a obdivoval dobré nápady
a tvůrčího ducha. Rozhodl se napsat
o souboru do svého časopisu. Vystoupení už mají členky souboru za sebou
a jako vždy, zápisy v naší kronice
dokazují, že se pásmo líbilo a slavilo
úspěch. Přiložené fotografie zachycují členky v akci.

Moc rádi cestujeme, ale jsou místa,
kam se hned tak nelze podívat. Proto vítáme možnost poznat vzdálené
země aspoň zprostředkovaně. A tak
jsme rádi přijali pozvání na besedu
o Islandu. Tento ostrov leží na severu
v Atlantském oceánu. V současnosti
má 300 000 obyvatel, kteří žijí převážně v okolí hlavního města Reykjavíku.
Ostrov je sopečného původu a dodnes je zemí se stálou sopečnou činností, termálními prameny a gejzíry.
Život tam je krušný, proto se nelze divit, že lidé trpí depresemi a je tu značné množství sebevražd. Možná se
někomu vybaví i finanční krize v roce
2008, která výrazně oslabila zdejší
měnu a měla vliv na chod země. Beseda byla spojená s promítáním, a tak
jsme si mohli udělat lepší představu
o Islandu a jeho krásách.
Stálicí naší činnosti je pravidelné cvičení každou středu. Volná místa po
odpadlících z řad členek /onemocnění a choroby stáří/ zaplnily nečlenky,
a to je dobře. Neboť je pravda, že ve
zdravém těle zdravý duch. A ten se
projevuje v aktivitě. Další výlet, tentokrát do Prahy. Návštěvu Divadla Kalich
jsme spojili s odpolední prohlídkou
plakátů Alfonse Muchy ze sbírky našeho tenisty Ivana Lendla. V reprezentativní budově secesního Obecního
domu jsme obdivovali nejen plakáty
pro vystoupení slavné Sarah Bernhar-

vystoupení Konrádyovců v sálu Sparty Sulkov
tové, ale i návrhy na voňavky či likéry.
A ve spojení se jménem A. Muchy se
snad každému vybaví jeho řada velkoplošných pláten Slovanská epopej
a tahanice o jejich umístění v Praze.
Večerní představení v divadle nás
pobavila a nadchlo. Výkony populárních herců J. Paulové, P. Zedníčka a D.
Suchařípy nezklamaly, bavili jsme se
od začátku až do konce a jejich představení Drahouškové tedy můžeme
všem vřele doporučit. Kultury není

nikdy dost. Někteří z nás se účastnili
v Pekle vystoupení Patricka Dewana
The Accidental Hero /Náhodný hrdina/. Představení bylo věnováno výročí osvobození a bylo předneseno
v angličtině. Účastníci dostali český
text, aby pochopili dění na jevišti.
27. 4. se konala schůze naší organizace na Sulkově. Předsedkyně paní
Brandnerová nás informovala o setkání s hejtmanem Chovancem a předala nám petici proti praktikám manažerů na předváděcích prodejních
akcích. Zmínila se i o filmu Šmejdi,
který tyto způsoby kritizuje. Jménem
naší organizace požádala i o dotaci
na plavání, masáže i vstup do solné
jeskyně. Účastníci pobytu v lázních
Poděbrady byli informováni o době
odjezdu a dalších organizačních záležitostech. Zlatým hřebem bylo vystoupení Konrádyovců. Pokud jsme
znali texty písně, přidali jsme se. Jejich písně byly prokládány anekdotami a veselými příhodami. Jeden
příklad za mnohé jiné. Co ženy mají?
Vždy pravdu, nejhezčí dítě, největšího
troubu muže. A co nemají? Nemají co
na sebe, peníze, čas.
Asi by se mělo zakončit přáním pěkných teplých slunečních dní. Ale přírodě neporučíme, ta s námi pěkně
cvičí. A proto si vypůjčím přání Jána
Zákopčaníka, bývalého hlasatele
předpovědi počasí v ČT, přeji vám aspoň SLUNCE V DUŠI !!!



Představení pro děti v MŠ Líně
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Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov-Líně

Májka na Sulkově
Je 30. dubna odpoledne a my se opět
scházíme na dětském hřišti na Sulkově,
abychom ozdobili májku a pánové ji
zasadili do stojanu a mohli jsme zápalit
oheň na čarodejnice.
Letos se nám jich tu sletělo hned několik, čtyři menší jedubabky a jedna dospělá čaroda.
Jelikož se nám je nepodařilo chytit,
protože samozřejmě měly dopravní

prostředky- košťata a my jen nohy, tak
jsme si nakonec raději opekli buřtíky
a všichni jsme si zapívali s Michalem
Podzimkem u kytary.
Trochu nám zase sprchlo, ale nás to
neodradilo a do časných ranních hodin
jsme májku uhlídali.
Je opravdu hezké, když se sejde skoro
celá vesnice a všichni se společně dokážou pobavit.

Poděkování patří paní Zdeňce Šlégrové, která obstarala občerstvení – buřty
nám všem chutnaly.
No a příští rok si to dáme i s prvomájovým recesním průvodem, tak už
připravujte plány na alegorické vozy
a mávátka.

pohledy na Prahu. Jako na dlani jsme
měli Pražský hrad, Vltavu i ostatní krásy naší metropole.
Ještě jsme se vydali do zrcadlového
bludiště, všichni se vrátili, nikdo tam
nezabloudil. Nejvíce se nám líbila zakřivená zrcadla, hlavně nám ženám to
zeštíhlující, v něm jsme byly všechny
jako modelky. Prošli jsme se parkem
okolo rozhledny a už hurá za zvířátky
do ZOO v Tróji.
Nejvíce se těšíme na lachtany, gorily,
slony a lední medvědy- ty u nás v Plzni nemáme.
U lachtanů a ledních medvědů by člověk strávil celý den, jak se předváděli
v bazénech.
Něco úžasného!
Od goril jsme se taky nemohli odtrhnout, viděli jsme nové mláďátko i sam-

ce Richarda, ten si je panečku hlídá, až
z něj jde strach.
Moc jsme se také těšili na nový sloní
výběh a malé slůňátko i na malou žirafku. Mají opravdu krásné nové bydlení.
Okolo čtvrté hodiny nám trochu
sprchlo, ale zážitky z výletu nám to nezkazilo.
Všechny děti byly moc hodné i nejmladší účastnice zájezdu Adélka a Karolínka si svůj první výlet autobusem
užily.
Domů jsme se vrátili v půl osmé uondaní, ale spokojeni z příjemně stráveného dne.
Všem dětem přejeme k jejich svátku
všechno nejlepší a těšíme se na další
výlety.

za Ženy Sulkov o.s.

Jana Vizváriová




za Ženy Sulkov o.s.
Jana Vizváriová

Zájezd do Prahy

Blíží se nám mezinárodní den dětí
a tak pro ně máme zájezd.
Letos do Prahy. Navštívíme Petřína ZOO.
Je sobota 25. 5. 2013 a svítí sluníčko
a je celkem teplo – určitě se všichni
modlili, aby nám počasí vyšlo, celý týden byla zima a pršelo.
Scházíme se opět na „Špičině“, kromě
dvou dospěláků nikdo nevzdal, tak
jsme usadili mrňata i sebe a „hurá jedeme“.
Na Petříně a v zrcadlovém bludišti
spousta z nás vůbec nebyla, nebo jako
malé děti, tak jsme všichni natěšení.
Autobus nás vysadil na Strahově
u spartakiádního stadionu, parkem
jsme došli k naší „Eifelovce“ tedy k Petřínské rozhledně. Většina z nás si vyšlápla 299 schodů a už jsme se kochali
/8/

Kousek za humny
Vzdušnou čarou asi šest kilometrů západně od Líní leží barokní kulturní památka, vrchnostenský hospodářský
dvůr Gigant. Jeho založení se datuje do
13 století, ale dvůr bude s jistotou ještě
daleko starší. Ke dvoru příslušelo asi 470
hektarů převážně zemědělské půdy, patřil tedy mezi největší hospodářské objekty chotěšovského kláštera a robotní
povinnost k němu měla celá řada okolních obcí. V 17. století po třicetileté vál-

ce byl dvůr přestavěn a zbudován malý
zámeček propojený s budovou sýpek.
Proto, že měl i zámeckou kapli, sloužil
církevním obřadům. Interiéry v prvním
podlaží byly vyhrazeny pro lovecké oslavy. Ve dvoře se chovaly převážně ovce,
později i jiná hospodářská zvířata. Byl
důležitou ekonomickou součástí chotěšovského kláštera. Další vyprávění o časech minulých by bylo na knihu a tak
přeskakuji několik století a pokračuji až

stoletím dvacátým a současností. Od
roku 1822 až do roku 1918 vlastnila dvůr
rodina Thurn Taxis. Od ní nabývá dvůr
správce (ředitel) dolů ve Zbůchu ing. Jan
Kotiš s manželkou. V roce 1935 kupují
dvůr naši prapředci pan Karel a Milada
Zimovi. V roce 1948 jim byl však dvůr
zestátněn. Lidé, kteří následně ve dvoře
45 let hospodařili, zničili tuto kulturní
památku tak, že v roce 1993 byla před
zánikem. Do dvora Gigant se vrací potomci původních vlastníků a začíná
velice náročná záchrana této kulturní
památky, která pokračuje i v současné době. 20 let rekonstrukcí, renovací
a obnov přináší radost nejenom majitelům Gigantu, ale také všem návštěvníkům, kteří dvůr navštíví ať při konání
kulturních akcí nebo jen tak při provozování rekreační turistiky pěšky nebo
na kole. Rádi Vás přivítáme na všech
našich akcích, ať je to rekreační rybolov,
posezení u Dvorského rybníka nebo na
koncertech předních českých zpěváků
a muzikantů. A kde se tedy vlastně dvůr
Gigant nachází? V Záluží, kousek od Kotovic, tedy i kousek od Vás.

Ivan Korec

Saturejka, bylinka s jemnými, svěže zelenými lístky, je nejlepším kořením do
pokrmů z luštěnin. Nejen, že se její chuť
k těmto jídlům dokonale hodí, ale dovede předcházet nadýmání, které požití čočky a fazolí většině lidí způsobuje.
Na zahrádce i v květináči ji můžete mít
čerstvou stále po ruce.

noviště a neutrální nebo mírně zásaditá
půda.
• Vytrvalá saturejka potřebuje půdu
propustnou, jednoleté svědčí výživná
hlinitá a je snadné ji pěstovat i doma
v květináči.
• Vytrvalou saturejku je před zimními
mrazy vhodné ochránit přikrývkou z listí, slámy či chvojí.
• Saturejky se snadno množí semeny
i vrcholovými a stonkovými řízky, na
jaře a na podzim také dělením trsů.

Saturejka

Saturejka (Satureja), podobně jako
mnoho dalších aromatických bylin,
dovede díky vonným silicím optimalizovat trávení. Působí také dezinfekčně
i mírně tonizačně. Staří Římané si jí cenili dokonce i jako afrodisiaka, pročež
dostala jméno satyrova rostlina (satureia). Má příjemnou, mírně štiplavou, kořenitou vůni, která připomíná zemitější
tymián i oregáno. Je součástí proslulé
provensálské směsi koření.

Pěstování
Nejčastěji se pěstuje jednoletá saturejka zahradní (Satureja hortensis) a vytrvalá saturejka horská (S. montana).
Saturejka zahradní je jednoletka, dorůstající do půlmetrové výšky. Rozkvétá pěknými růžovými květy. Lístky je
nejlepší sklízet ještě před rozkvětem.
(Květy jsou však medonosné a vyhledávané včelami a motýly, proto je dobré
nechat některé rozvinout).
Saturejka horská je vytrvalá, polodřevnatějící rostlina. Její listy jsou trochu tužší a jejich vůně méně výrazná,
nežli u saturejky zahradní. Kvete jemnými bílými květy. Velmi dekorativní je její
plazivá varieta prostrata.
• Oběma druhům prospívá slunné sta/9/

Saturejka je ideální k masu
i luštěnimám
Saturejka umožní omezit používání
soli, aniž by pokrm ztratil na chuti.
Kromě luštěnin ji přidáváme do omáček i polévek.
• Je výtečná do mletých mas a sekané.
• Hodí se i do vaječných pokrmů a k dušené zelenině.
• Variety vonící po citrónu se velmi hodí
i k rybám a mořským plodům.



Milena Voráčková
použito z ireceptar.cz

Plán turistických akcí O KČT TJ Baník Líně na rok 2013
15. 6. PŘES DVA PARKY – Stráž u Tachova zájezd a pěší turistika
so 11. ročník, pořádá OT AS TJ Rozvoj Plzeň a KČT odbor J.Danzera Plzeň mapa KČT č. 28 a 29
IVV trasy: 9, 17, 24, 30 km
na akci je vypraven autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně přihlášky do 9.6. 2013
odjezd busu: Líně 7:00, Sulkov 7:05, Plzeň-parkoviště u CAN 7:15 hod.
jízdné: jednotné 100 Kč, přihlášky na BUS: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797
info k pochodu: Oldřich Okrouhlý, mobil 737 002 915, kct.jdanzera@seznam.cz

5. 7. STRÁŽENSKÁ HORNATINA, HRAD KUNŽVART – Šumava zájezd a pěší turistika
pá trasy: 17, 24, 35 km, mapa KČT č. 66 přihlášky do 1. 7. 2013
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 5:30, Sulkov 5:35, Plzeň, Husova-zast.MHD u ČNB 5:45, Plzeň-Slovany, konečná MHD č.1 v 6:00 hod.
jízdné: člen O KČT TJ Baník Líně a děti 180 Kč, nečlen 200 Kč
info a přihlášky: Petr Brabec tel. 371 134 204, mobil 728 915 450, brabcak.072@seznam.cz

24. 8. NA ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA – Českomoravská vrchovina zájezd a pěší turistika
so trasy: 15, 18, 24, 27, 32 km, mapa KČT č. 76 přihlášky do 18.8. 2013
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 5:30, Sulkov 5:35, Plzeň, Husova – zast.MHD u ČNB 5:45, Plzeň-Slovany,
konečná MHD č.1 v 6:00 hod.
jízdné: člen O KČT TJ Baník Líně a děti 200 Kč, nečlen 220 Kč
info a přihlášky: Petr Brabec tel. 371 134 204, mobil 728 915 450, brabcak.072@seznam.cz

14. 9. PŘÍRODNÍ PARK PŘEBUZ A JELENÍ – Krušné hory zájezd a pěší turistika
so trasy: 16, 20, 23, 27, 34 km, mapa KČT č. 3 přihlášky do 8.9. 2013
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 170 Kč, nečlen 190 Kč
info a přihlášky: Petr Brabec tel. 371 134 204, mobil 728 915 450, brabcak.072@seznam.cz

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTU TJ BANÍK LÍNĚ – Kalendář turistických akcí konaných v roce 2013 vedených p. V. Strakou
Středa 26. 6. 2013 – pěší – 6 km – Horažďovicko – záloha 50 Kč
Čtvrtek 11. 7. 2013-neděle 14. 7. 2013 – cyklo 168,5 km – Pětileté pivní putování po ČR 1 – záloha 1000 Kč
Sobota 24. 8. 2013-pondělí 26. 8. 2013 – cyklo – 129,5 km – Pětileté pivní putování po ČR 2 – záloha 750 Kč
Sobota 21.9.2013 – cyklo – 50 nebo 59km – Český les II. – záloha 50 Kč
Informace k jednotlivých akcím budou k dispozici u vedoucího akcí p.Václava Straky,
číslo t. 721 443 671, nebo e-mail: kctline@seznam.cz, nebo ve vývěsní skřínce odboru umístěné v Líních
na budově Místní knihovny u autobusové zastávky ve směru na Plzeň.
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Milknatur
Vážení přátelé a spotřebitelé našich produktů Milknatur®, jak mnozí z vás vědí,
jako první farma v České Republice
jsme se od roku 2012 soustředili na posilování imunity našich telat a především
našich krav produkujících naše mléko
Milknatur® PLUS, které pijete a z kterého
vyrábíme i další produkty. Všechna naše
telata krmíme kolostrem nejen v počátku
jejich života, ale především naše krávy
přikrmujeme mikronutričním doplňkem
DairyPro® od švýcarské firmy Hokovit.
Výsledky jsou opravdu překvapivé, až
impozantní. Od té doby nám neuhynula jediná kráva ani tele, a co je ještě důležitější pro kvalitu mléka, téměř zmizely
tzv. mastitidy, tedy záněty vemen, které
jsou u všech mléčných farem vždy problémem. Celkový zdravotní stav celého
našeho stáda se diametrálně zlepšil.
Jsou farmy a země jako Kanada a USA,
které s tímto přístupem začali již mnohem dříve, především z hlediska kvality
a efektivity dané produkce jak masa, tak
mléka. Asi před 30-ti lety začali farmáři
v těchto zemích hledat nějaké přirozené
způsoby jak zlepšit zdravotní stav svých
stád. Oslovili vědce, biochemiky a imunology, kteří rozumějí tomu, co živočišné
tělo potřebuje ke svému zdraví. Tito vědci
zjistili, že díky dramatickým celosvětovým
změnám v kvalitě ovzduší, půdy a vody,
současná úroda již nestačí poskytovat
dost minerálů a vitaminů. A co více, tyto
změny životního prostředí znamenaly, že
jejich zvířata čelila a čelí stále více různým
chemickým spadům, virům a bakteriím
jako nikdy dříve.
Vědci byli tak úspěšní, že se farmáři začali
ptát, zda by podobná věda a produkty

z ní pramenící, nemohla být prospěšná
i jim samotným, tedy lidem. V následujících asi dvou dekádách začali vědci spolupracovat s nejlepšími společnostmi na
světě. Zaměřili se a analyzovali dosud používané doplňky stravy, vyrobené z anorganických chemických složek. Zjistili,
že tyto látky jsou bohužel pro naše tělo
obtížně rozpoznatelné a použitelné.
Začali proto zkoumat a používat přírodní ingredience, látky, vyrobené z čistých
nekontaminovaných zdrojů a tvořených
organickými molekulami, které naše tělo
snadno rozpozná a snadněji použije proti
různým nákazám a nemocem k budování silného imunitního systému. Řadu
let byly tyto produkty testovány v klinických podmínkách. Miliony krevních testů prováděných nezávislými doktory ve
špičkových laboratořích po celém světě
dokázali, že tyto přírodní doplňky, např.
kolostrum a jiné, jsou účinné a efektivní.
Kanadská společnost Smarte Immunosystems (SIS), založená roku 1983, se od
svého počátku zaměřila na výzkum a vývoj produktů posilujících imunitní systém.
Založili jsme proto společný česko-kanadský projekt Active Immuno Systems™
(AIS). Vedle vývoje a výzkumu je součástí
výroba specifických, našim týmem navržených produktů, určených pro evropský
trh, kde kvůli stále se horšícímu životnímu
prostředí a také často nekvalitním potravinám, vám to nyní dává přístup k výživě,
kterou potřebuje naše tělo pro své zdraví,
sílu a vitalitu ve 21. století. Uvádíme proto
na trh nový výrobek:
Milknatur Colostrum® je nejpřirozenější
forma bovinního kolostra, které je zpracovávané v přirozených podmínkách

Ing. Pavel Šrámek, M.B.A.
a teplotách k zajištění maximální imuno-biologické aktivity získané nejpozději do
12 hodin po narození od vybraných krav
na farmách v Kanadě a USA.
Je produkováno ze zdravých, přirozeně
nutričně vyživovaných krav z certifikovaných (USDA a FDA) mléčných farem. Krávy jsou chovány v naprosto čistém prostředí bez použití jakýchkoliv chemických
léků a antibiotik, krmených vědecky navrženými krmnými dávkami, které obsahují
správnou rovnováhu luštěnin a trav spolu s přírodními mineráliemi a stopovými
prvky k zajištění trvalé a dlouhodobé
účinnosti kolostra té nejvyšší kvality, určeného k péči o náš imunitní systém.
Milknatur Colostrum® se primárně soustřeďuje na kvalitu, tedy kromě jiného
na klíčové kvalitativní faktory jako je: PRP
(Proline-Rich-Polypeptides neboli „na
Prolin-Bohaté-Polypeptidy“), IgG, IgA,
IgM, IgD a IgE (imunoglobuliny), a také
další látky obsažené v kolostru z prvních
dojení, tedy široké spektrum biologicky
aktivních látek jako laktoferiny, cytokiny,
enzymy, glykoproteiny, laktalbuminy, vitamíny, minerály, růstové faktory, speciální antivirové a antibakteriální látky a další.
Kombinací těchto a mnoha dalších faktorů jsou různé druhy výrobků Milknatur
Colostrum® určeny pro skupiny uživatelů
s různými typy imunitní reakce.
Více informací získáte na našem webu
www.ais-imunita.cz. S našimi produkty
Milknatur® čerstvé mléko a Milknatur
Colostrum® Vám přejeme dobrou chuť,
pevné zdraví a silnou imunitu.
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Ing. Pavel Šrámek, M.B.A.
Farma Milknatur, Líně

Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ
ROBERTS, Nora
Druhá láska

JAMES, E. L.
Padesát odstínů temnoty.
Fifty shades darker (2.)

MLYNÁŘOVÁ, Marcela
Asi nejsem ženská

CASPARI, Sofia
V zemi korálového stromu
WHITTON, Hana
Jak si vypěstovat na anglické
zahrádce českého trpaslíka
KRAMER, Kieran
Princové mají přednost

NESBO, Jo
Netopýr

MLÁDEŽ
WENDELKEN, Barbara
Velké pátrání: Holky na stopě
NESBO, Jo
Doktor Proktor a konec
světa. Možná ...
Velká kniha výtvarných
nápadů pro děti: 40 úžasných
výrobků z 10 materiálů

GIDEON, Melanie
Manželka 22
CLANCY, Tom
Živý terč
MAGRE, Maurice
Svět pirátů
PAWLOWSKÁ, Halina
Až se mě dcera zeptá
COHEN, Jean-Michel
Román o dietách
DU MAURIER, Daphne
Francouzova zátoka
JAMES, E. L.
Padesát odstínů šedi. Fifty
shades of grey (1.)
WEISBERGER, Lauren
Poslední noc v Chateau
Marmont
JANSA, Pavel
Případ Samorost
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Ranč u dědečka
VÁŇOVÁ, Magda
Náhoda nebo osud
QUEEN, Ellery
Horké i studené

HAYDER, Mo
Unesená

PEYO
Šmoulové. Prťata

ROBERTS, Nora
Spojeni osudem

ROTH, Veronica
Rezistence

ASHWORTH, Adele
Záhadná žena

BREZINA, Thomas
Maska se zářícíma očima

BENKOVÁ, Jana
Máš, cos chtěl, miláčku!

ŘEHÁČKOVÁ, Věra
Prožila jsem něco
neuvěřitelného

KOLAŘÍKOVÁ, Hana
Tma před úsvitem
ROLEČKOVÁ, Eva
Lucemburská krev
ARNALDUR, Indridason
Codex Regius

WILLIAMS, Avery
Alchymie věčnosti
KINNEY, Jeff
Deník malého poseroutky:
Ponorková nemoc

WAGNER, Jan Costin
Mlčení
FALLON, Jane
Ve stínu sestry
HILLIER, Jennifer
Pronásledovaná
CARTLAND, Barbara
Zachránce
CARTLAND, Barbara
Obraz lásky
MYERS, Tamar
Šamanovy ženy
VOSSELER, Nicole C.
Jižní vítr
MACHÁČEK, Lubomír
Manželky a jiné ženy
BRABCOVÁ, Eva
Žena v (kon)kursu
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FAUSTOVÁ, Inka
Hrátky pro šikovné ruce

DRISCOLL, Laura
Dupík a vajíčko

Stínil, Luděk
Hříšná noc
ŘÍHA, Bohumil
Divoký koník Ryn

V těchto dnech je knihovna uzavřená z důvodu probíhající rekonstrukce. Informace o přesném
datu otevření knihovny zjistíte na
internetových stránkách knihovny www.line.knihovna.info, na
tel.: 377 911 843 nebo na e-mailové
adrese:knihovna-line@seznam.cz.

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
V lese (leporelo)
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Včelka Adélka se učí barvy
TRUJILLO, Eduardo
Hledej koně v jezdeckém
klubu
TRUJILLO, Eduardo
Hledej bojovníky


Ilona Kaslová
knihovnice

BEŠŤÁKOVÁ, Eva
Ježeček Dupálek

zko – Líně-Sulkov
Letošní sezona je v plném proudu
závody, zkoušky, výstavy . Pilně trénujeme na novém cvičáku za plovárnou
každou neděli od 17 hodin. Případné
změny a tréninky navíc najdete na
stránkách http://www.zko-line-sulkov.wbs.cz, či našem facebooku.
Letos se připravuje Patrik Sudzina
s Boldem na mistrovství juniorů v záchranářských pracech.
Eva Šmolíková a Dartie z Blatenských
luk na mistrovství bílých ovčáků, loni
obsadila 1. místo.
Slunečné středy 8. 5. opět zazářila naše bílá ovčanda Dartie. Vyhrála
1. místo! Nejlepší fena krajské výstavy
psů ve Stankově.
Aby toho nebylo málo jelo se deštivého dne na oblastní výstavu psů
v Plzni 11. 5. Tam se sklidil hned dvojnásobný úspěch.
Dartie s Evou Šmolíkovou na 2.místě ve
skupině FCI I. Naše stafordka Amy z Machovského dvora s Helenou Boubínovou též na 2.místě ve skupině FCI III.
Také je v plném proudu příprava na
akci pro naše dětská zlatíčka Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Datum je stanoven na 29. 6. od 10 hodin. Sraz na
novém placu cvičáku za plovárnou.
(bývalé škvárové hřiště u Sulkova) Na
lesních cestách na Vás bude čekat
pohádková bytost – soutěž a sladká
odměna. Na závěr každé dítko dostane páreček či buřtíka na opečení.
Občerstvení pivečko,limoška klobásky zajištěny.
V dubnu 24 se konal za krásného slu-

nečního dne Socializační pochod hafanů. Akce se vydařila a účast všech
druhů lidí i hafanů byla hojná.
Chtěla bych upozornit na výskyt psího kašle v Plzenském kraji, pokud váš
pejsek začne kašlat zajeďte na veterinární kliniku. Je to kapénková infekce,
přenáší se slinami, vykašlanými hleny,
nejen přímým stykem. Většinou veterinář nasazuje antibiotika. Nebezpečný je obzvláště pro štěňátka, slabší
srdíčka, psí seniory... Nákazu lze předejít též očkováním.


Eva Šmolíková

Oblastní výstava Plzeň, Helenka s Amy
2. místo FCI III.

Nejlepší fena krajské výstavy psů, Staňkov 2013
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Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2900 kilogramů vysloužilých
elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování tisícovka ledniček
a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy
na páté místo mezi Evropany.
Díky tomu se nám daří nejen chránit životní prostředí, protože staré spotřebiče
už nekončí na černých skládkách nebo
dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálů
a energií.
Jen za rok 2012 se například recyklací
vyřazených spotřebičů získalo železo na
výrobu 13 000 osobních automobilů.
Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy. Uspořená elektrická energie by vystačila na rok
všem obyvatelům zhruba dvacetitisícového města. A díky odbornému zpracování „vysloužilců“ neuniklo do ovzduší
290 000 000 tun CO2, takže ozonová díra
nad námi se dál zbytečně nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým
důvodem, proč byl celý systém zpětného odběru spotřebičů v celoevropském
měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušeností
skandinávských zemí. Postupně jej převzaly všechny „staré“ státy Evropské unie,
po nich i ty nové včetně České republiky.
A Češi jsou dnes mezi nováčky na špičce.
Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně
přispěl i Motivační program kolektivního
systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou města a obce zapojit a čerpat z něj
finanční odměny již šestým rokem. Od
roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil,
z něj bylo vyplaceno už zhruba 13 400
000 korun.
Při splnění daných kritérií může obec získat z Motivačního programu až 100 000
korun za rok.
Získané peníze obce využily podle vlastního uvážení a potřeb především k lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a jiných
sběrných míst, zkvalitnění jejich obsluhy,
a tím současně ke zvýšení množství zpětně odebraných spotřebičů.

ní obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě
hodně práce.
Nezbytnou součástí každodenního života jsou i pračky, kterých v českých domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patří žehličky
a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.), nebo
vysavače (3,8 mil.)
Většinu spotřebičů – lednice především lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu
na jejich parametry, například spotřebu
elektrické energie. Vzhledem k cenám
elektřiny se ale může tempo výměny starých za nové významně zrychlit.
Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největ-

Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že
se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň
jednu vlastní všechny domácnosti.
Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazáků
se za posledních sedm let zbavila každá
druhá česká domácnost. Přes tuto masiv/ 14 /

ším domácím „žroutům energie“, protože
jsou v chodu 24 hodin denně. Prostou
kalkulací tak bude nejspíš stále více spotřebitelů docházet k závěru, že výměna
staré lednice za novou přinese navzdory
pořizovací ceně nakonec úsporu.
Ve zpětném odběru se každopádně
budou tyto spotřebiče objevovat ještě
dlouho poté, co se při prodeji nových
přestane odděleně uvádět výše recyklačního příspěvku. K tomu dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při likvidaci na
řadu skuteční veteráni, budou se velmi
hodit finanční rezervy, jež ELEKTROWIN
vytvářel v uplynulých letech. Jen tak
bude moci být i tato likvidace skutečně
ekologická.

OdkládejTe VyslOužilé
elekTrOspOTřebiče
na MísTa zpěTnéhO Odběru!
Můžete je
odevzdat
prodejcům
při koupi
nového
spotřebiče
Odevzdejte je
do sběrných
dvorů
Využijte
mobilních
sběrných míst
– informujte se
na obecních
úřadech

Tím, že odevzdáváte vysloužilé
elektrospotřebiče k recyklaci,
/ 15 /
šetříte životní prostředí.

www.elektrowin.cz

Placená inzerce
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Nabídka inzerce v Novinách pro obyvatele Líní a Sulkova
Vážení přátelé,
připomínáme všem firmám a podnikatelům z Líní, Sulkova i blízkého okolí možnost placené inzerce na stránkách našich
Novin. Tato možnost je zatím velmi málo využívána. Obec Líně případný zájem o uveřejnění reklamy uvítá. Zveřejněním
reklamy neposloužíte jen propagaci svých výrobků nebo poskytovaných služeb, ale také výrazně napomůžete k úhradě
nákladů spojených s vydáváním čtvrtletníku.
Podmínky placené inzerce v Novinách pro obyvatele Líní a Sulkova, schválené usnesením Rady obce Líně č. 63/2009
ze dne 13. 8. 2009:
- stránka A4 ..................................................................................................................................1000 Kč + DPH
- ½ stránky A4...................................................................................................................................500 Kč + DPH
- ¼ stránky A4...................................................................................................................................250 Kč + DPH
Předání podkladů pro zveřejnění inzerce i úhrada poplatku musí proběhnout vždy do redakční uzávěrky daného čísla, tedy
do posledního dne druhého měsíce čtvrtletí (do 28. února, 31. května, 31. srpna nebo 30. listopadu).
Redakce

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 2. Ročník 7. Vychází 15. 06. 2013
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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