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Kolinecký 
zpravodaj

Mlázovští hasiči mají pes-
trou náplň práce – a to někte-
ří škarohlídi říkali, že v Mlázo-
vech je to na zrušení, ale mlá-
zovští jsou v kurzu! Členů v po-
sledních letech přibývá, hlásí se 
hlavně mladí. Z celkového počtu 
25 jsou dokonce tři mladé dámy 
a to nemluvím o mladých „če-
katelích“, kteří čekají až dovrší 
správný věk pro vstup mezi nás.

I v tak malých obcích jako 
jsou Mlázovy má sbor dobrovol-
ných hasičů svůj význam a to si 
místní začali zřejmě uvědomo-
vat. Vždyť jaké si to doma udě-
láme, takové to tam budeme mít.

Mlázovští hasiči mají za se-
bou za poslední roky několik zá-
sahů při požárech, při kterých 
podle svých možností pomáhali 
tak, že sklidili pochvalu od pro-
fesionálů! K zásahům totiž dojíž-
dějí mezi prvními. Pomáhají ale 
i v prevenci při žních nebo jako 

Mlázovští hasiči jen nehasí,
pomáhají i v mnohém dalším 

dozor při svařování v rizikových 
místech. S kolineckým země-
dělským družstvem máme dob-
rou spolupráci. Ale nejen ohněm 
živ je hasič. Snažíme se i pomá-
hat obci například péčí o rybníky 
v našem katastru a není to prá-
ce málo – několikrát do roka po-
sekáme hráze a vyčistíme okolí.

Zúčastníme se každoroč-
ně i několika hasičských soutěží  
a to se smíšeným družstvem a se 
sériovou neupravovanou tech-
nikou. Letos nám stupně vítězů 
unikly jen o desetiny.

V letošním roce přišla i myš-
lenka na opravu kříže z 18. sto-
letí na okraji Mlázov. Je to je-
den z významných prvků, kte-
rý dává krásné krajině kolem 
Mlázov svůj půvab. Podařilo se 
nám na nákladnou opravu zajis-
tit dotaci, významně nás podpo-
řil městys Kolinec i některé fir-
my a pomohla i veřejná sbírka.

Slavnostní odhalení obnoveného Baštářovo kříže v neděli 16. října 
2016 na rozcestí Mlázovy – Lukoviště.

Jsem rád, že tady máme 
dobrou partu a podporují nás  
i občané. Nyní netrpělivě čeká-
me a těšíme se na novou mlá-
zovskou hasičskou zbrojnici, je-
jíž výstavbu má městys Kolinec 
pro příští rok v plánu. Budeme 
pak díky novému zázemí dále 
prospěšní pro Mlázovy i celé  
jejich okolí.

Chtěl bych našim členům 
poděkovat za celoroční práci  
a popřát všem klidný vánoč-
ní čas a v následujícím roce se 
s Vámi těším na setkání při spo-
lečné práci i prevenci. Také nám 
všem přeji co nejméně důvodů  
k zásahům proti živlům!                             

Ing. Vladimír Vácha, 
starosta SDH Mlázovy

Vyhlášku je třeba dodržovat
Volné pobýhání psů řeší obecně závazná vyhláška č. 1/2011 

o veřejném prostoru, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství ve správním území městyse Kolinec.  
V ní se uvádí: „zakazuje se znečišťovat veřejná prostranství 
psími výkaly, vlastník nebo průvodce psa je povinen neprodle-
ně znečištění veřejného prostranství odstranit“. Občané, kteří 
toto ustanovení vyhlášky nerespektují, budou nejdříve upozorněni  
a při jeho opakovaném porušení městys přistoupí k sankci.

Městys Kolinec přeje občanům 
krásné prožití vánočních svátků

i mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti 
v roce 2017. 



Knihovna v Kolinci již ně-
kolik let umožňuje celoživotní 
vzdělávání seniorů, proto bych 
chtěla informovat o úspěchu stu-
dentů Virtuální univerzity třetí-
ho věku v konzultačním středis-
ku Kolinec při PEF ČZU v Praze. 

Všichni studenti, kteří na-
vštěvovali v knihovně virtuál-
ní přednášky, splnili fakultou 
stanovené podmínky víceleté-
ho výukového studijního pro-
gramu a úspěšně studium za-
končili. Senioři se 19. 5. 2016  
zúčastnili slavnostní promoce  
v aule České zemědělské univer-
zity v Praze a obdrželi „Osvěd-
čení o absolutoriu univerzity tře-

Rádi bychom poděkova-
li zástupcům městyse za skvě-
lou spolupráci, v rámci které se 
díky společným krokům plně 
daří zachovávat nejvyšší kvali-
tu dodávané vody i její dostateč-
nou kapacitu. Na základě dohody  
s majitelem infrastruktury byla 
dohodnuta cena vodného a stoč-
ného ve stejné výši jako v roce 
2016 – tedy bez jakéhokoliv na-
vyšování nákladů pro občany.

V celém roce probíhala prů-
běžná kontrola nově vystavěné 
úpravny vody. Dle veškerých vý-
sledků rozborů je voda z úprav-
ny vody ve vynikající kvalitě. 
Do budoucna však bude vhod-
né ještě řešit výstavbu nového 
vrtu, aby byla kapacita zdrojové 
vody bezproblémová pro úprav-
nu i pro městys.

V příštím období bude pro 
naší společnost ve spolupráci  

Senioři slavnostně ukončili studium 

Zájemci můžou dostávat aktuální zprávy

tího věku“ při Provozně ekono-
mické fakultě České zeměděl-
ské univerzity v Praze. Osvěd-
čení za absolventy převzal od 
děkana PEF Ing. Martina Peli-
kána, Ph.D., starosta městyse 
Mgr. Pavel Princ. Všichni seni-
orští studenti si zaslouží velkou 
gratulaci, obdiv a úctu za dosa-
žené úspěchy ve studiu. V sou-
časné době VU3V pokračuje no-
vým kurzem, který se věnuje 
lidskému zdraví. Více informací 
na www.e-senior.czu.cz.

Knihovna se věnuje nejen 
seniorům, ale také ostatním vě-
kovým skupinám. Pro děti z MŠ 
v Kolinci připravila výtvarnou 

s městysem prioritou výměna 
vodovodního řadu v komunikaci 
směrem na Buršice, rekonstruk-
ce prameniště Ovčín a při opra-
vě průtahu městysem naplánová-
ní kanalizačního a vodovodního 
řadu společně s přípojkami.

Tímto by se též navázalo 
na kompletní rekonstrukci uli-
ce Jindřichovická, kde byla pro-

dílnu, kde si děti malovaly dře-
věné dráčky a děti ze ZŠ vyrá-
běly záložky do knih. Na své 
si přišly také ženy, které na-
vštívily prodejní výstavu vazeb  
Heleny Knězové. Tu připravila 
knihovna ve spolupráci se Spol-
kem přátel městyse Kolinec. 
Paní Helena Knězová nejprve 
představila sušené rostliny, kte-
ré sama pěstuje a následně zpra-
covává do vazeb. Pak předved-
la, jak se voňavé dekorace tvo-
ří a aranžují. Zájemci také měli 

možnost zakoupit si hotové vaz-
by nebo sušené přírodniny a vy-
bírat mohli z velkého množství 
hotových výrobků a sušin.

Další akce knihovna připra-
vuje na období adventu. Ať už 
jsou to výtvarné dílny pro děti 
nebo vánoční tvoření pro veřej-
nost. O akcích, které knihovna 
chystá, se každý může informo-
vat na vývěskách úřadu městyse 
a na stránkách knihovny:
www.knihovnakolinec.wz.cz 

Marie Hanusová

mováním obyvatel v okolních 
provozovaných lokalitách by-
chom Vás opět rádi upozorni-
li, že se v rámci naší společnosti 
můžete zaregistrovat s Vaším od-
běrným místem do systému slou-
žícímu k informování odběratelů 
(SMS INFO). Při Vaší registraci 
získáte do svého telefonu infor-
mace o prováděných odstávkách 
dodávky vody, větších havárií na 
vodovodních řadech či o ostat-
ních provozních událostech.

Další informace ke službě 
SMS INFO a registraci naleznete 
na stránkách: www.voda-info.cz.

Jan Tureček, 
ředitel, 

VODOSPOL s.r.o. 

Děti v knihovně vyráběly dřevěné dráčky.

Ze slavnostní promoce v aule České zemědělské univerzity v Praze.

vedena výměna vodovodního  
i kanalizačního řadu společně  
s přípojkami. Za toto je třeba zá-
stupcům městyse poděkovat, ne-
boť taková péče o infrastrukturu 

při rekonstruk-
cích komunika-
cí není příliš ob-
vyklá.

V součas-
né době se staví 
prodloužení vo-
dovodního řadu 
v obci Mlázovy 
pro novou hasič-
skou zbrojnici.

Na základě 
praktických zku- 
šeností s infor-



Starosty Mgr. Pavla Prince 
(na snímku) jsme se zeptali na 
současné aktivity radnice. 

Tento měsíc byla dokonče-
na důležitá rekonstrukce Jin-
dřichovické ulice. Jak tato  
investiční akce probíhala?  

„Práci v ulici bylo potře-
ba nejprve naplánovat a sladit 
s možnostmi Plzeňského kra-
je, který financoval rekonstrukci 
vozovky včetně objízdné komu-
nikace k Nádražní ulici. Městys 
pak hradil další práce: vybu-
dování chodníků obnovu infra-
struktury – kanalizace a vodo-
vodu, včetně přípojek k jednotli-
vým nemovitostem, a instalova-
ní nového veřejného osvětlení. 
Náklady pro městys byly vyčís-
leny na 10 174 000 Kč bez DPH. 
Zhruba dva miliony jsme získa-
li z dotací, například z Programu 
stabilizace a obnovy venkova  
Plzeňského kraje na veřejné 
osvětlení či jsme využili Dotač-
ního programu vodohospodářské 

Městys pomůže hasičům i vylepší cesty 

infrastruktury 2016. Rád bych 
touto cestou poděkoval všem  
občanům, kteří byli touto nároč-
nou stavbou nějak omezeni, za 
trpělivost a shovívavost. Jsme 
rádi, že se vše dovedlo ke zdár-
nému konci a další část našeho 
městyse byla vylepšena.“

Také na náměstí prošla le-
tos proměnou jedna nevzhled-
ná stavba. O co šlo?   

„Stav nevyužité stodoly na 
náměstí nás dlouhodobě trápil 

a jsme rádi, že jsme pro ni na-
šli smysluplné využití. Vznik-
lo zde zázemí úřadu městyse  
s garáží a objekt byl opraven.  
Na tuto investiční akci se nám 
podařilo získat dotaci od Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR  
z Programu záchrany význam-
ných zemědělských budov ve 
výši 750 000 Kč.“

Jistě už máte naplánovány 
investiční akce pro příští rok. 
Na co se městys zaměří?

„V roce 2017 požádáme  
o dotaci na dovybavení sběrné-
ho dvora. Potřebujeme zde nové 
kontejnery a mostní váhu. Dále 
se pustíme do lesních cest, na 
které se opět pokusíme získat 
dotaci z Programu pro rozvoj 
venkova. Chceme upravit ze-
jména Konínskou cestu na Ho-
lém vrchu. Také hodláme koupit 
vyvážečku dřeva, která zefektiv-
ní práce v lese.

Postupně provedeme revita-
lizaci rybníků v Tržku a v Burši-

cích. Opravíme jejich hráze, vý-
pustní zařízení a zejména je od-
bahníme. Na rybník v Buršicích 
ještě podáme žádost o dotaci. 
Nezapomeneme ani na kapličky, 
kterých je na území městyse celá 
řada. Nyní chystáme opravu bo-
říkovské a vlčkovické.“

Dlouho se hovoří o přestav-
bě hasičské zbrojnice v Mlázo-
vech. Je v tom něco nového?

„Určitě. Zdejší hasičskou 
zbrojnici vnímáme jako velký 
dluh, který v příštím roce smaže-
me. Nyní připravujeme výběro-
vé řízení na zhotovitele staveb-
ních prací. Bude zde garáž pro 
hasičskou techniku, která může 
sloužit i pro spolkové aktivity.  
Z rozpočtu městyse sem investu-
jeme zhruba dva miliony korun. 
Dále pořídíme pro sbory dobro-
volných hasičů v Jindřichovicích 
a Kolinci nová hasičská auta  
v rámci programu Dotace pro 
jednotky SDH obcí.“                

-mk-

Již třetím rokem provozu-
je Oblastní charita Sušice jed-
no ze svých středisek přímo  
v Kolinci – zejména díky pod-
poře městyse Kolinec, kte-
rý naše služby podporuje ne-
jen finančně, ale také nám po-
skytuje zázemí přímo v budo-
vě úřadu. Ze střediska denně vy-
jíždějí pracovnice a poskytují 
péči svým klientům – seniorům  
a osobám se zdravotním postiže-
ním nebo chronickým onemoc-
něním v Kolinci a v širokém 
okolí. Nejčastěji pomáháme  
lidem s péčí o domácnost, hy-
gienou, nákupy, podáváním jíd-
la nebo dovážíme obědy do do-
mácností. Není neobvyklé, že 
domácnosti navštěvují současně 
dvě pracovnice v případech, kdy 
je poskytována péče dlouhodo-
bě ležícím osobám, které si pře-
jí zůstat doma. Spolupráce s ro-
dinou při každodenní péči je ne-
jen vítaná, ale také velmi obvyk-
lá. Je vidět, že lidé na Kolinec-
ku se chtějí svým blízkým věno-
vat i ve stáří a v nemoci. Z toho 
máme vždy velkou radost. 

To, že se sociálním služ-
bám na Kolinecku daří, podpo-
ruje fakt, že dlouhodobě dochá-

Sociálním službám se na Kolinecku daří
zí k nárůstu osob, které denně 
naše sociální služby využívají. 
S tím se také rozšiřuje tým na-
šich stálých pracovníků. V roce 
2016 jsme ze střediska v Kolinci 
se sedmi pracovnicemi poskyto-
vali péči 38 klientům a jen v říj-

tiž o čísla, ale především o kvali-
tu poskytované péče. Té se sna-
žíme věnovat pravidelným vzdě-
láváním a metodickým vedením 
a pochopitelně si také se zájmem 
vyslechneme i vaše reakce na 
námi poskytované služby.

ké životní tísně. Ti mají mož-
nost využít služeb odborného 
sociálního poradenství v bez-
platné sociální poradně, kte-
rá je k dispozici veřejnosti kaž-
dé liché úterý v čase od 13 do 
16 hodin. Odborní sociální pra-
covníci poradny mohou pomo-
ci řešit zadluženost, nedosta-
tek finančních prostředků, pro-
blémy s bydlením nebo pomo-
hou zorientovat se v systému  
sociálních dávek a pomoci. Na-
bídka našich služeb zahrnuje 
také materiální, zejména potra-
vinou pomoc, nebo zapůjčení 
kompenzačních pomůcek či vy-
soušečů vzduchu. 

Oblastní charita Sušice po-
máhá lidem ve svém oko-
lí již přes 15 let. Zajistit pro-
voz neziskové organizace však 
není příliš snadné. Pokud ale 
spolupráce při poskytování  
sociálních služeb funguje po-
dobně jako v Kolinci, je cesta 
k pomoci druhým vždy snazší. 
Za to všem, kteří nás podporují, 
děkujeme. Neváhejte se na nás 
proto obrátit v případě, že i vy 
budete potřebovat pomoci. 

Marie Hrečínová Prodanová, 
ředitelka Oblastní charity Sušice

nu tohoto roku si o naše služby 
zažádalo dalších pět osob. To nás 
pochopitelně moc těší a přejeme 
si, aby s našimi službami byli 
obyvatelé Kolince a okolních 
obcí hlavně spokojeni. Nejde to-

V Kolinci ale nenabízíme 
jenom pečovatelkou službu, 
osobní asistenci nebo odlehčo-
vací služby seniorům v domác-
nosti. Nabízíme služby také li-
dem, kteří se dostali do něja-

O péči Oblastní charity Sušice mají senioři zájem.



V průběhu hlavních prázd-
nin došlo k výměně dalších oken  
za plastová (14 kusů za cca 
160 000 Kč) a celkové generál-
ní úpravě jedné třídy v mateřské 
škole (nový stojan na lehátka, 
nová lehátka, koberec, vybílení, 
internet – za cca 100 000 Kč).

V novém školním roce nedo-
šlo k zásadním změnám v orga-
nizaci činnosti ani v personálním 
obsazení školy.

V současné době se řeší mož-
nost podání žádosti o další dota-
ci z evropských fondů na vzdělá-
vání pedagogických pracovníků 
základní i mateřské školy v část-
ce až 700 000 Kč.

V uplynulém půlroce absol-
vovaly děti kromě velmi oblíbe-
ných prázdnin i aktivity souvise-

a u školy pracovali s geodetický-
mi přístroji pod dohledem pana 
Pecha. Všichni podle umístění 
získali sladkou „medaili“.

Při zahájení školního roku se 
dětem dostalo ocenění za druhé 
místo v kategorii základních škol 
v soutěži „O nejúspěšnější ško-
lu v předmětových soutěžích ve 
školním roce 2015/2016“ uděle-
né Krajským úřadem Plzeňské-
ho kraje, i za další soutěže, na-
příklad 3. ročník Mistrovství ČR 
ZŠ a SŠ ve Finanční svobodě  
v Praze, kde obsadili první místo 
mezi školami.

I v tomto roce se již začí-
ná soutěžit. První vlaštovkou je 
účast 8. a 9. třídy v soutěži Příro-
dovědný klokan, do které se za-
pojují školy z celé republiky, ná-

Kolinecký zpravodaj. 2. číslo 4. ročníku vyšlo 16. prosince 2016 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: jaro 2017.

Aktuálně ze školy

Geodetická kancelář
Ing. Jan Rambousek                      mob.: 724 224 196
Kolinec čp. 217          e-mail: susice@geokancelar.cz
                            www.geokancelar.cz

Poskytujeme komplexní služby v oboru geodézie:
- geometrické plány

- vytyčování hranic parcel pro projekty...
- zaměřování inž. sítí
- mapové podklady

Klub seniorů a přátel městy-
se Kolinec, který se v průběhu 
roku 2016 přejmenoval na Spo-
lek přátel městyse Kolinec nava-
zuje na činnost původního klu-
bu. Spolek úspěšně rozvíjel čin-
nost i v letošním roce na poli 
společenském, kulturním, turis-
tickém i sportovním. 

Rád bych připomněl jen ně-
které stěžejní akce, které se nám 
podařilo realizovat v letošním 
roce:

25. února – návštěva koncer-
tu Václava Neckáře „Mezi svý-
mi“ v Kulturním domě v Klato-
vech.

11. června – návštěva diva-
delního představení Neil Simon 
„Vstupte!“ ve Vinohradském di-
vadle v Praze.

1. července – návštěva před-
stavení „Ženy Jindřicha VIII“, 
otáčivé hlediště v Českém 
Krumlově.

17. září – návštěva divadel-
ního představení činohry „Jed-
notka intenzivní lásky“  na Nové 
scéně DJKT Plzeň.

Za zajišťování těchto akcí 
se patří poděkovat Ing. Marii  
Makrlíkové.

Vedle těchto akcí jsme reali-
zovali i řadu turistických výletů 
a zájezdů:

23. a 24. dubna – dvouden-
ní autobusový zájezd s návště-
vou vinařského sklepa „Valtické 
podzemí“  ve Valticích. 

28. května – zájezd autobu-
sem do Rakouska na Křišťálový 
svět Swarovski a návštěva histo-
rického centra Innsbrucku.

28. srpna – turistický po-
chod ke svatému Bartoloměji  
u příležitosti mše a pouti k svátku  
sv. Bartoloměje.

27. října – ve spolupráci  
s místní knihovnou jsme připra-
vili prodejní výstavu dekorací ze 
sušených rostlin – vazby Heleny 
Knězové.

Za zajišťování těchto akcí 
patří poděkování především Ja-
roslavě Zimprichové a Anně 
Prexlové.

Do konce letošního roku se 
ještě konaly (konají):

12. listopadu – návštěva ter-
málních lázní Bad Füssing v Ně-
mecku.

26. listopadu – s městysem 
Kolinec a ZOD Kolinec jsme se 
spolupodíleli na akci „Zábavné 
odpoledne pro seniory“.

4. prosince – návštěvu vá-
nočního koncertu Evy Pilarové  
v Klatovech.

V neposlední řadě se zú-
častníme 31. prosince 32. roční-
ku Silvestrovského pochodu na 
Sedlo u Albrechtic.

Další akce i podrobnosti  
o činnosti našeho spolku najdete 
na webových stránkách:
www.spolek-pratel-mestyse-ko-
linec.cz

Ladislav Duray, předseda 

Spolek přátel městyse 
funguje již čtvrtým rokem

jící se školou. Ještě v červnu mi-
nulého školního roku připravi-
li členové SVOLu pro první stu-
peň „Den lesa“, kde si na jednot-
livých stanovištích děti zopako-
valy poznávání dřevin, živoči-
chů i postupy při těžbě dřeva.  
V ten samý den byl pro žáky dru-
hého stupně připraven projekt  
„Z lavic do terénu“. Prolínala 
se zde historie, přírodopis, ze-
měpis, tělesná výchova a geo-
dézie, a žáci mohli své vědo-
mosti zúročit na několika stano-
vištích. V úvodu navštívili kos-
tel sv. Jakuba, kde vyslechli vý-
klad pana Kopelenta, pak se roz-
dělili do skupin a střídali se na 
stanovištích v tělocvičně, na ži-
dovském hřbitově, na Kalvárii  

sledovat bude ještě Matematický 
klokan a dějepisná olympiáda.

Pro prvňáky a druháky při-
pravily jejich třídní poslední den 
v říjnu společnou halloweenskou 
party. Vystrojeni v strašidelných 
maskách vstoupili do kouzel-
né 1. třídy, kde už na ně čeka-
ly sladké odměny za účast v du-
chařských soutěžích a samozřej-
mě možnost zařádit si na parke-
tu za zvuků halloweenské hud-
by. Na návštěvu přišel i kostli-
vec Pepa a dva žáci se dobrovol-
ně nechali začarovat v mumie.  
V závěru byli všichni, včetně tří-
dy, uvedeni do původního stavu 
a mohli se v plném zdraví věno-
vat své další práci.

Kolektiv učitelů ZŠ

Halloweenská party prvňáků a druháků.

Úřad městyse žádá občany, aby třídili odpad a zachovávali 
čistotu kolem popelnic a kontejnerů na separovaný odpad. 

Děkujeme.


