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V knihovně si přijdou na své
milovníci výtvarných technik
Během roku 2014 do kolinecké knihovny zavítalo 1 747
návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 8 165 knih a časopisů. I přes klesající trend dětského čtenářství si děti vypůjčily 1 268 knih. Na 55 kulturních a vzdělávacích akcí, které
knihovna připravila nebo se na
nich podílela, přišlo 1 783 dětí
a dospělých. Pro děti z MŠ
a ZŠ v Kolinci připravila knihovna 22 výtvarných dílen, besed a soutěží. Pro veřejnost se uskutečnilo 11 výtvarných kurzů a seminářů a všem
lektorkám, které je vedly, patří
velké poděkování. Největší knihovnickou akcí minulého roku
byly velikonoční a vánoční tvořivé jarmarky, na které se přišlo
podívat celkem 500 zájemců. Ti
se zapojili do tvořivých dílen
nebo nakoupili tradiční řemeslné výrobky.
Knihovna umožňuje také
vzdělávání seniorů prostřednictvím Virtuální univerzity třetího
věku při České zemědělské univerzitě v Praze. V prosinci 2014

Děti při zdobení zimního talířku.

Tvořivá dílna pro děti.
všichni studenti úspěšně ukončili semestrální kurz „Historie
a současnost české myslivosti“
a pokračují letním semestrem
na téma „Etika jako východisko z krize společnosti“. Virtuál-

ní přednášky se konají od 3. 2.
2015 vždy po čtrnácti dnech od
10:00 hodin v muzeu v základní
škole v Kolinci.
I na rok 2015 připravila
knihovna různé akce pro děti

i dospělé. 24. 2. 2015 děti z MŠ
pod vedením lektorky Štěpánky Balvínové – Žákové zdobily
zimní talířek a za měsíc si vyrobily včelky a berušky z polystyrénových vajíček. Pro veřejnost se 13. 3. konal v knihovně kurz „Rozfoukávaná vosková batika“. Zdobení kraslic touto originální technikou představila výtvarnice Radka Grösslová, která vydala časopis Kraslice, kde je popsáno zdobení vajíček různými technikami, včetně rozfoukávané batiky. Tento časopis bylo možné
na místě zakoupit za 49,- Kč.
Zdobení velikonočních vajíček
si vyzkoušely také děti ze základní školy ve výtvarné dílně.
Pro ty byla také připravena na
16. 3. 2015 beseda se známou
spisovatelkou Ivonou Březinovou, která dovezla k prodeji
aktuální nabídku svých knih. Po
besedách se uskutečnila autogramiáda.
Na 24. dubna od 17:00 hodin
je naplánován kurz s Karolínou
Majdlovou, která přiveze nové
sítotiskové šablony a razítka ke
zdobení textilu. Tato jednoduchá
a efektní technika je velmi oblíbená i u dětí, protože výsledkem je vždy originální a zajímavé tričko, nebo jiná součást oděvu, kterou si samy vytvoří. V květnu udělá knihovna radost milovníkům keramiky
a práce s hlínou, protože proběhne kurz keramiky a glazování se Štěpánkou Balvínovou – Žákovou. Více informací
se zájemci mohou dozvědět na
www.knihovnakolinec.wz.cz, na
vývěskách nebo z hlášení místního rozhlasu.
Marie Hanusová

Vybavení učeben školy bude moderní
Starosty Mgr. Pavla Prince
(na snímku) jsme se už tradičně
zeptali na aktivity, které realizuje úřad městyse, a na plány zastupitelstva.
Jak to vypadá se zateplením
budovy úřadu a sportovní haly
u školy?
„V současné době na tomto
projektu intenzivně pracujeme.
Současně rekonstruujeme i interiéry. Projekt je spolufinancován z operačního programu Životní prostředí a jeho dokončení
je naplánováno v červnu. V únoru jsme měnili okna, což se může
zdát nelogické, ale musíme postupovat podle harmonogramu
dotačního titulu, jinak bychom
nedostali finanční podporu.“
Vím, že se chystá nějaká
modernizace ve škole. O co jde?
„Získali jsme dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad na modernizaci vybavení základní školy.
Vzniknou tak moderně vybavené učebny fyziky, chemie a multimediální učebna, kterou občané doposud znají jako „kreslírnu“. Před školou necháme udělat také nový chodník a v zadní
části opravíme fasádu do dvora,

aby ladila se zateplenou sportovní halou.“
Budete opět počátkem července pořádat „Dny městyse
Kolinec“?
„Ano, považuji je už za tradiční akci. Každoročně pro jejich
konání vybíráme jiné místo. Vloni se odehrávaly zejména ve zmodernizovaném sportovním areálu a koupališti. Letos jsme vybrali školu, která nyní prochází několika už zmíněnými úpravami.
Ve škole bude k vidění výstava
o historii školství. Hostem oslav
bude operní pěvkyně a absolventka naší školy Libuše Márová. Zapojí se také Klub seniorů a přátel
městyse Kolinec a další spolky.
Opět vystoupí náš pěvecký sbor
KOS. Na tuto akci zveme všech-

ny zájemce a zejména absolventy
školy – věříme, že pro ně bude jakýmsi neoficiálním srazem.“
Už dlouho se hovoří o průtahu Jindřichovickou ulicí. Jak
to nyní vypadá?
„Tento společný projekt
městyse a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje je ve fázi
zpracování projektové dokumentace. Uskutečnilo se setkání
občanů s projektantem, které nebylo jednoduché. Děkujeme občanům za vstřícnost. Jedná se
o úsek dlouhý zhruba 800 m.
Městys čeká výstavba části kanalizace a oprava vodovodního vedení. Dále budeme stavět chodníky a nové veřejné osvětlení.“
Jak dlouho ještě vydrží
městysi skládka a co chystáte
na prodloužení její životnosti?
„Druhá kazeta skládky nám
vydrží ještě zhruba dva až tři
roky. Nyní zpracováváme projektovou dokumentaci na třetí etapu
a po jejím ukončení bude skládka uzavřena. Novou nám už nikdo nepovolí, proto je důležité, aby občané svůj odpad třídili. Poplatek za skládkování je
u nás oproti jiným obcím nízký.
Do operačního programu Život-

ní prostředí jsme podali žádost na
pořízení kontejnerů na biologický odpad.“
Co ještě letos chystáte?
„Samozřejmě také připravujeme menší opravy komunikací v jednotlivých částech městyse. Dle požadavků občanů rozšíříme veřejné osvětlení v Jindřichovicích, Kolinci, Mlázovech
a v Tržku.
Máme požádáno o krajskou
dotaci na úpravu hasičské Tatry SDH Kolinec. Za finanční pomoci kraje chystáme také úpravy
zeleně. Díky dotaci z operačního
programu Životní prostředí budeme upravovat rybník „Malý“
v Mlázovech.“
Kolinec je členem dobrovolného svazku obcí Ostružná. Co
zajímavého připravujete společně s dalšími členskými obcemi?
„V rámci snahy o zvýšení bezpečnosti máme požádáno o dotaci z projektu
Plzeňský kraj – bezpečný kraj na
zakoupení několika kamer kamerového systému na ochranu obecního majetku či monitorování
přechodů.“
Děkuji za rozhovor.
-mk-

Klub chystá výlety i cesty za kulturou
Občanské sdružení Klub seniorů a přátel městyse Kolinec
již třetí rok úspěšně rozvíjí svoji činnost. Na výroční valné hromadě klubu 16. února 2015 jsme
zhodnotili činnost našeho klubu
za uplynulý rok 2014. Rád bych
připomněl jen některé stěžejní
akce, které se nám podařilo realizovat v roce 2014:
2. května – návštěva amatérského divadla „Fantastický pan“.
10. května – návštěva představení muzikálu „Aida“ v Hudebním
divadle Karlín v Praze.
6. září – návštěva představení „Cesta kolem světa“, otáčivé
hlediště v Českém Krumlově.
28. října – lampionový průvod
pro děti ve spolupráci s místní
knihovnou.
30. listopada – návštěva vánočního koncertu v divadle v Klatovech.
6. prosince – I. Kolinecký ples.
Cyklus přednášek s videopro-

dukcí o historii městyse Kolinec.
Za zajišťování těchto akcí
musíme poděkovat Ing. Marii
Makrlíkové, Mgr. Janu Víchovi, Anně Prexlové a Blance Potužákové.
Vedle kulturních a společenských akcí jsme realizovali
i řadu turistických výletů a zájezdů:
7. června – turistický výlet na
Velký Javor a Javorské jezero.
23. srpna – turistický výlet na
Javorník.
21. října – zájezd autobusem po
Národním parku Šumava v rámci programu „Dostupná Šumava“.
Za zajišťování těchto akcí
patří poděkování především
manželům Jaroslavě a Jaroslavovi Zimprichovým.
Na letošní rok jsme pro naše
členy i občany městyse připravili další hodnotné kulturní, společenské, turistické akce i atrak-

tivní zájezdy. Jen namátkou vybírám:
16. dubna 2015 – divadelní představení „Děláme to ve třech“
(Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer a Eva Decastelo), Měšťanská
beseda Plzeň.
23. dubna 2015 – IV. díl cyklu přednášek o historii Kolince
k 70. výročí osvobození městyse Kolinec.
14. května 2015 – koncert Orchestru Karla Vlacha k oslavám
70. let po válce „Melodie, které
nestárnou“, KD Klatovy.
16. května 2015 – zájezd autobusem do Německa a Rakouska,
skanzen Bavorského lesa Tittling, největší evropský skanzen
lidové architektury.
3. – 5. července 2015 – beseda
s českou operní pěvkyní a kolineckou rodačkou, mezzosopranistkou Libuší Márovou, členkou Národního divadla Praha.
18. července 2015 – zájezd auto-

busem do německého Berchtesgadenu – Orlí Hnízdo – Königssee.
15. srpna 2015 – Návštěva představení „Tři mušketýři“, otáčivé
hlediště Český Krumlov.
září 2015 – divadelní představení „Čardášová princezna“ od
Emmericha Kálmána, Velké divadlo Plzeň.
28. října 2015 – 2. ročník lampionového průvodu pro děti ve
spolupráci s místní knihovnou.
5. prosince 2015 – zájezd autobusem do Německa – vánoční
trhy Norimberk.
31. prosince 2015 – silvestrovský turistický pochod na Sedlo
u Albrechtic.
Další akce i podrobnosti
o činnosti našeho klubu najdete
na našich webových stránkách:
www.klub-senioru-pratel-mestyse-kolinec.cz.
Ladislav Duray,
předseda klubu

Kolinečtí hasiči připravují řadu akcí
Kolinečtí hasiči se již tradičně starají o kulturní dění v obci.
Konec sezóny 2014 uzavřeli poslední veřejnou akcí v hasičské
zbrojnici – rybími hody.
Závěrem loňského roku byl
na výroční valné hromadě zvolen
staronový výbor SDH na funkční
období 2015 – 2020.
31. ledna 2015 sbor zahájil kulturní sezónu tradičním hasičským plesem. Na povedené
akci zahrála skupina Andromeda.
O půlnoci hasiči a hasičky předvedli vystoupení spartakiády
v doprovodu skladby Michala
Davida „Poupata“. 21. února pořádal sbor opět v hasičské zbrojnici vepřové hody. Další akcí, na
které se místní sbor podílel, byl
28. února dětský maškarní karneval pořádaný Základní školou
v Kolinci. Hasiči zde zajišťovali občerstvení.
Kromě kulturních akcí samozřejmě místní hasiči v letošním roce vykonávali hlavně své
původní poslání a to při likvidaci
následků způsobených přírodními živly. Při vichřicích odstraňo-

Příprava na rybí hody 8. listopadu 2014.
vali padlý strom na silnici v Sušici. Při dalším výjezdu likvidovali několik padlých a nebezpečně zavěšených stromů na silnici Odolenov – Svatobor. V únoru vyjížděli na ohlášený požár
rodinného domu v Koníně na
Velharticku, ale nakonec se jed-

Na okrskové soutěži v Ujčíně 17. května 2014.

Napouštění koupaliště 22. června 2014.

nalo naštěstí jen o planý poplach.
Hasiči také vykonávají spoustu práce pro obec, která není tolik vidět, ale je důležitá. Jedná se
o úklid veřejného prostranství
nebo mytí komunikací či proplachování propustí za pomocí techniky. Některou práci dělají koli-

nečtí hasiči ve spolupráci s okolními sbory – zejména se sbory
v Ujčíně a Jindřichovicích, se
kterými úzce spolupracují po
celý rok.
Na letošní rok připravují hasiči spoustu kulturních akcí:
6. června budou pořádat již
10. ročník Memoriálu Josefa Jílka ve vodním fotbale, 27. června
to bude 8. ročník hasičské soutěže
„Kolinecký srandamatch“, kam
jsou pozváni i naši přátelé ze Slovenska, kteří se zúčastní soutěže
s jedním družstvem žen a jedním
družstvem mužů. Po soutěži zahraje na parketě v parku skupina Melodion, která oslovila místní občany při loňském slavnostním otevření koupaliště a sportovního areálu. 4. července se budou hasiči podílet na přípravách
a průběhu akce „Dny městyse
Kolinec“. Ve dnech 25. – 26. července se uskuteční pouťové zábavy v zámeckém parku, kde je
na sobotu připravena opět místní skupina Andromeda a v neděli tradiční kuželkový turnaj s pěknými cenami a posezením při dechovce. V průběhu prázdnin budou dále pořádat různé akce pro
děti v podobě ukázek techniky
a výroby oblíbené pěny.
Mimo kulturní akce budou
celou sezónu probíhat různé hasičské soutěže v okolních obcích,
kde kolinečtí hasiči poměří síly
s ostatními sbory.
Před dvěma lety byla jednotce SDH Kolinec přidělena cisterna CAS 32 – Tatra 815, která prošla první fází rekonstrukce. V letošním roce by měla být dokončena druhá fáze její úpravy z finančních prostředků městyse Kolinec a Plzeňského kraje. Po této
celkové opravě bude cisterna
jako nová a věříme, že bude sloužit několik dalších let.
V loňském roce po několikaletém úsilí a jednání zástupců
městyse Kolinec a SDH Kolinec
bylo založeno družstvo mladých
hasičů. Mladí hasiči pilně trénují pod vedením svých vedoucích.
Na soutěžích se již dostavují první dobré výsledky. Doufejme, že
jim chuť vydrží i do budoucna,
abychom si z nich mohli vychovat své nástupce a pokračovatele
hasičské myšlenky.
Bc. Jiří Boublík,
starosta SDH Kolinec

Optimalizace příznivě ovlivnila vodné
Vážení občané městyse Kolinec, navazuji na mé předchozí články v Kolineckém zpravodaji a nyní bych Vás rád
v tomto vydání krátce seznámil
s výsledky ročního fungování
úpravny vody od ukončení zkušebního provozu a jejího uvedení do běžného denního režimu.
Úpravna vody byla v městysi Kolinec vybudována za účelem zajištění výroby pitné vody
bez nadlimitních hodnot v ukazatelích arsenu a manganu.
S potěšením mohu konstatovat,
že kvalita dodávané pitné vody
z nově vybudované úpravny
vody Kolinec po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické zcela vyhovuje
všem stanoveným limitům platné vyhlášky.
Kontrola jakosti vyrobené
vody byla v průběhu tohoto období naší společností VODOSPOL s.r.o. prováděna formou
akreditovaných odběrů vzorků vody, jejichž četnost a obsah
je stanoven platnou vyhláškou.
Ani v jednom případě nedošlo
k překročení sledovaných ukazatelů pitné vody.
Celý navrhnutý režim úpravy vody tedy funguje a z úpravny vody odchází do spotřebiště
upravená voda, která vyhovuje
ve všech parametrech vyhlášce
stanovující přípustné limity pro
pitnou vodu.
Všechny dosavadní poznatky a výstupy technického i eko-

nomického rázu byly použity
i v návrhu kalkulace vodného
pro rok 2015. V této souvislosti se jako velice pozitivní jeví
fakt, že se podařilo původně
uvažovaný nárůst provozních
nákladů na chod úpravny vody
v průběhu sledovaného období
optimalizovat, což se i projevilo
ve schválení konečné ceny vodného pro letošní rok. Ta se sice

ke konečným odběratelům.
Proto provozovatel s vedením
městyse hledá v rámci finančních možností cesty, jak zkvalitnit sítě vodohospodářské infrastruktury. Tento úkol se týká samozřejmě nejen rozvodů pitné
vody, ale i odkanalizování odpadní vody.
V současné době je připravováno několik investiční zá-

VODOSPOL s.r.o.

vody a odvádění odpadních vod
v městysi Kolinec.
Vážení občané, ujišťuji Vás,
že mi bude milou povinností
i v příštím vydání Kolineckého
zpravodaje podat další aktuální
informace o provozu vodohospodářské infrastruktury vašeho
městyse.
Ladislav Pipošiar,
ředitel VODOSPOL s.r.o.

Úřad městyse
Úřední hodiny
Pondělí: 7:00 – 17:00 hod.
Středa: 7:00 – 17:00 hod.
Pracovní doba
Pondělí: 7:00 – 17:00 hod.
Úterý: 7:00 – 16:00 hod.
Středa: 7:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek: 7:00 – 15:00 hod.
Pátek: 7:00 – 13:15 hod.

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury
městyse Kolinec
proti minulému období o něco
navýšila, ale je potřeba zdůraznit, že i v kontextu zmíněné optimalizace oprávněných nákladů se jedná o nárůst v nejnižší
hladině možné cenové úpravy.
Před naší společností a před
vedením obce stojí další úkol,
aby se takto upravená pitná
voda dostala ve své kvalitě až

měrů vedoucích ke zkvalitnění
majetku městyse (rekonstrukce ulic Jindřichovická a Nádražní aj.). V této souvislosti vedení městyse se společností VODOSPOL s.r.o. připravuje i opravy vodohospodářských
prvků, které vedou v těchto trasách, což přispěje k postupnému zkvalitňování dodávky pitné

Geodetická kancelář
Ing. Jan Rambousek 		
Kolinec čp. 217 			
					

mob.: 724 224 196
e-mail: susice@geokancelar.cz
www.geokancelar.cz

Poskytujeme komplexní služby v oboru geodézie:
- geometrické plány 		
- vytyčování hranic parcel

- zaměřování inž. sítí
- mapové podklady pro projekty...

Uzavírka silnice
v Hrádku
Na silnici II/187 v obci
Hrádek v současné době probíhá výstavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace
frézováním a následovat bude
osazení obrubníků a pokládka
asfaltových vrstev
Objížďka má stanovenou
trasu po silnici III/1717 Kolinec – Jindřichovice a po silnici
III/1718 do Malonic a dále do
Velhartic a po silnici III/1718 a
II/171 – Hlavňovice – Petrovice u Sušice – Sušice.
Úplná uzavírka silnice byla
povolena od 1. dubna 2015.

Pozvánka
na hřiště
31. 5. pořádáme oslavu Dne
dětí na hřišti u Základní školy v Kolinci. Děti se můžou
těšit na pohádku, různé soutěže, jízdu na koni a opékání vuřtů.

Kolinecký zpravodaj. 1. číslo 3. ročníku vyšlo 2. dubna 2015 nákladem 450 ks výtisků. Ohlasy a příspěvky zasílejte cestou e-mailové adresy:
kriz.arkada@gmail.com. Evidováno MK pod číslem: MK ČR E 21092 ze dne 27. 2. 2013. Příští vydání září 2015.

