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Kolinecký 

Mladí kolinečtí fotbalisté.

zpravodaj

Přichází jaro a sním i dru-
há polovina fotbalové sezony 
2013/14, kde hrají svá soutěž-
ní utkání i fotbalisté TJ Sokol 
Kolinec. Po podzimní části ob-
sadil oddíl mužů šestou příčku  
IV. třídy skupiny B. I přes větší 
ambice se nepodařilo udržet kon-
takt s čelem tabulky a pro jarní 
část sezony je tak vidina postu-
pu do III. třídy velmi vzdálená. 
Jedním z důvodů nevyrovnanos-

V Kolinci od jara 2011 pů-
sobí pod hlavičkou TJ Sokol 
Kolinec, oddílu kopané, fotba-
lový tým žáčků 1 – 4 třídy. Děti 
jsou podle věku rozděleny na 
starší a mladší přípravku. Oba 
týmy hrají svoji soutěž – okres-
ní přebor starších a mladších 
přípravek. 

V obou týmech je celkem 
25 dětí (chlapců i děvčat) a to 
nejenom z Kolince a spádo-
vých obcí, ale své děti na tré-
ninky a zápasy přiváží i rodiče 
ze sousedních obcí – konkrétně  
z Velhartic, Zavlekova a Vele-
nov.

Od jara do podzimu děti dva-
krát týdně absolvují trénink, kdy 
plně využívají možností míst-
ních sportovních hřišť, areá- 
lu volného času a přes zimu děti 
trénují v tělocvičně při základní 
škole. V rámci přípravy na fot-
balovou sezonu bylo pro děti  
v srpnu 2012 a v lednu 2013 
připraveno sportovní soustře-
dění. Zejména srpnové soustře-
dění mělo velký úspěch mezi 
dětmi i jejich rodiči. Děti měly 
možnost společně od čtvrtka do 
neděle spát ve velkém vojen-

Družstvo mužů usiluje o postup do vyšší třídy

Malí fotbalisté jsou budoucností
sportovců v TJ Sokol

ti výkonů se zdá být fakt, že se 
stále nepodařilo úspěšně začle-
nit mladé hráče do A týmu. Bo-
hužel věkový rozdíl mezi star-
ší a mladou nastupující genera-
cí je značný a mnohdy převyšu-
je i dvacet let. I přes určité potíže 
má Kolinec velmi perspektivní  
a široký kolektiv a je jen otázkou 
času, kdy se dostaví první úspě-
chy a především postup do vyšší 
třídy. Zimní příprava na nadchá-

ském stanu a po celou dobu byl 
pro ně přichystán všestranný 
program. Děti se připravova-
ly na nadcházející fotbalovou 
sezonu po stránce dovednostní  
a fyzické, po stránce herní  
a taktické a samozřejmě po 
stránce kolektivní soudržnos-
ti. Děti se přímo předváděly 
při vytváření týmového ducha 
a táborové atmosféry. Prošly 
si i stezkou odvahy, využívaly 

zející jarní zápasy byla však po-
někud prosta kolektivní povinné 
účasti. Ale i tak gradovala účas-
tí mančaftu na druhém ročníku 
zimního turnaje v Sušici, který 
se hrál na umělé trávě.

Pro sezonu 2014/2015 je sta-
noven cíl atakovat přední příč-
ky a pokud možno oslavit 80 let 
fotbalu v Kolinci postupem do 
III. třídy okresní soutěže. Bude-
me velice rádi, když nás v tom-

koupaliště, při soutěžním utká-
ní mužů Kolince vytvořily ne-
uvěřitelnou sportovní atmosfé-
ru a na konci soustředění si za-

to snažení budete chodit pod-
porovat přímo na hřiště, neboť  
s podporou fanoušků se hraje  
určitě lépe.

Velmi nás těší úspěchy nej- 
menších fotbalistů, kteří pod ve-
dením trenérů, především Ivana 
Suka, Romana Dolejšího a Jirky 
Chrousta, dělají velké pokroky  
a jsou příslibem udržení fotbalu 
v Kolinci i do budoucna.

Za oddíl kopané Petr Vích

hrály prestižní fotbalové utká-
ní proti týmu rodičů a trenérů. 
Každé z dětí pak bylo odměně-
no upomínkovým listem. 

Tradicí na konci každé se-
zony se stala „Dokopná“, kde 
trenéři za přítomnosti rodi-
čů vyhodnocují výsledky týmů 
i jednotlivců. Za své snažení 
jsou děti odměněny např. vel-
kým dortem ve tvaru fotbalové-
ho míče, nebo v podobě fotba-
lového hřiště. 

V plánu na letošní léto je 
opět velké soustředění a poříze-
ní týmových sportovních bund. 

V jarní části sezony tým 
mladší přípravky hrál 12 sou-
těžních zápasů, kdy 9 zápasů 
vyhrál, 2x remizoval a jen je-
dou byl poražen. Skóre z těch-
to zápasů je 62 : 17. Tým starší 
přípravky na jaře odehrál 18 zá-
pasů, 9x vyhrál, jednou remizo-
val a 8 zápasů prohrál, jeho skó-
re je 81 : 82. 

Na stránky www.pripravka-
kolinec.wbs.cz postupně dává-
me veškeré informace o aktuál- 
ním dění v týmu, výsledky  
zápasů a fotografie.  

Ota Pasker

Jarní turnaje v Kolinci 
(přípravka)

mladší přípravka
27. 4. a 25. 5.

starší přípravka
4. 5. a 24. 5.



Starosty Mgr. Pavla Prince 
(na snímku) jsme se zeptali na 
aktuální kroky radnice a plány 
pro letošní rok.

Jak pokračuje moderniza-
ce sportovního areálu?

„Pracovníci firmy, která vze-
šla z výběrového řízení, pokra-
čují intenzivně v práci. Jde ze-
jména o činnosti, které nejsou 
příliš vidět. Momentálně děla-
jí  kompletně nové rozvody. Ga-
rantují nám, že termín dokon-
čení dodrží a že nebudou žád-
né vícepráce. Zatím postupuje-
me přesně podle harmonogra-
mu projektu a firma slibuje, že  
v červnu stavbu dokončí.“

Zanamená to, že bude 
sportovní arál otevřen pro ve-
řejnost už na začátku letní se-
zony?

„Ano. Slavnostní otevření 
plánujeme na 5. července v rám-
ci tradičních Obecních dnů, kte-
ré se tentokrát uskuteční právě 
ve sportovním areálu. Předchozí 
ročníky jsme pořádali v zámec-
kém parku.“

Co bude dále na programu 
Obecních dnů?

„Například vyvrcholení tra-
dičního tenisového turnaje  
„O pohár starosty městyse“ a ta-
neční zábava. V muzeu se usku-
teční další výstava. Téma ješ-
tě není zcela jasné, ale zřejmě 
bude pojednávat o šlechtickém 
rodu Lumbe a Malonicích. Také 
připravujeme výstavu fotografií 
a šperků.“

Do jakých investičních 
akcí  se letos ještě pustíte?

„Letos budeme provádět 
opravy a údržbu komunikací na 
území městyse. Opravu chys-
táme konkrétně v Malonicích. 
V zimě jsme ušetřili na údržbě, 
takže si můžeme dovolit více  
investovat na jaře.

Máme požádáno o dvě do-
tace z Operačního programu Ži-
votní prostředí na projekty za-
teplení sportovní haly a budovy 
radnice. Naše žádosti jsou nyní 
ve fázi vyřizování. Po dokon-
čení těchto projektů se soustře-
díme na zateplování bytových 
domů v majetku městyse.

V budově radnice jsme zru-
šili služební byt, který upravu-

Sportovní areál bude
dokončen v červnu

jeme pro potřeby Charity Suši-
ce. Její činnost se v Kolinci dob-
ře rozvíjí. Zázemí v objektu rad-
nice získají nově i místní spolky, 
pro které zařizujeme dvě míst-
nosti na klubovnu.

Dále dáváme dohromady  
projekt na částečné odbahnění 
rybníka „Malý“ v Mlázovech. 
Tato investiční akce bude finan-
cována ze Státního fondu život-
ního prostředí. Městys totiž zís-
kal jako držitel Zelené stuhy  
v soutěži Vesnice roku Plzeň-
ského kraje 400 tisíc Kč na eko-
logický projekt.“ 

Pustíte se také do úprav 
zeleně?

„Na jaře provádíme  ošetře-
ní stromů. V plánu je také nová 
výsadba v Kolinci, Brodu, Javo-
ří a v Mlázovech. Také připravu-
jeme kolem Kolince vycházkové 
okruhy, které zpřístupní zajímavá 
místa na Vidhošti a okolí. Jejich 
vybudování zšak závisí na přidě-
lení dotace od Plzeňského kraje.“

V minulosti jsme hovoři-
li i o projektu na rekonstruk-
ci Nádražní ulice. Jak to s ním 
vypadá?

„Pokračujeme v přípravných 
pracích. Nyní dokončujeme 
projekt, abychom byli schop-
ni rychle reagovat při vypsání 
výzvy pro předkládání žádostí  
o dotace z evropských fondů. 
Dá se totiž předpokládat, že  
v novém plánovacím období  
Evropské unie 2014 – 2020 bu-
dou podporovány více projekty 
zaměřené na výstavbu dopravní 
infrastruktury.“

Městys je členem Dobro-
volného svazku obcí Ostruž-
ná. Co v rámci něj chystáte?

„V současné době připravu-
jeme rozvojové dokumenty pro 
nové plánovací období 2014 – 
2020. V letošním roce uspořádá-
me zejména návštěvu dětí z na-
šeho území na Slovensku.“

 
Děkuji za rozhovor. -mk-

Dne 16. 3. 2014 se konala 
výroční členská schůze tělový-
chovné jednoty. Jedním z bodů 
programu byla doplňující vol-
ba členů výboru TJ. Do funk-
ce předsedy byl zvolen Fran-
tišek Kohout, funkci jednate-
le převezme Jan Jílek a funkce 
hospodáře se ujme Jiří Chroust.

Fotbalový oddíl TJ Sokol 
Kolinec jim přeje hodně zda-
ru v nových funkcích a věří, že 
navážou na úspěšnou práci od-
cházejících členů: předsedy TJ 
Jaroslava Dolejšího, jednate-
le Ladislava Šírka a hospodář-
ky Marie Reiserové. Děkujeme 
jim za čas, který dlouhodobě 
věnovali příkladné činnosti ve 
výboru TJ. Především pak vy-
zdvihujeme dlouholetou práci 
Jaroslava Dolejšího, jehož zá-
sluhy na rozvoji sportu v Ko-
linci jsou nedostižné.         -frk-

Sbor dobrovolných hasi-
čů v lednu tradičně pořádal ha-
sičský ples, kde k tanci a posle-
chu zahrála místní skupina An-
dromeda.  Stejně jako předcho-
zí léta i letošní ples se těšil po-
měrně velké návštěvnosti. Ha-
siči si pro hosty připravili vel-
mi bohatou tombolu a tradič-
ní dámskou volenku. Jako bo-
nus předvedli kolinecké hasič-
ky a hasiči převlečení za ženy 
půlnoční překvapení v podo-
bě tanečního vystoupení ve 
stylu „trnky, brnky…“ z filmu 
„Slunce, seno, jahody.“ Ples 
byl vydařený a to z pohledu po-
řadatelů i návštěvníků.

Na letošní rok kolinečtí  
hasiči připravují další akce,  
14. května odstartuje letní se-
zonu Memoriál Josefa Jílka – 
večer na letním parketě zahraje 
opět skupina Andromeda. 

28. června se uskuteční již 
osmý ročník hasičské soutěže 
„Kolinecký srandamatch“. 26. 
a 27. července se můžete těšit 
na tradiční pouťové zábavy – 
v sobotu vystoupí Andromeda, 
v neděli bude dechovka a ven-
kovní kuželníkový turnaj.  

Jiří Boublík

Sportovci mají
nový výbor

Hasiči pořádají 
zajímavé akce

Voda z úpravny splňuje
všechny limity
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V minulých příspěvcích jsem vás informoval o začátku zkušeb-
ního provozu nové úpravny vody ve vašem městysi. Od tohoto mo-
mentu už uběhlo opravdu mnoho vody a je čas provést další dílčí 
krátkou rekapitulaci, jak jsem v posledním čísle Kolineckého zpra-
vodaje přislíbil.

Úpravna vody byla vybudována za účelem zajištění výroby pit-
né vody bez nadlimitních hodnot v ukazatelích arsen a mangan. Tyto 
hodnoty byly ve vodním zdroji pro obec Kolinec trvale v nadlimit-
ních hodnotách a nevyhovovaly limitu vyhlášky 252/2004 Sb.

Po celou dobu dosavadního provozování úpravny vody kvali-
ta výstupní upravené vody plně vyhovuje limitním hodnotám pře-
depsaným výše uvedenou  platnou vyhláškou a to ve všech sledo-
vaných ukazatelích. Během 12 měsíců chodu úpravny vody bylo  
zanalyzováno 12 rozborů v rozsahu úplného, monitorovacího a pro-
vozního v souladu s provozním řádem pro zkušební provoz bez  
jakýchkoliv odchylek.

Lze tedy s plnou odpovědností konstatovat, že účel, pro který 
byla úpravna vody pro městys Kolinec vybudována, je v tomto mo-
mentu maximálně naplňován.

Ing. Ladislav Pipošiar, ředitel, VODOSPOL s.r.o.

Úřad městyse žádá občany,
aby zachovávali čistotu 

kolem popelnic  
a kontejnerů na separovaný 

odpad. 
Děkujeme.
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Sociální služby jsou vám blíž…
Začátkem roku 

2013 jsme za při-
spění Úřadu městy-
se Kolinec otevře-
li v prostorách radni-

domácnosti. Za nimi denně jez-
dí odborné pracovnice a pomá-
hají jim se vším potřebným pro 
zkvalitnění života. Služby vyu-
žívají zejména senioři, osoby se 
zdravotním postižením a chro-
nickým onemocněním. Pravidel-
ná péče jim pomáhá zůstat co nej-
déle v prostředí vlastního domo-
va. Rodinám, které o své blízké 
pečují, nabízí sociální služby pro-
stor pro udržení se na trhu práce  
i pro odpočinek. 

z celkového počtu lidí, kteří naše 
služby v roce 2013 užívali. 

Abyste mohli tyto služby vy-
užít, stačí, když o ně projevíte zá-
jem a budete nás kontaktovat. 
Společně se pak budeme domlou-
vat na podmínkách, za kterých 
bude služba poskytována, tedy na 
čase, frekvenci a způsobech po-
skytování tak, aby vám služba co 
nejvíce vyhovovala. Jsme zvyklí 
se přizpůsobovat lidem i prostře-
dí, ve kterém žijí, a často může-
me pomoci třeba jen praktickou 
radou, jak si svou domácnost mů-
žete přizpůsobit vašemu měnící-
mu se zdravotnímu stavu. K tomu 
slouží řada pomůcek, které nejen 
poskytujeme k zapůjčení, ale také 
vám můžeme pomoci s jejich zís-
káním. 

Pokud byste měli zájem o vy-
užití našich služeb (dovoz obědů, 
pomoc s úklidem, nákupy, do-
provod, přímá péče o vás či vaše 
blízké ve vaší domácnosti aj.;  
v rámci odborného poradenství 
potřebujete pomoci v nějaké ob-
tížné životní situaci), obraťte se 
na nás na telefonech: 376 523 324 
a 731 402 910, nebo e-mailem: 
sluzby@charitasusice.cz, či nás 
kontaktujte přímo v budově Úřa-
du městyse Kolinec (v přízemí), 
vždy ve středu mezi 14 a 16 ho-
dinou. K vašim dotazům nebo 

připomínkám jsme pro vás také  
u dveří do střediska zřídili schrán-
ku, do které můžete přispívat  
i anonymně. 

Na vašem území jsme při-
praveni vám nabídnout pomoc-
nou ruku a všem, kteří našich slu-
žeb využívají, děkujeme za důvě-
ru, se kterou jste se na nás obráti-
li. Za naši organizaci vám všem 
přeji vše dobré, krásné jaro a po-
žehnané velikonoční svátky. 

Marie Hrečínová Prodanová, 
ředitelka Oblastní charity Sušice

ce stálé středisko sociálních slu-
žeb Oblastní charity Sušice. Naše 
organizace ve vašem okolí své 
služby poskytovala již dříve, ale 
otevřením stálého pracovního zá-
zemí se pro obyvatele Kolince 
objevil snadnější  způsob kontak-
tu. Poskytované sociální služby, 
které mnozí obyvatelé pravidelně 
využívají, se od roku 2013 tak-
to nejen rozšířily, ale především 
jsme společně s vedením města 
zvýšili jejich dostupnost. 

Musím přiznat, že ne všich-
ni zástupci obcí na Sušicku jsou 
k zajištění sociálních služeb vůči 
svým obyvatelům tak vstřícní 
jako zástupci městyse Kolinec. 
Díky dlouhodobé smlouvě uza-
vřené mezi městysem Kolinec  
a Oblastní charitou Sušice mají 
tak obyvatelé zajištěno poskyto-
vání potřebné péče v dlouhodo-
bém horizontu. To je jistota pro 
obě ze zúčastněných stran. 

Sociální služby, jenž pravi-
delně poskytujeme, jsou zamě-
řeny zejména na pomoc a podpo-
ru lidem, kteří kvůli svému stáří  
a zdravotním těžkostem hůře 
zvládají běžné činnosti ve své 

V minulém roce do Knihovny 
v Kolinci zavítalo 3001 návštěv-
níků a bylo půjčeno 7724 knih  
a časopisů. Knihovna připravila 
48 kulturních a vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 1167 osob. 
Pro děti ze Základní a mateřské 
školy v Kolinci se uskutečnilo 
15 výtvarných dílen, které byly 
z velké části finančně podpořeny 
grantem z ministerstva kultury. 

V lednu letošního roku byl 
ukončen zimní semestr Virtuál-
ní univerzity třetího věku při Čes-
ké zemědělské univerzitě v Pra-
ze a všem studentům byly předá-
ny pamětní listy na slavnostním 
závěrečném semináři v Kolovči.  
V současné době probíhá letní  
semestr VU3V na téma „Vývoj 
informačních technologií“. 

5. března se uskutečnila  
v kreslírně základní školy první 

Knihovna připravuje seminář o čokoládě

beseda z cyklu o historii Kolince, 
kterou připravil Jan Vích za pou-
žití unikátních dokumentů. 

I v letošním roce bude 
knihovna pokračovat v přípra-
vě různých tvořivých dílen a se-
minářů. V lednu a únoru se ko-
nal kurz malování na sklo vitrá-
žovými barvami a tvořivá díl-
na „Sněhuláci z květináčku“ pro 

děti z MŠ s oblíbenou lektorkou 
Štěpánkou Balvínovou – Žáko-
vou. 14. března se uskutečnil vý-
tvarný kurz „Smaltovaný šperk“ , 
který vedla lektorka Lída Dušát-
ková. Jednou z velkých akcí byl 
v sobotu 29. března „Velikonoční 
tvořivý jarmark“ v sále restaurace 
Na Radnici v Kolinci. Návštěvní-
ci si mohli zakoupit různé řeme-

slné výrobky – například kerami-
ku, řezbářské výrobky, zdobené 
perníčky, velikonoční a jarní de-
korace, kraslice zdobené různý-
mi technikami, pomlázky, šper-
ky a bižuterii. Na zájemce čekalo 
i mnoho tvořivých dílen. 

Během dubna se uskuteč-
ní seminář se skvělou lektorkou 
Zuzanou Trefancovou, která již 
v knihovně několikrát předvedla 
své kulinářské umění. Tentokrát 
vybrala téma „čokoláda“. Bude 
se věnovat jejímu zpracování a 
tvorbě ozdob. Děti se také mohou 
těšit na výtvarnou dílnu – zdobe-
ní velikonočních vajíček a ma-
lovaná dřevěná zvířátka. Termí-
ny budou upřesněny a zveřejně-
ny, stejně jako další informace  
na vývěskách a na stránkách 
www.knihovnakolinec.wz.cz. 

Marie Hanusová

Na besedě Jana Vícha o historii Kolince bylo plno.

Letošní rok oslaví Sbor 
dobrovolných hasičů v Ujčí-
ně 100. výročí svého založe-
ní. Oslavy zahájí už v pátek 
16. května v 19 hodin člen-
skou schůzí a program vyvr-
cholí „Na drahách“ v sobotu  
17. května od 13 hodin okrs-
kovou soutěží. K vidění bu-
dou ukázky hasičské techniky 
– moderní i té historické. Osla-
vy budou zakončeny večerním 
posezením při živé hudbě. 

Ujčínští hasiči tímto zvou 
všechny své příznivce.

              Jiří Boublík

Hasiči v Ujčíně
chystají oslavy

V roce 2013 využívalo našich 
služeb celkem 29 osob z Kolin-
ce a spádových obcí. Kromě výše 
zmíněných služeb péče jsme po-
skytovali odborné sociální pora-
denství a půjčovali kompenzační 
pomůcky do domácností. Celkem 
jsme s obyvateli Kolince v rámci 
přímé péče strávili 790 hodin při 
1413 setkáních a do domácností 
jsme rozvezli celkem 217 obědů. 
Obyvatelé Kolinecka jsou v cel-
kovém počtu uživatelů sociálních 
služeb zastoupeni šesti procenty  



Organizace celé školy zů-
stává beze změny, stále fungují 
všechny její čtyři součásti. Ma-
teřská škola funguje při dosta-
tečném počtu dětí jako dvoutříd-
ní, základní škola jako úplná se 
sedmi třídami, s tím, že roční-
ky jsou spojovány na výchovné 
předměty.

Vedle naplňování školních 
vzdělávacích programů základ-
ní školy, mateřské školy a školní 
družiny byl závěr školního roku 
2012/2013 doplňován o kur-
zy, exkurze, kulturní a výchov-
né koncerty i výlety. Rovněž  
aktivity, prezentace a reprezenta-
ce školy byly i přes její velikost 
na velmi dobré úrovni. Mateřská 
škola zorganizovala řadu akcí 
společných pro děti a jejich rodi-
če, vyvrcholením bylo rozlouče-
ní předškoláků s mateřskou ško-
lou. Základní škola se zapojila do 
sportovních soutěží, olympiád 
a dalších vědomostních soutě-
ží na okresní úrovni. Pro žáky 

V letošním roce chceme na-
vázat na výsledky naší práce z 
loňského roku a připravit pro 
členy našeho klubu i obyvatele 
městyse další hodnotné kulturní, 
společenské, sportovní i turistic-
ké akce. 

V březnu letošního roku 
jsme zařadili besedu o histo-
rii Kolince. Prezentaci připravil  
náš člen Mgr. Jan Vích. Podle  

druhého stupně byl určitě velice 
zajímavý společný výlet se ZŠ  
a MŠ Velhartice do Tápiöszent-
mártonu v Maďarsku na setkání 
partnerských škol.

Hlavní prázdniny roku 2013 
patřily opět úpravám školy. Vy-
měnili jsme dalších osmnáct 
kusů oken za plastová, ve třech 
učebnách zrekonstruovali vodo-
instalace, odpady a obklady. Tře-
tinu místností školy jsme necha-
li vymalovat. Ve výměně oken 
se pokračovalo i o jarních prázd-
ninách roku 2014. Jednalo se  
o osm oken. Škola má již více 
než dvě třetiny nových oken, je-
jichž cena je zatím 490 000 Kč. 

Školní rok 2013/2014 byl za-
hájen v základní škole s 99 žáky. 
Jedná se po pěti letech o poměr-
ně výrazný nárůst – oproti před-
cházejícímu roku o 14 žáků 
(především na prvním stupni). 
Byla proto upravena organizace  
výuky na prvním stupni. Všechny 
ročníky jsou vyučovány ve všech  

naukových předmětech samostat-
ně, spojovány jsou pouze výchov-
né předměty. Prospěšná je spo-
lupráce se ZŠ Hrádek. Mateřská 
škola má naplněnou kapacitu 38 
dětí. Do školní družiny bylo za-
psáno 36 zájemců. Školní druži-
na pracuje s celoročním projek-
tem „Městečko“, kde děti porov-
návají život ve městě, na vesnici  
a v místě, kde bydlí. Vánoční strom 
byl rozsvícen žáky školy společně 
s kolineckým pěveckým sborem. 
Základní škola se zapojila do pro-
jektu SOŠ a SOU Sušice zamě-
řeného na technické vzdělávání. 
Projekt je finančně podporován 
Plzeňským krajem. Zastupitel-
stvo zřizovatele rozhodlo o přís- 
pěvku na dopravu pro dojíždě-
jící děti. Ten je v současné době  
realizován. Dále rozhodlo o na-
výšení roční provozní dotace pro 
organizaci na 1 700 000 Kč. Ve 
dnech 4. až 7. února 2014 proved-
la ČŠI Plzeň komplexní inspekci 
v ZŠ, MŠ i ŠD.

V nejbližší době čekají  
organizaci vedle výchovy a vzdě-
lávání následující akce: obvyklé 
aktivity a reprezentace ve všech 
součástech (ZŠ, MŠ a ŠD), výlet 
druhého stupně základní školy 
na setkání partnerských škol do 
Zemianské Olči ve dnech 20. až 
23. května 2014, uzavření čerpá-
ní dotace z EU (rekonstrukce po-
čítačové učebny v základní ško-
le), vybavení jedné třídy v ma-
teřské škole a dvou tříd na prv-
ním stupni základní školy no-
vým nábytkem. 

Podle předpokladů v příštím 
školním roce počty dětí v žádné 
součásti nepoklesnou a při orga-
nizaci školního roku bude mož-
né použít současný model. V zá-
kladní škole však bude nutné ře-
šit personální změny vzniklé od-
chody do důchodu a na mateř-
skou dovolenou a příchodem  
z mateřské dovolené.

Mgr. Stanislav Vrba,
ředitel školy
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Kulturní akce  
městyse

12. 4. se uskuteční v obřadní 
síni v Kolinci  vítání občánků.
12. 4. Divadelní spolek Plá-
nice navštíví Kolinec s diva-
delním představením “Masér  
v dámské lázni”.
1. 6. se uskuteční u příleži-
tosti MDD na školním hřišti  
u ZŠ oslava „Dne dětí“. Děti 
se mohou těšit na pohádku, 
soutěže, jízdu na koních i ob-
čerstvení u táborového ohně.         

Hana Kotalová

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

Počet žáků ve škole výrazně vzrostl

Klub má i letos nabitý program
zájmu našich obyvatel byla be-
seda úspěšnou akcí našeho klubu 
ve spolupráci s místní knihov-
nou. V tomto cyklu besed o his-
torii Kolince bychom chtěli po-
kračovat další částí na podzim 
letošního roku.

Vedle této besedy organizu-
jeme v roce 2014 i další akce.  
Z našeho plánu činnosti na letoš-
ní rok namátkou vybíráme:

10. května – návštěva muzi-
kálu „Aida“ v Hudebním divadle 
Karlín v Praze.

Květen – návštěva amatér-
ského divadla „Fantastický pan 
Lišák“ v Těchonicích.

7. června – turistický výlet 
na Velký Javor, Javorské jezero.

6. září – návštěva představe-
ní „Cesta kolem světa“ – otáči-
vé hlediště v Českém Krumlově.

16. října – zájezd autobu-
sem po Národním parku Šumava  
v rámci programu „Dostupná 
Šumava“.

To je jen malý výčet připra-
vovaných akcí na letošní rok.  
Další akce i podrobnosti o čin-
nosti klubu najdete na našich we-
bových stránkách: www.klub-se-
nioru-pratel-mestyse-kolinec.cz.

Ladislav Duray, předseda


