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Chodci se již Na Vypichu mohou cítit bezpečněji
Již déle než měsíc využívají chodci
v ulici Na Vypichu zbrusu nový bezbariérový chodník, jehož stavba se
stala nejvýznamnějším stavebním
projektem, realizovaným v průběhu
letošního roku na území obce. Na
projekt v celkové hodnotě 6,5 mil. Kč
obec získala dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 4,2 mil.
Kč, zbývající část nákladů uhradila

Stav u Lučního potoka před zahájením
výstavby chodníku

z vlastního rozpočtu.
Hlavní cíl projektu byl stanoven jednoznačně: zvýšit bezpečnost chodců
podél frekventované silnice III. třídy,
spojující Líně s Tlučnou. Soustavný
nárůst hustoty silničního provozu
spolu s nekázní řady řidičů zapříčinil,
že se pohyb chodců podél této krajské komunikace stával stále více nebezpečným. Za nejkritičtější místo byl
přitom dlouhodobě považován silniční most přes Luční potok, na němž
nebyla nouze o doslova adrenalinové
situace – například, když se k mostu
z obou směrů současně blížily rozjeté
nákladní automobily právě ve chvíli, kdy po něm přecházela maminka
s kočárkem.
Cíle projektu bylo bezesporu dosaženo. Poblíž křižovatky Hornické
a Tlučenské ulice vzniklo místo pro
přecházení, na které navazuje první
úsek chodníku, ukončený vjezdem

do budoucí obytné zóny ve Slunečné
ulici. Chodník je v této části veden po
zhutněném náspu ve vzdálenosti přibližně 7 metrů od silnice a osvětlují
jej svítidla nového veřejného osvětlení. Zvláštní pozornost zaslouží stabilní
betonová lávka pro pěší, klenoucí se
přes hluboké koryto Lučního potoka.
Od vjezdu do Slunečné ulice má
chodník již tradiční podobu s barevně odlišenými vjezdy k přilehlým
nemovitostem. Druhý úsek je ukončen vjezdem do budoucí obytné
zóny v ulici Pod Vrškem a místem pro
přecházení do protilehlé nové zóny
bydlení v ulici V Alejíčku. Za účelem
bezpečnějšího výjezdu z ulice Pod
Vrškem bylo na protější straně silnice
osazeno dopravní zrcadlo.
Nový chodník dále pokračuje kolem

Práce na vjezdu do obytné zóny v ulici
Pod Vrškem

Zemní práce podél ulice Na Vypichu
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Osazování silničních obrubníků

Pokládání dlažby

Budování pilířů lávky přes Luční potok

Osazování chodníkových obrubníků

Ukončení chodníku na severním
okraji obce

Asfaltování kraje silniční vozovky

Stavební úpravy kolem pilířů
budoucí lávky

Chodník u Lučního potoka
s čerstvě položenou dlažbou

Osazování betonové mostovky
autojeřábem

Lávka přes Luční potok s novým
zábradlím

Nově upravená křižovatka Hornické
a Tlučenské ulice s místem pro přecházení
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dalších obytných domů a bývalého
vojenského areálu až k poslednímu
rodinnému domu. I jeho obyvatelé
mají od nynějška možnost dostat se
bezpečně pěšky do centra obce – do
školy, na autobusovou zastávku, na
nákupy či k lékaři.
Stavební práce probíhaly podle
platného časového harmonogramu a k převzetí hotového díla došlo 13. listopadu 2013, tedy dva dny
před stanoveným termínem dokončení. Počasí bylo tentokrát po celou
dobu výstavby příznivé a nezpůsobilo žádné komplikace. Financování
se uskutečnilo v souladu s uzavřenými smlouvami. Státní fond dopravní infrastruktury po prověření
předložených faktur převedl na účet
obce finanční prostředky v plné výši
schválené dotace a obec je použila
k úhradě uznatelných nákladů projektu. Nyní zbývá již jen provedení
nezbytných administrativních úkonů
a vypracování závěrečného vyhodnocení akce.
Výstavba bezbariérového chodníku Na Vypichu není jedinou letošní
akcí pro zvýšení bezpečnosti chodců v obci. Během podzimu byl také
na základě četných přání občanů po
dlouhých 20 letech znovu osvětlen
chodník spojující Líně se Sulkovem.
Tuto spojnici hojně využívají chodci
a i cyklisté – slouží k cestě do práce
a za nákupy, sulkovským dětem pak
k cestě do školy i ze školy.
Na prosinec navíc společnost ČEZ
Energetické služby přislíbila zajistit
vybudování bezpečnostního osvětlení přechodu pro chodce na průtahu
Líněmi u restaurace Brusel. Tento projekt je financován Nadací ČEZ, která
již na účet obce převedla finanční
prostředky ve výši 243 tis. Kč. O tom,
že nadace poskytne finance na osvětlení právě tohoto přechodu v naší
obci, rozhodla letos na jaře veřejnost
svým hlasováním v rámci internetové
ankety Skupiny ČEZ „Vaše volba 2013
– Osvětlíme přechody“. Zdárná realizace projektu ještě v letošním roce
tak závisí jen na příznivém počasí.
I kdyby však příroda byla proti, není
přesto třeba podléhat panice – obec
musí poskytnuté finanční prostředky
použít a vyúčtovat až do 30. června
příštího roku.
Michal Gotthart,
starosta

Bezbariérový chodník u Lučního potoka po dokončení

Dokončený chodník v ulici Na Vypichu

Dokončený vjezd do obytné zóny ve Slunečné ulici
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Zamyšlení nad provozováním sběrných dvorů
Hlavním cílem obcí bylo nabídnout
občanům výrazně lepší a kvalitnější
službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního
prostředí obcí.
Vzhledem k tomu, že se vyskytly
mimo těch převážně kladných i některé negativní reakce ze strany občanů, pokládáme za důležité následující
informace.
Někteří občané totiž poukazují na to,
a jistě mají ze svého hlediska pravdu,
že odbavení na sběrných dvorech
trvá déle, než kdyby odpad vysypali
před domem do popelnice či kontejneru, nebo odpad odvezli bez třídění
na skládku. Na skládce komunálního
odpadu se totiž předpokládá, že z odpadů již jsou vytříděné recyklovatelné
složky, a vše se ukládá do jedné kazety. Proto přímo na skládkách odpadá
čas přetřiďování. Nevýhodou ukládání přímo na skládku je pro občany finanční zatížení.
Sběrné dvory obcí, slouží občanům,
aby ušetřili svoji kapsu a mohli víceméně zdarma uložit odpad, který se
nevejde do popelnic (objemný odpad- sedačky, lina, koberce apod.),
nebo se tam nesmí ukládat (nebez-

pečný odpad), anebo se jedná o odpad k recyklaci (elektroodpad, kovy,
sutě, tráva, větve, pneumatiky, papír,
plasty, sklo apod.).
Na každém sběrném dvoře stojí kontejnery nebo místa uložení s označením, co se kam má ukládat. Proto
se klade obrovský důraz na správné
zařazení a uložení do jednotlivých
kontejnerů. Jde o to, že mimo objemného odpadu je tento již vytříděný
odpad předáván k dalšímu zpracování, a především díky obsluze jsou
odpady odděleně shromažďovány
a tříděny a velká většina z nich je pak
materiálově využívána. Na zpracovatelských koncovkách jsou ale velmi
přísní - odpad je při předání zařazen
pod určitými kódy odpadů dle legislativy (Katalog odpadů ze zákona
185/2001 Sb.) a když nebude obsah
kontejneru shodný s uvedeným kódem odpadu, hrozí i možné sankce ze
strany koncového zpracovatele.
Proto je nutné, jak je uvedeno v provozním řádu sběrného dvora schváleného Krajským úřadem životního
prostředí, že obsluha, která musí
každého zákazníka nejen zavést do
systému, je i zodpovědná za správné
roztřídění odpadů, taktéž dohlíží na

ukládání odpadu a jeho správné zařazení. Máme špatné zkušenosti s tím,
že bylo-li na sběrném dvoře více zákazníků, vznikaly zmatky, a tím spojené i pozdější reklamace se špatným
zatříděním. Obsluha se tak dostávala
do situace, kdy se věnovala jednomu,
a ostatní občané nekontrolovaně házeli do kontejnerů i to, co do nich rozhodně nepatřilo. Proto je nutné dodržovat sice zdlouhavější, ale z hlediska
legislativy účinnější postup, aby nedocházelo právě k těmto reklamacím.
Proto bychom chtěli apelovat na občany, aby byli trpěliví a rozhodnou-li se pro uložení odpadu na sběrný dvůr, aby počítali s delší dobou
odbavení a tím se vyhnuli stresu.
Možná, že některým to připadá zdlouhavé, ale věřte, že před 20 lety taková
vymoženost pro občany neexistovala
a lesy byly plné harampádí a nebezpečných odpadů včetně televizí, lednic, barev ,olověných baterií apod.
Za krásnější životní prostředí

Hana Cíglerová
ekolog
Petr Volevecký
Obchodní ředitel EKO-SEPAR, s.r.o.

TJ Baník Líně - oddíl
Skončení půlky sezóny :
Přípravka starší - skupina jih
2. místo
Okresní přebor míadší žáci
9. místo
III. třída Líně B
13. místo
Okresní přebor Líně A
11. místo

Rádi bychom Vás pozvali na
Silvestra, který pořádáme
v Lidovém domě v Líních
Vstupenky v prodeji v restauraci
Lidový dům.
Hraje skupina IFA.
Jakéholiv informace o oddílu kopané na stránkách
www.banik-line.cz
p. Vágner
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Kaleidoskop informací

Očekávaná rekonstrukce sulkovské ulice V Zahrádkách
se rozběhla. Stavební práce na nové obytné zóně v hodnotě 3,4 mil. Kč probíhají od konce října. V případě příznivého
počasí by měla být obytná zóna mezi ulicemi U Lesa a Pionýrská dokončena do vánoc.

Přechody pro chodce u základní školy 1. stupně byly nově
nastříkány. Důvodem je zejména zvýšení bezpečnosti dětí
i rodičů při cestě do školy.

Mateřská školka má lépe vybavenou zahradu. Zbrusu
nové herní prvky pro děti pořídilo vedení Základní školy
a mateřské školy Líně. Původní vybavení již nevyhovovalo
současným požadavkům na bezpečnost.

Obec je lépe připravena na zimní údržbu. S ohledem na
rostoucí délku nových chodníků i na zákonem uložené
povinnosti byl zakoupen malotraktor s tříbodovou radlicí a posypovým zařízením. Určen je zejména na údržbu
chodníků, s níž si stávající technika uměla poradit jen částečně a mnohdy obtížně. Malotraktor lze využít i v letním
období k údržbě veřejné zeleně.
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Kaleidoskop informací

Na Plzeňské ulici byly nově upraveny zelené pásy. Odborná firma instalovala speciální zatravňovací rošty, které
by měly zajistit stabilitu terénu. Plocha byla oseta travním
semenem. Nezbývá než doufat, že se nevzhledná ušlapaná
místa stanou minulostí.

Na Plzeňské ulici byla provedena protihluková opatření.
Ředitelství silnic a dálnic ČR na své náklady zajistilo instalaci
protihlukových oken v objektech bydlení a ve zdravotním
středisku (na snímku). Na výměnu oken měli nárok majitelé
rodinných domů u silnice I/26 v Líních i na Sulkově a většina
z nich této možnosti využila. Dle prvních ohlasů jsou s novými okny spokojeni.

Hornická kolonie má nová schodiště. Vchodová schodiště
byla během letních a podzimních měsíců kompletně opravena u všech domů bývalé hornické kolonie v Líních. Práce
provedli zaměstnanci obce, materiál byl uhrazen z rozpočtu bytového hospodářství.

Do ulice Na Podkově byl zaveden plyn. Plynofikaci v hodnotě 412 tis. Kč financovala ze svého rozpočtu obec, která
v nejbližší době na základě platných smluv odprodá vybudované plynárenské zařízení společnosti RWE GasNet.
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Kaleidoskop informací

Chodníky v centru obce se dočkaly drobných oprav. Vyasfaltován byl nejpoškozenější úsek u domu č.p. 160 v Dlouhé ulici a také místo poblíž lávky přes Zálužský potok, které
bylo dosud plné louží.

Sulkovská zahrada má nový altán. Jedná se o další vylepšení oblíbeného odpočinkového místa v centru Sulkova. Dlažbu a materiál zajistila obec, vlastní stavbu altánu sponzorsky
provedli sulkovští obyvatelé Václav Hasenöhrl a Tomáš Beran
se synem, kterým za to patří poděkování. Altán se již dočkal
svého využití při tradičním zpívání vánočních koled, které se
na Sulkově koná vždy o první adventní neděli.

Cílem řádění vandalů a zlodějů se stal místní hřbitov. Během dušičkového období neznámí pachatelé odcizili nejméně deset měděných uren z hrobů a připravili tak otřesný
zážitek mnoha pozůstalým. Je zcela nepochopitelné, že
se zloději nezastaví ani před pietním prostředím hřbitova.
Dobrou zprávou je, že se policii podařilo pravděpodobné
viníky vypátrat.

Zloději se nevyhnuli ani mateřské školce. Během uplynulých měsíců se jejich terčem opakovaně staly zánovní dešťové svody. Případů krádeží kovových předmětů na území
obce bohužel v poslední době opět výrazně přibylo.
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Průvodce světem plastikového modeláře 2
Šorel velice ochotně vyšel vstříc. Nejen,
že do knihy napsal krásnou předmluvu,
ale také poskytl dvě archivní fotograﬁe
jako doprovod předmluvy. Osobně jsme
se spolu setkali letos v Praze v leteckém
museu ve Kbelích, na jedné akci spojené
s představením nových stavebnic letounu Vickers Supermarine Spitﬁre v měřítku
1/48. Setkání to bylo moc zajímavé a navíc jsme se spolu vyfotili před Antonovem
An-2. Fotograﬁi naleznete v mé knize. Mimochodem pan Šorel právě vydal román
Vzpoura mozků, což je kniha napsaná
na základě komiksu, který kdysi vycházel

Loni, ve zhruba stejnou dobu, mi vyšla
první kniha věnovaná začínajícím plastikovým modelářům nazvaná Průvodce
světem plastikového modeláře. Kniha
vyšla u pražského nakladatelství IFP Publishing. Pojednávala o naprostých základech. Tedy o tom, jak se vyznat v nářadí,
jaké základní postupy znát, čím lepit, tmelit a barvit. Vlastně pomohla vysvětlit, jak si
postavit model jen tak z krabičky.
Měl jsem také mnoho promyšlených
a rozpracovaných nápadů, které se mi
nakonec podařilo přetavit do volného
pokračování, tedy Průvodce světem
plastikového modeláře 2 s podtitulem
Pokročilé techniky. Druhá kniha je také
věnována začínajícím a mírně pokročilým modelářům a vysvětlí, jak si základní
model z krabičky vlastními silami vylepšit
a jak zvládnout složitější postupy nejen
v realizaci komplikovanějších postupů
povrchové úpravy modelu. Do knihy jsem
doplnil i dodatek s krátkými a rychlými nápady, například jak jednoduše vymalovat
kokpit krok za krokem.
Během psaní knihy mi byla neocenitelnou oporou má partnerka Monika Kalná,
která se navíc stala první editorkou a čtenářkou knihy. Nebýt Moniky, práce na
psaní druhé knihy by byla mnohem komplikovanější. Domácí podpora udělala své
a myslím, že to v knize poznáte.
Pokusil jsem se zkontaktovat s legendárním autorem jedné z prvních modelářských knih, které u nás vyšly před více
jak třiceti lety, panem Václavem Šorelem
s prosbou o napsání předmluvy do mé
druhé knihy. K mé velké radosti mi pan

v ABC mladých techniků a přírodovědců.
Vedle toho je aktuálně v knihkupectvích nádherný komiks Generál Fajtl
věnovaný jednomu z našich slavných
pilotů RAF, bránící svobodu v průběhu
druhé světové války.
Stejně jako v případě první knihy, jsem
věnoval jeden podepsaný exemplář knihy do naší obecní knihovny. Vím, že v naší
obci je mnoho modelářů, které by má kniha mohla zaujmout.
Jakub „Kubrt“ Vilingr
www.modelplac.cz, Líně

Rozsvícení stromku na Sulkově

Dne 1. 12. 2013 spoluobčané ze Sulkova a Líní slavnostně zahájili adventní svátky
a rozsvítili stromeček. Účast byla hojná přes 200 lidí. Děti ze ZŠ a MŠ Líně zpívaly krásné vánoční koledy a přednesly i vánoční básničky, dospělí se mohly zahřát dobrým
svařáčkem.
Zdeňka Šlégrová
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Co nového u nás?
Dětem začala v září škola a nám kurzy v Totemu. 2.září jsme se na členské
schůzi dostali program na zbytek roku.
V nabídkách byla i možnost přihlásit se
do akcí pořádaných Totemem. Pár z nás
si vybralo trénink paměti a kurzy z Akademie 3. věku.
Jako každoročně se v sále Besedy pořádala oslava Dne seniorů, letos 30.9.
a program nadmíru zajímavý. Kromě
lidových písní a tanců předvedl soubor
z Postřekova folklorní svatební obřad.
Velký úspěch a ovace. Celé září se připravoval dramatický kroužek na festival
zájmové činnosti seniorů. Pásmo o lásce mělo vždy úspěch, a proto jsme ho
,,oprášili“ a s menší obměnou v obsazení
rolí chystali na festival. Konal se ve dnech
11. a 12. října ve Skvrňanech v sále tamějšího učiliště. Ty hodiny příprav se vyplatily. Jediní jsme předvedli dramatické
pásmo, jinak se na pódiu střídala taneční

a pěvecká vystoupení. Děkujeme celému souboru, který pod vedením paní
H.Svobodové reprezentoval naši organizaci. Posilou nám byla i přítomnost naší
předsedkyně M.Brandnerové i starosty
obce.
I my jsme oslavili Den seniorů 14.10. v restauraci Sparta na Sulkově. Po oﬁcialitách zahrálo k tanci i poslechu duo Taﬂík
a Lanzhut. Nálada byla jako vždy dobrá.
Významnou podzimní akcí byl 23.11. zájezd do Divadla R.Brzobohatého v Praze
na představení Barmanky. Cesta nezačala dobře – řidič autobusu dorazil se
zpožděním kvůli defektu a v Praze také
trochu bloudil, ale naštěstí jsme představení stihli, i když uštvaní spěchem. Bylo
milé slyšet hlas zesnulého R.Brzobohatého, který nás v divadle uvítal. Odezva na
představení nebyla zrovna pozitivní. Jen
druhá část představení mírně zlepšila
naši náladu.

11. gerontologický den organizátoři naplánovali na 25.10. V Besedě si zástupci
naší organizace p.Vavrochová, Hofmanová, Membergerová, Kroftová a Vlasatá
vyslechly přednášky lékařů a zástupce
ústavu sociální péče seznámil přítomné
se službami, které jejich zařízení nabízí
pro seniory.
Díky dotaci jsme mohli využít služeb
maséra, navštívit solnou jeskyni a 9.11.
zajet do Plzně na rehabilitační cvičení
v bazénu na Lochotíně. A ještě něco pro
zdraví – zahájili jsme pravidelné cvičení
ve středu, letos pod vedením paní J.Kracíkové. Naše organizace se také zapojila
do projektu Sousedé 55+ organizovaného Totemem. Patronem je ing. P. Kostner.
Inspirace přišla ze zahraničí - Rakouska
a Německa. Zapojilo se 14 členů. Co je
náplní? Vzájemná pomoc s praktickými
i administrativními činnostmi. Uvidíme,
jak to bude fungovat. Zájemci také získali kartu VZP – Klub pevného zdraví.
A naše poslední akce? 18.11. členská
schůze, na kterou jsme pozvali naši známou – profesorku K.Krátkou, která už
při své první návštěvě zaujala. Čím? Píše
krásné milostné verše a velmi výstižné
fejetony o tom, co naši společnost trápí. A nešetří nikoho. Na svou druhou
návštěvu u nás si přizvala zpěvačku Evu
Dvořákovou. Její repertoár byl pestrý –
lyrické písně, šansony i klasika – J. Ježek
a písně Semaforu. Tak jsme se přidali.
Bylo to krásné odpoledne. Díky za ně!
Jak je vidět, neleníme, nenudíme se,
máme nápady a umíme je realizovat.
A jak jste na tom vy?
Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov-Líně

Zpěvačka Eva Dvořáková a spisovatelka Karla Krátká

Lampionový průvod
Jak se stalo již tradicí 28. října 2013 nás
čeká lampionový průvod.
Tentokrát jsme se sešli v půl šesté
u Sparty, abychom se vydali po chodníku do Líní na ohňostroj.
Protože loni bylo špatné počasí, upustili jsme od opékání buřtíků..
V šest hodin vyráží průvod překrásných světýlek po chodníku do Líní na
náves. Počasí nám tentokrát přeje, je
krásný večer.

Lampiony krásně svítí,ale ještě víc rozzářené oči dětí, které ten svůj nejkrásnější nesou jako svátost.
Po osvíceném chodníku vyrážíme do
Líní na náves, kde má být v půl sedmé
odpálen ohňostroj. Všichni se moc těšíme, loni jsme v té sibérii čekali skoro
hodinu na línský průvod , tak letos to
je bez buřtů a domluvené přesně na
půl sedmou. Bohužel se stala nějaká
chyba a ohňostroj je odpálen skoro od
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čtvrt hodiny dříve, tak sulkováci skoro
nic neviděli.
Takže jsme se otočili a se slzami v očích
vraceli po chodníku domů na Sulkov.
I tak děti měly zážitek a určitě se těšíme na příští rok, tentokrát to určitě
klapne, přece si už skoro tradici nenecháme zkazit jedním nepovedeným
ohňostrojem.
Za Ženy Sulkov o.s.
zapsala Jana Vizváriová

Plán turistických akcí O KČT Líně 2013-2014
21.12. LOUČENÍ S ROKEM 2013 zájezd a pěší turistika
so 14. ročník, pořádá OT „Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň přihlášky do 15.12. 2013
autobusový zájezd O KČT TJ Baník Líně
trasy: 10, 16, 21, 30 km, mapa KČT č. 63 a 64
start: 10 km – Pocínovice po příjezdu smluvního busu kolem 9,00 hod.
16 a 21 km – Chodská Lhota po příjezdu smluvního busu kolem 8,45 hod.
30 km – Brnířov po příjezdu smluvního busu kolem 8,30 hod.
cíl: Úborsko, penzion „U Jandů“ - od 15:00 hod. zhodnocení roku, v 17:00 hod. odjezd busu
odjezd busu: Plzeň-parkoviště u CAN v 7:15, Sulkov 7:25, Líně 7:30, Zbůch u šachty v 7:35 hod.
jízdné: jednotné 110 Kč - přihlášky na BUS: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797
info k pochodu: Pavel Hegner mobil 720 123 314, tjrozvoj@seznam.cz

25.12. VÁNOČNÍ POCHOD v Líních pěší turistika
st 26. ročník, pořádá O KČT TJ Baník Líně
trasa: 10 km, mapa KČT č. 31
start: u Hasičárny v Líních od 13:00 do 13:30 hod.
cíl: u Mateřské školky v Líních do 15:30 hod.
info: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

15.2. HORNOBĚLSKÁ TŘICÍTKA zájezd a pěší turistika
so 37. ročník, pořádá Sokol Horní Bělá přihlášky do 9.2. 2014
trasy: 10, 20, 35 km, mapy KČT č. 30 a 31
autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 7:00, Sulkov 7:05, Plzeň, Husova - zast. MHD u ČNB 7:15, Plzeň-Lochotín,
pivnice U Komína 7:25 hod.
jízdné: jednotné 60 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

22.2. KOUZLO ZIMNÍHO LESA pěší turistika
so 15. ročník, pořádá O KČT Líně

trasy: 12, 21, 31 km, mapa KČT č. 31
start: Plešnice, ŽST - pro trasu 31 km 7:00 - 7:15 hod.
Vranov, ŽST - pro trasu 21 km 9:10 - 9:25 hod.
Plešnice, ŽST - pro trasu 12 km 9:00 - 9:15 hod.
cíl: Nýřany, restaurace „Tesla“ 11:00 - 16:30 hod.
info: Oldřich Horský, Hornická 405, 330 21 Tlučná, tel. 371 135 948, mobil 790 200 433

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTU TJ BANÍK LÍNĚ
Kalendář turistických akcí konaných v roce 2013-2014 vedených Václavem Strakou
Sobota 14.12.2013 PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD – 32. ročník
Sobota 29.3.2014 CYKLO 59km DVORY PLASKÝCH CISTERCIÁKŮ – přihl. do 28.2.2014
Konkrétní informace k jednotlivých akcím budou k dispozici poprvé na výroční členské schůzi O KČT Líně v lednu 2014.
Následně pak na výborových schůzích O KČT Líně, které se konají vždy první úterý v měsíci od 18.30 hod. v Líních kromě
července a srpna a nebo také přímo u vedoucího akcí Václava Straky, č. tel. 721 443 671,
či dotazem na e-mail: kctline@seznam.cz.
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Místní knihovna Líně – Představuje nové knihy v knihovně
DOSPĚLÍ
Vilingr, Jakub
PRŮVODCE SVĚTEM
PLASTIKOVÉHO MODELÁŘE 2.
POKROČILÉ TECHNIKY
tuto knihu věnoval naší knihovně sám
autor a rodák z Líní pan Vilingr

CESTOU VÁŠNĚ
KANE, Andrea
ODLOŽENÝ PŘÍPAD
BROWN, Dan
INFERNO

GARCIA-KALB, Maria
101 ZPŮSOBŮ JAK MUČIT
MANŽELA
KOHOUT, Pavel
TANGO MORTALE

BALOGH, Mary
SVEDENÝ ANDĚL

KLÍMA, Ivan
JAK SE NESTÁT VRAHEM

GRASSO, Patricia
SVÁDĚNÍ KNÍŽETE
KÖRNEROVÁ, Hana Marie
ALMUŽNA JEN PRO BOHATÉ

MLÁDEŽ
CAST, P. C.
ŠKOLA NOCI 10. SKRYTÁ

BŘEZINOVÁ, Anna
KRÁLOVSKÁ LÁSKA

ESSEX, Elizabeth
NEBEZPEČNÁ TOUHA
CARTLAND, Barbara
ZACHRAŇ MĚ LÁSKOU
VIEWEGH, Michal
MŮJ ŽIVOT PO ŽIVOTĚ
CARTLAND, Barbara
PRINC A PSÍK
WHITTON, Hana
JAK SE PO ANGLICKU VYTRATIT
V ANGLII
CARTLAND, Barbara
KVĚTY VÁŠNĚ
JOBSON, Robert
WILLIAM & KATE: PŘÍBĚH LÁSKY
CARTLAND, Barbara
SPLNĚNÉ SNY

FRÖHLING, Ulla
UKRADENÝ ŽIVOT
PROBST, Jennifer
MANŽELSKÁ SMLOUVA

THORNE, Laura
V BOUŘI VÁŠNĚ

CORDONNIER, Marie
ISABELLE A VÍTĚZSTVÍ LÁSKY

MANNEL, Beatrix
VŮNĚ POUŠTNÍ RŮŽE

LUDLUM, Robert
BOURNEOVA MOC
KUBÁTOVÁ, Táňa
OBĚTOVANÁ
DE JONG, Eleanor
JEZÁBEL
BROWN, Graham
ČERNÉ SLUNCE
ERSKINE, Barbara
ŘEKA OSUDU
BROWN, Sandra
DRSNÝ CHLAP
JAKOUBKOVÁ, Alena
DAROVANÉMU MANŽELOVI NA
ZUBY NEKOUKEJ
JAMES, E. L.
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY.
FIFTY SHADES FREED (3.)

ŠVEJDOVÁ, Vlasta
MĚSÍCE
MRÁZKOVÁ, Daisy
CO BY SE STALO, KDYBY...

HATHAWAY, Jill
NEPŘÍTEL V MÉ MYSLI

KLÍMA, Ivan
KOKRHACÍ HODINY

CARTLAND, Barbara
VE VÍRU LÁSKY
THORNE, Laura
MEDAILON OSUDU

EICHLEROVÁ, Ilona
LOGOPEDICKÉ POHÁDKY,
PŘÍBĚHY K PROCVIČOVÁNÍ
VÝSLOVNOSTI

ŠRANKOVÁ, Eva Ava
ČAS NEVINNOSTI

VOPĚNKA, Martin
SPÍCÍ SPRAVEDLNOST

COULTER, Catherine
PÍSEŇ ZEMĚ

VOPĚNKA, Martin
SPÍCÍ TAJEMSTVÍ

WHITTON, Hana
JAK SE DOSTAT Z ANGLIE DO
ZYWCE A ZASE ZPÁTKY

DVOŘÁK, Jiří
ROSTLINOPIS, PODIVUHODNÉ
PRAVDY A VÝMYSLY ZE
ZELENÉHO SVĚTA

ESSEX, Elizabeth
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HEJNÁ, Olga
111 PŘÍBĚHŮ S HÁDANKOU

BRODEK, Ayako
PAPÍR : UMĚLECKÁ TVORBA
OZDOBNÝCH PŘEDMĚTŮ
A DEKORACÍ

STANČÍK, Petr
MRKEV HO VCUCLA POD ZEM

SMITH, L. J.
UPÍŘÍ DENÍKY. VZKŘÍŠENÍ (14.)

MIKULKA, Alois
DAREBÁCKÉ ZKAZKY

SVĚRÁK, Zdeněk
MRAVENČÍ UKOLÉBAVKA
(LEPORELO)

KOŽÍK, František
POHÁDKY VÁNOČNÍHO ZVONKU

GOLDFLAM, Arnošt
SNY NA DOBROU NOC
HRNČÍŘ, Pavel
PLECHOVÁ MÍNA
REZKOVÁ, Milada
HURÁ NA KAJAK!
LHOTOVÁ, Dagmar
O ZEMI TAM A JINDE
MÍKOVÁ, Marka
MRAKODRAPY
EISLEROVÁ, Jana
STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI

CRONIN, Ali
NIKDY NEŘÍKEJ NAVŽDY (1.)
CRONIN, Ali
CO JE ŠEPTEM.... (2.)
CRONIN, Ali
TŘI NEJSOU PÁR (3.)
BREZINA, Thomas
KOUZELNÝ HRAD. VÝPRAVA DO
PODZEMÍ
BREZINA, Thomas
KOUZELNÝ HRAD. RYTÍŘSKÝ
TURNAJ

VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ
VÝJIMEČNÝCH OKAMŽIKŮ,
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ A MNOHO
ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO ROKU VÁM
PŘEJE
Ilona Kaslová, knihovnice

Akce na Sulkově
Maminky dětem - ukončení fotbalové sezóny zápasem maminky proti dětem, kde jsme si užili mnoho legrace
a to nejen maminky, děti, ale i tatínkové, kteří přišli pomoci pro nedostatek
maminek. Zápas opět skončil nerozhodně.
Memoriál pana Kasla se konal ku
památce pana Kasla, který byl dlouholetým aktivním hráčem našeho klubu.
Uspořádal ho fotbalový klub TJ Sparta
Sulkov. Byl to 1. ročník memoriálu za
účasti 3 týmů z Plzně a fotbalový slav-

nostní výkop provedla paní Kaslová.
Dětský den - pro nepřízeň počasí
se dětský den letos nekonal na Den
dětí na plovárně v Líních, ale o týden
později na dětském hřišti na Sulkově.
Bohaté malování na obličej dovolilo
dětem i dospělým si dětský den krásně užít včetně našeho pana starosty,
kterému děkujeme za účast.
Pouťová zábava - Ženy Sulkov o.s.
po Václavské pouti v Líních ve večerních hodinách uspořádaly pouťovou
zábavu v restauraci SPARTA. V plně ob-

Memoriál pana Kasla

sazeném sále,ve kterém tančili úplně
všichni, byla dámská volenka, při které
se vyhlašovala dáma s nejvíce karaﬁáty
a pánská volenka s nejvíce vybumbanými štamprlaty. Tuto podařenou zábavu se budeme snažit udržet každý rok.
Dýňování - v době dušičkového počasí si přišly děti vydlabat dýně na Haloween, vyrobit si zvířátka z kaštanů,
vybarvit si a vystřihnout z papíru Dýňulku a Dýňáčka. Vše se odehrávalo na
sále v restauraci Sparta.Velké poděkování patří dětem z MŠ Líně a dětem ze

Pouťová zábava
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Dýňování

Myslivecká zábava
ZŠ Líně za nakreslení krásných obrázků dýní,ze kterých jsme měli možnost
udělat výstavu. I když bylo celkem 85
dýní, na některé děti se stejně nedostalo, těm se moc omlouváme, takovou hojnou účast nikdo nečekal. I tuto
tradici si chceme zachovat.
Myslivecká zábava - poslední zábavou v roce před tou silvestrovskou
byla již tradičně myslivecká, která se ve

velké účasti a tanečního bujaření protáhla až do ranních hodin.
Chtěli bychom poděkovat všem
sponzorům, kteří se podíleli na těchto akcích a doufáme, že i nadále nám
zůstanou sulkovští a línští občané nakloněni.
Zdeňka Šlégrová a Jana Legátová
za Ženy Sulkov o.s. a TJ Sparta Sulkov

Pohádkový les 14. 9. 2013 Sulkov
Dne 14. 9. 2013 proběhl první pohádkový
les pro sulkovské a línské děti a nejen pro
ně. Při pohádkovém lese se pobavili jak
dospělí, děti, ale i samotné pohádkové
bytosti, které se naplno věnovali komu
jinému než dětem.

Start byl od 14. do 16. hod. na dětském
hřišti na Sulkově, kde čekal vlk s karulkami.Víly nakreslily našim nejmenším něco
pěkného na jejich pusinky a děti se vydaly dále k muchomůrkách, kde byla jízda
na koloběžkách a skákání panáka. A to
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ještě nikdo nevěděl ,co je čeká dál?! Cesta
vedla přes potok, už z dáli byl slyšet hlasitý zpěv vodníka, který šil při měsíčku botičky a ne a ne je došít, byl také moc hladový, a tak mu děti pomáhaly nachytat
do jeho bříška ryby. Další stanoviště byla
krásná princezna, která navlékala s dětmi těstoviny a loupežníček pomocníček
s nimi házel balónky do ježčího doupěte. Pohádková cesta dále vedla hluboko
do lesa,kde na děti čekal čert u svého
pekelného domu a děti mu pomáhaly
přikládat uhlím pod kotel, jo jo jo, tady
bylo plno dětiček sakra vystrašených, ale
čert byl ve skutečnosti moc hodný, akorát
strašidelně vypadal.
Moudrý král čekal na děti již opodál
a měl před svými hradbami a královským
trůnem připravenou poznávací obrázkovou hru, co k čemu patří . Rodiče se
znažil pobavit svými legračními módními
doplňky jako byly královské kalhoty. Nedaleká čertovo kamarádka,jinak móóóc
hodná čarodějnice prosila dětičky, aby jí
pomohly najít sedm malých trpaslíků se

Sněhurkou, byl to úkol nelehký, všichni museli bedlivě koukat, protože byli
schováni po lese. Cesta pomalu směřovala zase z kopečka dolů, kde měl velké
doupě medvěd Všechnosněd a nevěděl
vlastně, co mu nejvíce chutná, a tak mu
děti se zavázanýma očima pomohly najít
v mističkách, kde byla sůl, cukr, strouhanka a med, to dobré.
Nedaleko přebírala hrách, čočku a fazole smutná Popelka, které uletěli holubi
a ona byla na tu práci sama. Návštěvníci
pohádkového lesa jí moc pomohli, hle-

dali holoubky po lese a pak jí společně
s nimi pomáhali přebírat hrách, čočku
a fazole, které jí nařídila zlá macecha
přebrat.
A už jsme skoro na druhé lávce a pomalu se blížíme k cíli … Ještě na děti čekalo legrační pošťácké strašidlo, které jim
originál razítkem dovolilo orazítkovat
obálku s překvapením a ještě jim pomohlo napsat na ní jméno a adresu.Za
ním čekali v houští dva loupežníci, kteří

nepustili děti dál dokud neshodili balonkem plechovky a nepřeskočili natažený provaz. Další stanoviště bylo u brány
Gühringu, kde na krásnou vílu svítilo sluníčko a ona vedla děti s vajíčkem na lžíci
přes překážky.Byla to víla lesní, a tak byla
moc ráda, že alespoň na chvíli nemusí
poletovat v lese a může být mezi lidmi
a může si s nimi popovídat. Předposlední byl Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Ti neměli lehký úkol chůzi po chůdách, velké
děti měly velké chůdy a malé měly malé
chůdy a všichni dohromady ještě hádali
u Bystrozrakého podle obrázků, o jakou
pohádku se jedná.
V cíli ,zase zpátky na hřišti, na všechny
čekal loupežník s velkým pokladem
a všem dětem rozdával za jejich odvahu
dřevěné medaile, sušenky a mnoho dalších dárků.
Po pohádkovém lese byli všichni vyčerpáni, a tak na ně čekalo ještě jedno milé
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překvapení a to občerstvení u našich
pohádkových selek, které se po celou
dobu konání pohádkového lesa staraly
o bříška všech dětí, ale i rodičů a všech
zúčastněných.
Po návratu všech pohádkových bytostí
z lesa se děti se všemi vyfotily a pěkně
až do 18. hod. tančily za doprovodu pohádkových písniček s králem, čarodějnicí, selkou, vlkem, karkulkami, vodníkem,
Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým.
Děkujeme všem, kteří se na akci“ Pohádkový les“ podíleli, všem sponzorům
a i těm, kdo nám jako občanskému sdružení fandí a podporuje nás.
Chtěli bychom všem moc poděkovat za
velkou účast, doufáme, že Vás uvidíme
všechny zase příští rok a nezapomeňte,
až budete v lese, tak pohádkové bytosti
Vás stále vidí…
Zděňka Šlégrová
Ženy Sulkov o.s.

Šachový klub Líně
Pilsner Urquell Open
V sobotu 16. listopadu se v repre
koutku Plzeňského Prazdroje uskutečnil již 16. ročník turnaje v rapid
šachu Pilsner Urquell Open. Již tradičně bývá velmi silně obsazen, také
letos se jej účastnili 4 velmistři (Hort,
Lechtýnský, Neuman, Velička) a 2
mezinárodní mistři (Juřek, Michálek). V této konkurenci byli vidět též
hráči ŠK Líně, kteří tentokrát dorazili
v hojném počtu (9). Zatímco umístění Míry Palka (7.), Aleše Šimůnka (9.)
a Marka Příborského (10.) není velkým překvapením, tak 12. pozice Michala Sejáka, který byl nasazen jako
číslo 55 (ELO 1629) a dokázal získat
6 bodů z 9 partií, je vskutku senzací.
Solidního výsledku dosáhli též Milan Jenč (32.) a Jarda Háva (33.), naopak se nedařilo Hance Palkové (43.)
a Zdeňkovi Bartoníčkovi (51.), ten se
však zároveň věnoval organizaci turnaje. Naprostou katastrofou skončil
turnaj pro Karla Orlíčka (66.). Vítězem
se stal plzeňský GM Petr Neuman
před GM Petrem Veličkou a dalším
"plzeňským" zástupcem Epimanondasem Kourousisem.
Mládež
Seriál Ampér - Krajského přebor
mládeže v rapid šachu má za sebou
2 úvodní turnaje (19. 10. Nepomuk
a 09. 11. Tachov). Mladí šachisté ŠK
Líně přivezli z obou akcí shodně po 5

David Tran, Terezka Miltová, Vašík Zdeněk, Roman Krejčí
medailích. O cenné kovy se postarali:
Roman Krejčí (3. a 1. místo v kategorii
H10), David Tran (3. místo H10) Terezka Miltová (1. a 2. místo D10), Adélka Janoušková (dvakrát 1. místo D8),
Michal Seják (dvakrát 1. místo Open),
Pavel Šilhavý (2. místo Open). Věřme,
že další úspěchy přijdou i v následujících turnajích.
Velmi pěkného výsledku dosáhl Michal Seják rovněž na Mistrovství Čech
v jihočeském Frymburku, v kategorii
H16 obsadil 21. místo z 54 účastníků.
Mistrovství naopak vůbec nevyšlo

Vašíku Zdeňkovi, jenž v kategorii H10
skončil úplně poslední. Nevadí, příští
rok to jistě napraví!
V rámci šachového kroužku na
1. stupni proběhne 04. 12. 2013 od
16:00 Otevřený přebor ZŠ Líně v šachu, jehož se mohou účastnit nejen
hráči z Líní a Sulkova, ale také přespolní. Za podporu děkujeme řediteli
ZŠ a MŠ Líně, Bohumíru Landrgottovi.
Soutěže družstev dospělých
S podzimem se rozběhl nový ročník
soutěží družstev. V Krajském přeboru
I se družstvu pod vedením kapitána
Dobrana Kracíka zatím vede skvěle, po třech kolech je v čele soutěže
s plným bodovým ziskem. Naposledy
to odskákalo béčko Šakalu Kozolupy. Druhému týmu, hrajícímu pod
názvem Sokol Plzeň 1, patří zatím
sedmá příčka. Stejnou pozici zaujímá
i tým Vládi Mičky v soutěži Krajský
přebor II, když okusil porážku, remízu
i vítězství. A do třetice náleží 7. místo
i družstvu hrajícímu v Městě Touškově Regionální přebor Plzeň I.
S blížícím se koncem roku bychom
chtěli všem obyvatelům Líní a Sulkova popřát klidné a pohodové Vánoce,
pevné zdraví, úspěchy v pracovním
i soukromém životě. Ať jsou všechna Vaše rozhodnutí těmi nejlepšími
tahy!
Milan Jenč

Úspěšná výprava do Nepomuku
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Pásli ovce Valaši

1. Pásli ovce Valaši, při betlémské salaši:
hajdom hajdom tydlidom, hajdom
hajdom tydlidom.
2. Anděl se jim ukázal, / do Betléma jít
kázal: hajdom...
3. Jděte, jděte, pospěšte, / Ježíška tam
najdete: hajdom...

4. On tam leží v jesličkách, / zavinutý
v pleničkách: hajdom...

7. Maria se starala, / kde by plének
nabrala: hajdom...

5. Anděl zpívá písničku, / pozdravuje
matičku: hajdom...

8. Utrhneme z růže květ, / obvineme
celý svět: hajdom...

6. Zdrávas, Panno Maria, / Matko Boží
spanilá!: hajdom...

Vážení čtenáři!
Vánoce i N ový rok 2014 se rychle blíží.
Přejeme, aby Vám předvánoční shon nepokazil pohodu a klid,
aby ve všech domovech vládla sváteční nálada, tradice
a úsměv ze setkání se svými nejbližšími
a do N ového roku přejeme lásku, naději, jistotu a hlavně zdraví.
redakční rada

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 4. Ročník 7. Vychází 15. 12. 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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Projekty ELEKTROWINu přitahují stále více účastníků
Aktivity směřující ke zkvalitňování systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení a zvyšování
množství vysbíraných spotřebičů doplňuje kolektivní systém ELEKTROWIN dílčími projekty.
Ty slouží především k lepšímu informování veřejnosti, a to už od úrovně základních škol. Pravidlem také je,
že se při jejich uskutečňování shromáždí další spotřebiče, které ELEKTROWIN předá zpracovatelům k recyklaci.
Hasiči pomáhají sousedům
Jeden z nejúspěšnějších projektů poslední doby nese název Recyklujte s hasiči. ELEKTROWIN v něm v roce
2011 vyzval ke spolupráci dobrovolné hasiče z celé České republiky. Do projektu se již zapojilo více než 650
sborů, jejich členové pomohli jen v roce 2012 vysbírat téměř 1200 tun vysloužilých elektrozařízení.
Více než polovina zapojených sborů působí v malých obcích do 500 obyvatel. Právě ty nemívají vlastní sběrné dvory. Hasiči pomáhají svým sousedům tento handicap překlenout.
Do projektu Recyklujte s hasiči se může kdykoliv přihlásit kterýkoliv sbor dobrovolných hasičů a nově
i místní např. sportovní spolek. Jeho úkolem pak bude v obci, kde působí, vyhlásit den a místo, kam lidé
mohou předat nepotřebný spotřebič, a pak požádat kolektivní systém ELEKTROWIN o zajištění svozu. Ten
se uskuteční do sedmi dnů po objednání.
Za to organizátoři získají finanční odměnu. Hasiči ji nejčastěji využívají k organizování soutěží v oblasti hasičského sportu, pořádání kulturních akcí v obci, nebo k pořízení nového vybavení. Sboru dobrovolných
hasičů v Doubravce peníze od ELEKTROWINu dokonce pomohly při pořízení zánovního hasičského automobilu.
Nedílnou součástí projektu Recyklujte s hasiči je bezplatná infolinka 800 320 010, která funguje od pondělí
do pátku od 8 do 15 hodin. Více informací naleznete na internetové adrese www.recyklujteshasici.cz.
Recyklace pro děti a mládež
Pro žáky základních a studenty středních škol je určen projekt Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Tento
projekt usiluje o prohloubení znalostí nastupující mladé generace v oblasti třídění a recyklace odpadů a zároveň umožní dětem a mládeži získat osobní zkušenost se zpětným odběrem zejména drobných elektrozařízení a baterií. Členem školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět!, se může
bezplatně stát každá škola, jež má právní subjektivitu, a která se zaregistruje prostřednictvím formuláře
umístěného na webových stránkách www.recyklohrani.cz.
Ze „železné soboty“ je Železný týden
K dalším úspěšným projektům ELEKTROWINu na podporu zpětného odběru patří například Železný týden. Tento projekt vloni již podruhé netradiční formou upozornil širokou veřejnost na pozitivní dopady
recyklace elektrospotřebičů.
Druhý ročník této celorepublikové akce, která navazuje na tradici „železných sobot“ a je určena zejména
na podporu recyklace drobných elektrospotřebičů, odstartoval 17. září 2012 souběžně v Praze na náměstí
Míru a na olomouckém Horním náměstí. Na tato dvě místa (a samozřejmě také na všechna ostatní místa
zpětného odběru) lidé během zářijového Železného týdne odevzdali k recyklaci 680 tun starých spotřebičů.
ZOO, Den Země i Majáles
Již pátým rokem oceňuje ELEKTROWIN „bojovníky“ za recyklaci elektrospotřebičů volnou vstupenkou do
některé z partnerských zoologických zahrad v rámci projektu S vysloužilci do ZOO. Loni akce proběhla
v 11 zoologických zahradách po celé ČR. Návštěvníci ZOO při ní dohromady odevzdali přes tři tisíce kusů
starých spotřebičů.
Stánek ELEKTROWINu můžete potkat také při tradičních každoročních oslavách Dne Země. Jen v roce 2012
navštívil 28 měst a obcí.
ELEKTROWIN se podílí také na oslavách studentského svátku Majáles. Pokud loni návštěvníci těchto akcí
v Praze, Brně a Hradci Králové přinesli na Majáles nefunkční elektrický spotřebič, obdrželi slevu na vstupné.
Vybralo se při tom 417 kusů elektrospotřebičů. Podrobnosti o všech těchto projektech a akcích najdete na
webu www.elektrowin.cz.

Kontakt: ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835, fax: 241 091 834, e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

Jde o zpětně odebírané elektrozařízení,
předejte je kolektivnímu systému ELEKTROWIN...

Jedná se o odpad, kolektivní systém
ELEKTROWIN tento elektroodpad nepřebírá.

(ELEKTROWIN a.s., skupiny elektrozařízení 1 – velké domácí spotřebiče, 2 – malé domací spotřebiče a 6 – elektrické nářadí)

KOMPLETNOST ZPĚTNĚ ODEBÍRANÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ
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