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Kvalita pitné vody je pod dohledem
Již uběhlo několik měsíců
od chvíle, kdy jsem vás informoval o spuštění vaší úpravny
vody v režimu zkušebního provozu. Současně uběhlo několik
měsíců od doby, kdy tato úpravna vody byla slavnostně otevřena. Rád bych vás ujistil, že mne
a všechny ostatní zúčastněné na
celém tomto úspěšném projektu
velice potěšilo, že účast vás, občanů, na tomto slavnostním aktu
byla opravdu velká. Bylo pro nás
velice příjemné zjištění, že projekt úpravny vody se stal věcí
veřejnou a občané městyse mají
velký zájem o získání maximálních informací, které je přesvědčí, že veřejné peníze byly využity
smysluplně a ve prospěch všech.
A právě ústy zástupce naší
společnosti byly všem přítomným tyto informace při oficiálním otevření poskytnuty. Respektive byl všem přítomným
velice podrobně popsán průběh
úpravy vody, která prostřednictvím osazené technologie upravuje surovou vodu na vodu pitnou, která by měla vyhovovat
všem jakostním parametrům stanovených platnou legislativou.
Jistě vás tedy právem zajímá, zdali vše to, co bylo řečeno,
co bylo vyprojektováno a vybudováno, opravdu v reálném režimu úpravy surové vody funguje.

Nová úpravna vody.

Při slavnostním otevření úpravny vody 6. července mohli zájemci
ochutnat vodu přímo z kohoutku v prostorách úpravny.
Ano, celý navržený režim
úpravy vody funguje a z úpravny vody po celou dobu zkušebního provozu odchází do spotřebiště upravená voda, která vyhovuje
ve všech parametrech vyhlášce
stanovující přípustné limity pro
pitnou vodu.
Již minule jsem vás informoval, že úpravna vody bude procházet v rámci zkušebního pro-
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vozu různými mezními situacemi - simulovanými i náhodnými.
Tyto nestandardní stavy by měly
zjistit, jak rychle bude reagovat technologie, jak rychle bude
reagovat obsluha úpravny, zhotovitel díla a projektant včetně vyhodnocení případného dopadu do
jakosti upravené vody.
K dnešnímu dni mohu zkonstatovat, že všechny vzniklé situace byly vždy rychle a kompetentně zvládnuty a to bez negativního vlivu na odběratele.
O tom i mimochodem vypovídá
fakt, že na základě průběžně odebíraných vzorků upravené vody
nebyla zaznamenána jediná odchylka od stanovených parametrů pitné vody.
Ve svém předchozím článku jsem nevyloučil možnost, že
se mohou vlivem nově zavedené technologie úpravy vody vyskytnout problémy na vodovodní síti, jejichž příčinou je přede-

vším změna tlakových poměrů
v potrubí. Uvolněním v potrubí usazených inkrustů může docházet k zakalení vody a tedy
i k dočasnému zhoršení senzorických vlastností. Abychom
mohli učinit potřebná opatření
i ve spolupráci s orgány vašeho
městyse, využívám této možnosti
a opětovně vás žádám o okamžité nahlášení jakékoliv případné odchylky. Dle našich záznamů jsme prozatím přímo neobdrželi ani jeden zásadní podnět, nicméně vzhledem ke znalostem vodovodní sítě městyse předpokládáme, že mohlo
k ojedinělým případům dojít.
Proto vás tedy prosím, abychom
mohli již kvalitní upravenou
vodu dodat až k vám, nahlaste neprodleně naší společnosti
jakýkoliv problém vzniklý na
vodovodní síti. Podněty můžete
telefonovat do sídla společnosti VODOSPOL s.r.o. (+420 376
310 060), zaslat e-mailem na:
vodospol@vodospol.cz nebo využít odpovědní formulář na webových stránkách společnosti:
www.vodospol.cz. Jak jsem i minule slíbil, budeme se každým námětem ve spolupráci s představiteli městyse intenzivně zabývat
a budeme hledat co nejlepší řešení.
Vážení občané, bude mi milou povinností, abych vás i v příštím vydání Kolineckého zpravodaje seznámil s chodem vaší
úpravny vody a s kvalitou upravené vody, přičemž pevně věřím,
že informace budou opět veskrze
pozitivní. Děkuji.
Ing. Ladislav Pipošiar,
ředitel, VODOSPOL s.r.o.

Velký bazén
bude zachráněn
Mnozí občané se ptají, proč
se chce městys pustit do náročné
úpravy koupaliště, když má před
sebou řadu jiných důležitých úkolů (kanalizace, opravy komunikací...). Zastupitelé rozhodli o celkové revitalizaci koupaliště ze dvou
důvodů. Za prvé vyšel dotační titul, který nám byl šitý na míru,
a druhým důvodem je havarijní stav velkého bazénu. Jeho provoz v další sezoně už není možný
(neudrží se v něm voda). Zajištění kvality vody v souladu s náročnými hygienickými podmínkami
je tak náročné finančně i personálně. Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad. V současnosti byla podepsána smlouva o dotaci s více
než 92 % podílem poskytovatele.
25. září se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavby
a koupaliště chceme dokončit do
začátku sezony 2014. Tím jsme
velký bazén zachránili před likvidací a obecní majetek bude výrazně zhodnocen. Současně plánujeme i doplnění sportovního areálu
a služeb, po kterých velký počet
návštěvníků volal.
Mgr. Pavel Princ

Kulturní akce
městyse

Městys vás zve:
2. 11. od 19 hod. uvede divadelní soubor Rynek z Újezda
u Plánice ve spolupráci s Úřadem městyse Kolinec “Pověsti
z Pošumaví”. Kde: sál restaurace Na Radnici.
1. 12. od 14.00 hod. se bude
konat “Mikulášská nadílka
pro děti”. Kde: sál restaurace
Na Radnici.
22. 12. od 18.00 hod. bude
vánoční koncert kolineckého
sboru „KOS“. Kde: sál Restaurace Na Radnici.
Knihovna vás zve:
23. 11. se koná „Tvořivý jarmark“. Kde: předsálí restaurace Na Radnici.
Základní škola vás zve:
29. 11. od 17.00 hod. se těšte
na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.
Vánoční vystoupení žáků
před budovou základní školy.
Hana Kotalová
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Městys získal ocenění
v soutěži Vesnice roku
V minulém čísle zpravodaje jsme se starostou Kolince
Mgr. Pavlem Princem (na snímku) rozebírali mimo jiné hledání
energetických úspor. Nyní se podíváme, jak v tom a dalších úkolech městys pokročil.
Do čeho městys v letošním
roce investoval?
„Zastupitelé schválili celou
řadu investičních akcí, z nichž některé byly už dokončeny. Vyměnili jsme okna ve škole a radiátory
v lékárně a také v ordinaci zubní
a dětské lékařky. Dále jsme dokončili opravu obřadní síně a částečnou rekonstrukci osvětlení
v části „Rybníčky“. ČEZ jako
hlavní dodavatel přeložky nízkého napětí provedl práce jen zčásti.
Zbytek dokončí v roce 2014. V říjnu jsme spustili komplexní úpravu
komunikace „u Kocourků“, která navazuje na Nádražní ulici. Jde
o letošní největší investiční akci
po stavbě úpravny vody.
Nyní také připravujeme projekt v rámci Operačního programu Životní prostředí na zateplení budovy obecního úřadu a tělocvičny. Žádost o finanční prostředky z tohoto zdroje podáme
v listopadu.“
Zmínil jste úpravnu vody,
která byla začátkem července
otevřena. Jak s odstupem hodnotíte její stavbu?
„Šlo o největší investiční akci
za posledních několik let. Oceňuji

zejména to, že úpravna vody byla
dokončena bez skrytých nákladů
ze strany dodavatele.
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří na její stavbě pracovali
i těm, kteří ji nyní provozují. Poděkování patří i občanům, kterým
není lhostejný obecní majetek
a přišli se podívat na slavnostní
otevření.“
Městys se v letošním roce
zapojil do soutěže Vesnice roku
Plzeňského kraje. O co šlo?
„V rámci soutěže byl městys
oceněn Zelenou stuhou, která se
uděluje za dobrou péči o životní prostředí. Ocenění je spojeno se šekem na 30 000 Kč a příslibem dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova na rok
2014. Následně jsme reprezentovali kraj i v celostátním kole soutěže. 23. září se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení v budově Senátu PČR. Zde jsme získali čestné uznání ministerstva životního

prostředí za péči o krajinu, přírodní dědictví, stromy a veřejná prostranství. Současně jsme získali
400 000 Kč, které můžeme čerpat
jako dotaci. Do soutěže jsme se
zapojili podruhé. Napoprvé nám
bylo uděleno ocenění za nejlepší knihovnu. V příštím roce se určitě přihlásíme znovu. Nejde jen
o peníze, ale především o zviditelnění naší obce i v celostátním měřítku. Musím poděkovat všem zástupcům spolků, kteří se podíleli
na přípravě soutěže a zúčastnili se
návštěv hodnotitelské komise.“
Občané se často ptají na
stav Jindřichovické ulice. Bude
s tím městys něco dělat?
„Tato komunikace není
v majetku obce, vlastní ji Plzeňský kraj. Nechceme se vymlouvat, ale opravit ji musí vlastník.
S představiteli kraje vedeme jednání a podařilo se nám získat příslib Správy a údržby silnic PK, že
bude připravena celková rekonstrukce ulice. Nevěříme však slibům, které se mnohokrát opakovaly. Pozval jsem proto náměstka
hejtmana PK Ivo Grünera, kterému byla komunikace ukázána na
místě. Podporu projektu přislíbil,
ale otázkou zůstává, kdy a jak najde kraj na rekonstrukci finanční prostředky. V případě, že kraj
do toho půjde, obec položí zbytek
kanalizace a provede rekonstrukci
vodovodní infrastruktury.“
Děkuji za rozhovor. -mk-

Andromeda oslavila kulaté výročí
V roce 1993 mohla veřejnost poprvé zaslechnout začínající hudební skupinu Andromeda a to na Silvestra v restauraci
U Hánů v Hrádku u Sušice. Skupinu tehdy založili 4 členové:
Zdeněk Trnka (kapelník), Zdeněk Dundr, Pavel Krýsl a Josef
Prexl. Věk tehdejších členů skupiny se pohyboval v rozmezí 14
až 16 let. Ve skupině se vystřídalo několik dalších hudebníků a zpěváků. Dnes tato skupina
vystupuje v základním složení:
Zdeněk Trnka (baskytara, saxofon, zpěv), Zdeněk Dundr (bicí),
Pavel Krýsl (zpěv, kytara, harmonika), Petr Löffelmann (klá-

vesy, doprovodný zpěv). Na některé akce (zejména plesy) si kapela zve i hosty.
Letošní rok dovršila skupina Andromeda 20 let svého vystupování, proto se její členové rozhodli toto jubileum oslavit se svými věrnými fanoušky.
V zámeckém parku v Kolinci se
konaly 31. srpna oslavy výročí.
Jako hosta si Andromeda pozvala
o něco mladší kapelu Sirkyskon.
Oslav se samozřejmě zúčastnili i někteří bývalí členové skupiny. Někteří se na malý okamžik zapojili i do vystoupení se
svou bývalou kapelou. U příležitosti oslav výročí nechala sku-

pina Andromeda vyrobit trička
se svým logem a číslicí 20. Pro
své fanoušky také členové kapely připravili několik soutěží, kde
výherce odměňovali dárky, jako
byla již zmiňovaná trička a různé
sladkosti v podobě malých kačenek. Fanoušci si na oplátku pro
svou oblíbenou kapelu připravili
překvapení v podobě legračních
módních doplňků a tlačenkového
dortu s dvaceti svíčkami. Večer
vyvrcholil ohňostrojem.
Celková oslava byla výbornou tečkou uplynulé letní sezony a všichni, kdo se zúčastnili, si
mohli užít výbornou atmosféru.
		
Jiří Boublík

Hasiči si připomněli výročí

Členská základna Sboru
dobrovolných hasičů v Kolinci se v roce 2013 zúžila na 72
členů (z loňských 82 členů) - 51
mužů a 21 žen. Z celkového počtu členů je 8 mladých hasičů
(méně než 18 let).
Během roku 2013 se výbor
sboru scházel každý měsíc. Projednával funkčnost a připravenost zásahové jednotky městyse
Kolinec, kulturní akce a předváděcí akce.
21. ledna se konal tradiční hasičský ples s bohatou tombolou a poměrně velkou účastí, zahrála na něm místní skupina Andromeda. 20. dubna sbor
pořádal večerní posezení při dechovce pro kolinecké občany
a pozvané přátele s maďarského
Tápiószentmártonu. 18. května jsme připravili malé oslavy
135. výročí založení SDH Kolinec. Oslavy provázely ukázky historické i moderní hasičské techniky. Společně s oslavami se konala okrsková soutěž okrsku Kolinec. Celá akce
byla zakončena večerní zábavou v zámeckém parku. 29.
června proběhl 6. ročník hasičské soutěže Kolinecký srandamatch, opět s večerní zábavou v
zámeckém parku. 6. července se
sbor podílel na pořádání oslav
městyse Kolinec. Místní obča-

Hasiči v srpnu vytvořili pro děti oblíbenou pěnu.
né v odpoledních hodinách poseděli v zámeckém parku při dechovce Františka Opla a večer
se skupinou Exil. 13. července
již po osmé sbor spolupořádal
sbor charitativní akci - Memoriál Josefa Jílka, při němž proběhl turnaj v nohejbale a tradiční večerní posezení v parku při
hudbě. 27. července se konala
„předpouťová“ zábava se skupinou Andromeda, která se těšila velké návštěvnosti. V neděli 28. července byl opět pořádán tradiční kuželníkový turnaj v zámeckém parku, na který navazovala podvečerní zábava se skupinou Compakt. Na
17. srpna místní hasiči připravili předváděcí akci pro děti, kde

kromě předvedení techniky vytvořili pro děti oblíbenou pěnu
a na závěr je osprchovali lafetou
z hasičské cisterny. 31. srpna se
sbor podílel na pořádání oslav
20. výročí založení místní skupiny Andromeda. Oslavy proběhly v zámeckém parku, kde se
jako předkapela přestavila mladá skupina Sirkyskon. Oslavy
vyvrcholily ohňostrojem. Slavilo se do časných ranních hodin.
Členové již zmiňované jednotky městyse Kolinec se opět
zúčastňovali odborných školení,
aby dle právních předpisů byli
akceschopní ve všech směrech.
Od začátku roku vyjížděla jednotka k několika zásahům. Jednalo se o požáry budov a tech-

nickou pomoc při odklízení padlých stromů z komunikací a čerpání zatopených sklepů. V letošním roce došlo i na obnovu techniky - výměnou za starší cisternu
Škoda 706 RTHP byla do Kolince převedena cisterna Tatra 815
od sboru v Malonicích, na které
byl za pomoci městyse a Plzeňského kraje opraven podvozek
a kabina získala novou masku.
V následujícím roce chceme vozidlo dále vylepšovat v závislosti na výši finančních prostředků.
V roce 2013 se soutěžní
družstvo mužů zúčastnilo celkem tří hasičských soutěží (okrsková soutěž, Kolinecký srandamatch a vyřazovací kolo ve Volšovech). Na sv. Václava se konala v Jindřichovicích soutěž O pohár starosty obce Kolinec.
Hasiči nepracují jen na přípravách těchto akcí, ale i na
úpravách a rekonstrukcích prostorů, kde akce provozují. Jejich
činnost není ve většině případů
veřejností zaznamenána, ale odpracované hodiny některých členů pro sbor či obec často přesahují stovky hodin ročně. Poděkováním pro ně je jejich osobní dobrý pocit z dobře vykonané práce a hlavně účast občanů
na jimi připravených kulturních
akcích.
Jiří Boublík

Mladý sportovec má za sebou řadu úspěchů
V polovině března se devatenáctiletý Jiří Hoffman ml. stal mistrem republiky ve sportovní střelbě. Nyní také ukončil studium na
střední škole v Písku a nastoupil
na vysokou školu do Prahy.
Není to však jediný Váš
úspěch. V jakých významných
soutěžích jste ještě uspěl?
„V říjnu loňského roku jsem
se stal také mistrem ČR v disciplíně sportovní pistole 30 + 30,
dále jsem několikanásobný přeborník Plzeňského a Jihočeského kraje ze sportovní pistole
30 + 30 i ze vzduchové pistole
a nejaktuálnější je 3. místo
v kontrolních závodech reprezentace v disciplíně rychlopalná pistole.“
Na jaké soutěže se nyní
chystáte?
„Momentálně skončila sezona střelby z kulových zbraní,

Jiří Hoffman ml. (uprostřed) na stupních vítězů.
proto se začnu připravovat na
vzduchovou pistoli a samozřejmě na další mistrovství republiky ze vzduchových zbraní.“
Jak dlouho se sportovní střelbě ze vzduchové pistole věnujete a kdo Vás k tomu
přivedl?
„Sportovní střelbě se věnuji

od prváku - tedy přibližně čtyři
roky. Už od dětství mě zajímaly
zbraně a bavilo mě střílet. Když
jsem zjistil, že na škole je střelecký kroužek, zkusil jsem to
a už jsem u toho zůstal.“
Kolik času musíte věnovat
trénování a kde máte pro něj
zázemí?

„Při škole jsem trénoval
třikrát týdně, přes prázdniny
vzhledem k dojíždění na střelnici do Písku pouze jednou týdně. Dvakrát za prázdniny jsem
měl také několikadenní soustředění. Momentálně nastupuji na
vysokou školu do Prahy, takže
budu nově trénovat na střelnici
v Suchdole.“
Jste členem nějaké oddílu?
„V současné době jsem členem SSK Písek. Vzhledem
k tomu, že kvůli škole měním
místo trénování, pravděpodobně do budoucna přejdu k oddílu
SSK Duel Praha.“
Čeho si přejete ve sportu
dosáhnout?
„Snažím se věci dělat pořádně a dát do toho vše, takže asi
stejně jako každý sportovec dostat se na olympiádu.“
Děkuji za rozhovor. -mk-
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O aktivity není v knihovně nouze
Na poslední čtvrtletí roku
2013 knihovna připravila (kromě tradičních výtvarných kurzů)
několik větších akcí. Po úspěšných kurzech „Zdobení dortů marcipánem“ a „Slané dorty“ naučí zájemce lektorka Zuzana Trefancová vytvářet několik druhů minichuťovek a jejich zdobení, což mohou využít
všichni zúčastnění nejen o Vánocích a silvestrovské oslavě,
ale i během celého roku.
V sále restaurace Na Radnici
se 23. listopadu uskuteční „Tvořivý vánoční jarmark“, na kterém
bude od 10 do 17 hodin několik výtvarných dílniček pro děti
i pro dospělé. Všichni zájemci si
budou mít možnost vyrobit pod
dohledem zkušených lektorek
a lektorů například vánoční ozdoby, různé druhy šperků a bižuterie, adventní dekorace a textil-

ní nebo dřevěné hračky. Ostatní
si můžou zakoupit rozličný výtvarný materiál, šperky, adventní
a vánoční aranžmá a samozřejmě nakoupit vánoční dárky.
Poslední velkou akcí bude
v knihovně 10. prosince seminář
přední české floristky Hany Kindelmannové Šebestové zaměřený na Vánoce a výzdobu štědrovečerního stolu. Hotová aranžmá
a dekorace si můžou zájemci po
skončení akce zakoupit. Podrobnější informace (nejen o těchto
akcích) může každý získat přímo v knihovně, na internetových stránkách www.knihovnakolinec.wz.cz nebo na vývěskách městyse.
1. října byl zahájen v konzultačním středisku v Základní škole Kolinec zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku. Následovala pak první dvouho-

Děti se letos v knihovně učily vyrábět náramky technikou chenille.
dinová přednáška „Pěstování
a využití jedlých a léčivých
hub“. Další přednášky se konají vždy za 14 dnů - tedy 15. 10.,
29. 10., 12. 11., 26. 11. a závěrečná přednáška 10. 12. 2013.

Veškeré informace o studiu se
zájemci mohou dozvědět na
https://www.e-senior.cz nebo
v knihovně.
Marie Hanusová,
vedoucí knihovny

Členové klubu chodí na výlety i do divadla
Občanské sdružení „Klub seniorů a přátel městyse Kolinec“
od svého založení a ustanovující
valné hromady (18. března 2013)
úspěšně rozvíjí kulturní, společenský i sportovní život. Na valné hromadě si členové zvolili pětičlennou radu sdružení ve složení: Ladislav Duray (předseda),
Ing. Marie Makrlíková (místopředseda), Mgr. Jan Vich,
Ing. Václav Skalický a Anna
Prexlová (členové). Klub má
k 1. září 27 registrovaných členů.
Klub seniorů a přátel městyse Kolinec se významnou měrou

Turistický výlet po Kolinecku.
podílel v dubnu letošního roku na
zajišťování družební akce s našimi maďarskými přáteli u nás
v Kolinci. Tuto akci máte jistě ještě v paměti.

Klub rozvíjí pro své členy sportovně turistickou činnost.
V květnu jsme pořádali turistickou vycházku „Za květenou Kolinecka“. V červnu jsme zorganizovali cykloturistický výlet na místa kolem Kolince. V měsíci září
jsme se vydali na rozhlednu na
vrchu Sedlo nad Albrechticemi.
Nezapomínáme ani na kulturní akce - v červnu jsme navštívili představení operety Johanna Strausse Netopýr ve Velkém divadle J. K. Tyla v Plzni.
V říjnu pojedeme na operetu
Mam’zelle Nitouche do Hudební-

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...

ho divadla Karlín v Praze. V červenci jsme připravili výstavu obrazů Václava Bejvla a výstavu
o životě a díle Msgr. ThDr. Josefa
Baťky. Na 26. září jsme v našem
kostele zorganizovali koncert klarinetového kvarteta z Klatov.
Klub se pravidelně schází každé třetí pondělí v měsíci na klubovém večeru v salonku restaurace Na Radnici. Jeden
klubový večer proběhl v červnu
také v hospůdce Na Ztracence
u Břetětic.
To je jen malý výřez z činnosti našeho klubu za tak krátké období od jeho založení.
Klub seniorů a přátel městyse Kolinec je spolkem, ve kterém
je členství otevřené všem bez rozdílu věku. Těšíme se, že vás naše
činnost zaujme. Pokud ano, staňte
se členem klubu.
Zájemci o vstup do Klubu
seniorů a přátel Městyse Kolinec se mohou přihlásit na mob.:
602 191 783 a 723 618 683.
Následně musí vyplnit a podat
přihlášku. Věříme, že rádi rozšíříte naše řady a pomůžete nám obohatit kulturní, společenský a sportovní život v našem městysu.
Ladislav Duray,
předseda
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