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Škola vyhledává dotační možnosti,
díky tomu jeli žáci i do zahraničí
Se zahájením nového školního roku nedošlo ve škole k zásadním změnám. Fungují všechny čtyři její součásti, také počty
dětí jsou přibližně stejné jako
v letech minulých. Byl upraven
provoz ve školní družině. Odpolední družina končí v 16 hodin (zkušební doba 3 měsíce).

Novou vychovatelkou ve školní družně je slečna Mgr. Martina
Volfová, v mateřské škole nově
působí slečna učitelka Bc. Michaela Vokněrová a v základní
škole vyučuje nově na částečný
úvazek Mgr. Denisa Zdeňková.
Škola již využívá modernizované a nově vybavené učeb-

Ohlédnutí za
Dny městyse Kolinec

Ve dnech 3. – 4. července se konala řada zajímavých akcí
v rámci už tradičních „Dnů městyse Kolinec“. Ústředním tématem byla letos škola. V pátek se uskutečnila v kreslírně školy beseda s operní pěvkyní Libuší Márovou a v sobotu následoval den otevřených dveří ve škole a slavnostní otevření výstavy
o její historii. Při této příležitosti vystoupily děti a Mgr. Jan Vích
obdržel za dosavadní práci pro městys ocenění z rukou starosty Mgr. Pavla Prince. Odpoledne pokračovala zábava v parku,
kterou zakončil ohňostroj.

Nový chodník před budovou základní školy.
ny a sama se snaží získat dotace neinvestičního charakteru.
Plzeňský kraj podporuje polytechnickou výchovu. Za tyto
prostředky budou do mateřské i základní školy zakoupeny vhodné stavebnice. Téměř
šest set tisíc korun získala škola
z dotačních programů MŠMT
ČR podpořených ESF. Část
těchto financí již byla použita na
jazykový pobyt žáků v Berlíně
a na jazykové vzdělávací pobyty vyučujících v Londýně. Zbytek bude použit na nákup knih do žákovské knihovny
(tzv. čtenářská dílna), na vybavení učebny školních dílen a na
rozvoj technických dovedností žáků. I nadále pokračujeme
ve spolupráci se školní jídelnou v realizaci dotačních programů „Ovoce do škol“ (každý žák prvního stupně základní
školy dostane jedenkrát za čtrnáct dní ovoce nebo ovocný nápoj zdarma) s „Školní mléko“
(každé dítě z mateřské školy
a každý žák ze základní školy si
může každý den koupit ochucené mléko nebo Lipánek za dotovanou cenu 5 Kč).

Mateřská škola připravuje
tradiční akce. V říjnu se uskutečnila společně s rodiči „Drakiáda na Kopkách“. V listopadu
vystoupí děti s krátkým programem na vítání občánků. V prosinci navštíví mateřskou školu
Mikuláš s čerty a před Vánocemi proběhne za účasti rodičů vánoční vyrábění s vystoupením
dětí. Společně se základní školou pak mateřská škola uspořádá
v únoru dětský karneval.
Ani o hlavních prázdninách
naše ŠJ nezahálela. V srpnu se
u nás vystřídala hned tři soustředění. Jedno pěvecké – „Jiřičky“ z Plzně – a dvě sportovní – JUDO Kralupy a JUDO Sušice, ke kterým se na dva dny
stravování přidali i naši mladí
fotbalisté z TJ Sokol Kolinec.
Poslední týden v srpnu jsme využili k většímu úklidu kuchyně
a na přípravu nového školního
roku. Od 1. 9. 2015 se ke stravování přihlásilo 99 žáků ZŠ,
38 dětí MŠ, 21 zaměstnanců a
25 cizích strávníků. Věříme, že
jim u nás bude všem chutnat.
Mgr. Stanislav Vrba,
ředitel školy

Úprava Jindřichovické ulice začne na jaře
Starosty Mgr. Pavla Prince
(na snímku) jsme se už tradičně
zeptali na aktivity, které realizuje úřad městyse, a na plány zastupitelstva.
Jaké investiční akce městys
připravuje a které byly v poslední době dokončeny?
„S podporou Operačního programu Životní prostředí jsme zateplili objekt úřadu městyse a tělocvičnu. Ve snižování energetické náročnosti našich budov jsme
pak pokračovali. Realizovali jsme
výměnu oken v bytovém domě
čp. 266 a na domě čp. 112, kde
máme knihovnu a obřadní síň.
Nyní máme na všech veřejných
budovách vyměněna okna za
plastová.
Vybudovali jsme letos také
nový chodník před školou a upravili její nádvoří. Dá se říci, že školu máme po stavební stránce téměř hotovou, nyní ještě zbývá
modernizace topení.
Z Operačního programu Životní prostředí jsme rovněž revitalizovali rybník „Malý“ v Mlázovech. Rybník byl značně zabahněný a jeho úprava tak byla nutností.
Vytvořili jsme u něj i prostor k odpočinku s lavičkami k posezení.

Nyní nás čeká stěžejní a objemově nejnáročnější investiční akce – rekonstrukce zhruba
800 m dlouhého úseku Jindřichovické ulice – na které spolupracujeme se Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje.“
Úprava průtahu Jindřichovické ulice se plánuje už delší
dobu. Kdy se začne stavět?
„Tento měsíc jsem měl
s náměstkem hejtmana pro
dopravu, Jaroslavem Bauerem, jednání, na kterém bylo
dohodnuto, že akce začne na
jaře příštího roku a dokončena bude na podzim. Napneme
k tomu všechny své síly. Nezáleží to však jen na nás, neboť rekonstrukci silnice realizuje kraj a my budeme dělat

vše ostatní – vybudujeme chybějící část kanalizace, zrekonstruujeme vodovodní síť a instalujeme nové veřejné osvětlení. Dále ČEZ položí své vedení elektrického proudu pod
zem. Pokusíme se na úpravy
inženýrských sítí získat nějakou dotaci, ale bude to těžké,
protože rekonstrukce místních
komunikací nejsou v novém
plánovacím období EU podporovány. Chtěl bych rovněž požádat občany o shovívavost,
protože stavební práce si vyžádají dopravní omezení.“
Mnohé obce se nyní potýkají s odpadovou politikou.
Plánujete v této oblasti nějaká
opatření?
„Musím bohužel konstatovat, že skládka se nám plní. Pořídili jsme kontejnery na bioodpad, které se chystáme rozmístit. Lidé mají možnost bioodpad
také vozit do sběrného dvora.
Plasty, sklo a papír můžou občané dávat do speciálních kontejnerů. Musím upozornit ty, kteří
odpad netřídí, že se může stát, že
popelnice s nevytříděným odpadem nebudeme vyvážet. Naopak
děkuji těm, kteří poctivě třídí.“

Na pátém zasedání zastupitelstva byla přijata vyhláška,
která zakazuje požívání alkoholu na veřejnosti. Co zastupitele k tomuto kroku vedlo?
„V
určitých
lokalitách
městyse se shromažďovaly podivné skupinky mládeže, bezdomovců a dalších individuí a dělaly zde nepořádek i požívaly
alkohol na veřejnosti. Tito lidé
se pohybovali u dětského hřiště,
na koupališti i u kostela a rozhodně nejsou dobrým příkladem pro mládež. Toto chceme
vyhláškou omezit. Neznamená to, že nyní nemůžou občané
konzumovat alkohol třeba na zábavě či jiné veřejné akci, s tím
vyhláška počítá. Vyhláška, která bude platná od 1. ledna 2016,
policii pomůže při zabezpečení
veřejného pořádku.“
Vím, že městys získal také
dotaci pro hasiče. O co jde?
„Od Plzeňského kraje jsme
obdrželi dotaci na repasování hasičského vozidla značky
Tatra. Auto nyní upravujeme.
Náklady jsou ve výši milion
a 400 tisíc Kč. Vznikne prakticky nové vozidlo.“
Děkuji za rozhovor.
-mk-

Knihovna modernizovala své vybavení
V knihovně se během letních
prázdnin vyměnilo téměř všechno technické vybavení. Díky dotaci ve výši 56 000 Kč z Ministerstva kultury ČR, kterou získala knihovna v rámci programu Veřejné informační služby
knihoven (VISK), mohly být zastaralé počítače nahrazeny novými. Knihovna získala čtyři nové stolní PC a jeden notebook včetně sluchátek, kopírky a tiskárny. Veškeré technické
a programové vybavení knihovny bylo sjednoceno a zmodernizováno. Počítače, internet
i připojení přes wi-fi v knihovně často oceňují hlavně děti.
Notebook je využíván při virtuálních přednáškách univerzity
třetího věku v konzultačním středisku v Kolinci. V květnu všichni studenti úspěšně absolvovali a ukončili letní semestr. Zimní semestr VU3V byl zahájen
29. 9. 2015 a bude pokračovat

každých 14 dnů. Tématem zimního semestru, které si studenti
sami vybrali, je lesnictví.
Pro veřejnost knihovna připravila na 5. 11. kurz zdobení
perníčků s Radkou Grösslovou.
Lektorka zájemce naučí tvořit
a zdobit prostorové perníčky
a zaměří se na vánoční tématiku. Zájemci si budou moci vyzkoušet zdobení andělíčků, stromečků, hvězdiček atd. S nádherně zdobenými perníčky se budete moci setkat také na vánočním
jarmarku v sobotu 28. 11. 2015
od 10 do 16 hodin v sále restaurace Na Radnici. Na jarmarku
mohou zájemci tvořit, nakoupit adventní a vánoční dekorace, nechat se inspirovat nebo se
prostě jen potěšit tradičními řemeslnými výrobky. Stejně jako
vloni nabídne jarmark různé klasické výtvarné techniky
i nové a netradiční kurzy. Mezi
novinky bude patřit bezesporu

Nové počítače v knihovně využívají zejména děti.
tvorba pískových mandal, které
přinášejí léčivou harmonii a klid
do života. Můžete se těšit také
na vánoční ozdoby a dekorace,
svíčky, šperky a mnoho dalšího. Adventní a vánoční dekorace
a aranžmá si budou moci zakoupit zájemci 3. 12., kdy v knihovně bude předvádět své umění mistr florista, Hana Šebestová Kin-

delmannová. Tvořit bude nejen
tradiční adventní věnce a svícny,
ale i originální a jedinečnou výzdobu oken, dveří i celého bytu.
Veškeré informace o akcích, které připravuje knihovna, se zájemci mohou dozvědět na stránkách knihovny: www.knihovnakolinec.wz.cz a na vývěskách.
Marie Hanusová

Kolinečtí hasiči měli opět pestrý rok
Kolinečtí hasiči navázali na předchozí sezóny a i v letošním roce se starali o kulturní
dění v obci. Hasičky i hasiči se
5. května zúčastnili oslav 70. výročí osvobození Československa,
kde stáli jako čestná stráž u pomníků padlých vojáků u základní školy. 6. června spolupořádali
10. ročník charitativní akce Memoriál Josefa Jílka, kde se soutěžící utkali ve vodním fotbale
a v nohejbale. Večer zahrála místní oblíbená kapela Andromeda.
V sobotu 27. června byl pořádán již 8. ročník „Kolineckého srandamatche“, kam byl pozván sbor dobrovolných hasičů
ze Zemianské Olči ze Slovenska.
Pro slovenské hasiče byla kolinecká soutěž oficiálně úplně první a rozhodně ostudu neudělali.
Umístili se na 7. místě z celkového počtu 17. družstev. Soutěž vyhráli hasiči z Neznašov, kolinečtí
se umístili na druhém místě.
4. července pořádal spor společně s úřadem městyse „Dny
městyse Kolinec“, kdy se podílel
na organizaci akce a na zajištění
občerstvení včetně večerní živé
hudby a závěrečného ohňostroje.
Mezi tradičními akce patří
pouťová zábava v sobotu 25. července, kde k tanci a poslechu zahrála místní skupina Andromeda.
Tuto skupinu si přišlo poslechnout na 400 příznivců. V neděli
26. července se uskutečnil tradiční kuželníkový turnaj na venkovní dráze v zámeckém parku.
8. srpna SDH Kolinec předvedl svou techniku v rámci ukázek pro děti na hřišti ZŠ v Kolinci.
V pátek 21. srpna 2015 odjelo
13 zástupců sboru a městyse Kolinec na přátelskou návštěvu do
Zemianské Olči, kde bylo setkání
zahájeno společnou páteční kulturní akcí. V sobotu se naše dvě
čtyřčlenná družstva zúčastnila již
7. ročníku místního Lečofestu,
kde se družstva utkala ve vaření
leča. Porota hodnotila nejen chuť
uvařené pochutiny, ale i výzdobu a ústroj kuchařů. Naše týmy se
umístily v první desítce z celkového počtu 30 družstev. Setkání
bylo ukončeno v neděli v dopoledních hodinách, kdy se naši hasiči vydali zpět do ČR. Vzájemná setkání byla hodnocena velmi
kladně a oba sbory se domluvily
na pokračování těchto návštěv.

Družstvo žen SDH Kolinec.
Do konce roku ještě SDH
Kolinec připravuje výlov rybníka „Váchovec“, který se uskuteční v říjnu. 5. prosince se budeme spolupodílet na obecním plese, kde zahraje skupina Skalanka. Rok 2015 sbor uzavře výroční valnou hromadou, kde členská
základna zhodnotí činnost a hospodaření za rok 2015 a naplánuje
akce na následující rok.
Hlavním posláním hasičů
je boj s přírodními živly. V letošním roce byl značný nárůst
těchto zásahů. Od začátku tohoto roku do uzávěrky zpravodaje kolinečtí hasiči vyjeli již patnáctkrát.
Hned 9. ledna jsme likvidovali v Sušici padlý strom přes silnici. Tentýž měsíc jsme odstraňovali několik padlých a nebezpečně zavěšených stromů na silnici z Odolenova na Svatobor.
5. února jsme vyjížděli k požáru domu v Koníně na Velharticku, kde se jednalo o planý poplach. 31. února jsme byli vysláni na výjezd hned dvakrát
– na podlé stromy v Buršicích
a v Jindřichovicích, kde strom
přerušil elektrické vedení na několik hodin. V ranních hodinách 26. května hořel komín rodinného domu v Číhani. 8. července opět odstraňovali padlý strom v Puchverku. V období
velkého sucha, dne 17. července,
vzplanul traktor na poli u Jindřichovic. Vedra měla na svědomí
i 31. července vzplanutí balíků slámy na přívěsu traktoru
v Bystrém u Kocourova, kam kolinečtí hasiči přijeli, ale nemuseli zasahovat, neboť oheň se po-

dařilo lokalizovat první jednotce, která na místo dojela. Tentýž
den vyjížděla kolinecká jednotka
na požár lesa u Drouhavče, kde
zahořel lesní porost v hornatém
a špatně přístupném terénu. Hasiči se museli dostat s technickými prostředky pěšky cca 400 metrů do strmého kopce, kam natáhli útočné vedení. Následující den operační důstojník KOPIS
Plzeň povolal kolineckou jednotku na požár chaty do Sušice,
kde byl náročný zásah vzhledem
k velkému množství nashromážděného materiálu v hospodářských přístavcích. Během zásahu každý hasič spotřeboval hned
několik tlakových lahví vzduchu z dýchacích přístrojů. Nakonec se z hořících trosek podařili vyprostit 4 živí a zdraví králíci. Hned 10. srpna opět vyjížděli místní hasiči do Zbynic na
požár pole. 12. září likvidovali požár slámy na poli v Brodě.
O pět dní později likvidovali padlý strom na silnici u Hrádku. 27.
září hasila kolinecká jednotka požár slámy v hospodářském objektu v Číhani. Mimo těchto 15 zásahů členové jednotky pomáhají i při činnostech Úřadu městyse
Kolinec. V době velkého sucha
zavlažovali zeleň na koupališti
a doplňovali vodu v bazénech,
neboť sucho a následný pokles
hladiny řeky neumožnil technologii koupaliště čerpat vodu
z řeky. Dalšími činnostmi jsou
proplachy propustí, tlakové čištění kanálů apod.
Zásahy řádně prověří připravenost jednotky, která je ze strany Hasičského záchranného sboru

hodnocena velmi kladně. Připravenost odbornou i fyzickou musejí hasiči předvést, neboť hlavně
při zásazích v hornatém terénu či
dlouhodobém zásahu si často sáhnou až na dno svých sil, jak tomu
bylo letos při požáru lesa v Drouhavči a při požáru chaty v Sušici.
Všechna tato pomoc je ze strany dobrovolných hasičů poskytována dobrovolně a bezplatně.
Odměnou je dobrý pocit, že mohou pomoci svému okolí, kdy se
mnohdy podaří zachránit životy či zdraví lidí i domácích zvířat.
Uchráněné hodnoty majetku jsou
taktéž díky připravenosti všech hasičů vysoké.
V letošním roce se po několikaletém úsilí některých členů jednotky podařilo realizovat opravu
většího rozsahu na CAS 32 – Tatra 815. Plzeňský kraj poskytl dotaci 700 tisíc korun. Stejnou částkou
se na opravě podílí i městys Kolinec. Po schválení finančních prostředků bylo vyhlášeno výběrové
řízení, které vyhrála firma ze Svitav. 21. září byla cisterna odvezena
a dle plánu by měla být dokončena do 15. prosince. Cisterna dostane celou novou nástavbu, která by
měla vyhovovat novým požadavkům, včetně nové nádrže na vodu.
Vozidlo bude po opravě jako nové
a věříme, že bude sloužit řadu let
jako jeho předchůdci.
Připravenost hasičů je úzce
spojena i s nácviky na soutěže,
kde je základ stejný jako při zásazích. 16. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže okrsku Kolinec a to v Mokrosukách, kde jsme
postoupili do dalšího kola v Čejkovech 13. června. Dne 27. června pořádal kolinecký sbor soutěž
„Kolinecký srandamatch“, kde se
umístil na 2. místě. 26. září pořádal sbor v Jindřichovicích soutěž „O pohár starosty obce Kolinec“, kde naši hasiči skončili na
3. místě. Všech soutěží se zúčastnilo i družstvo žen a dětí. Děti se
dále zúčastňují soutěží ve své kategorii a sklízí první úspěchy. Již
nyní je mezi dětmi vidět několik
možných nástupců. Přejme jim
hodně chuti a jejich vedoucím
pevné nervy.
Všem hasičům bych chtěl poděkovat za jejich bohatou činnost
při zásazích i kulturních akcí.
Bc. Jiří Boublík,
starosta SDH Kolinec

Letošní sucho prověřilo úpravnu vody
Úvodem bych rád krátce zrekapituloval letošní období veder, které se projevilo
v našem okrese v největší míře
v červenci a srpnu. V některých
dnech byla teplota vzduchu na
Klatovsku dokonce nejvyšší
v celé ČR. Dlouhodobě vysoké teploty při absolutní absenci srážek byly i důvodem vzniku sucha.
Jak lze charakterizovat sucho? Obecně se rozlišují následující typy sucha. O klimatickém
suchu mluvíme, když neprší. Následuje ho tzv. půdní sucho, kdy v půdě chybí voda, což
se poté projeví na spodních tocích. A na zmenšené průtoky nakonec naváže ubývání podzemních vod. Na těch se sucho projevuje vždy až s určitým zpožděním, nicméně do této hraniční situace se dostala v některých místech celá naše republika. Podle meteorologů se jedná
o nejhorší sucho od roku 2003.
Bez nadsázky lze konstatovat, že právě letošní sucho,
které zasáhlo i správní území Kolince, prověřilo připravenost a schopnost nově vybudované úpravny vody pracovat
i v těchto mezních situacích, na
něž bylo při jejím projektování
a výstavbě pamatováno. Vzhledem k faktu, že vlivem vysokých teplot došlo k vyschnutí
gravitačních zdrojů na Ovčíně,
musela úpravna zajistit výrobu
a dodávku pitné vody ve stano-

vených jakostních limitech pro
celou obec. Ač úpravna vody
pracovala nepřetržitě 24 hodin,
byla v některých momentech
spotřeba vyšší, než bylo aktuální množství upravené vody. Je
ale třeba konstatovat, že i tento deficit se provozovateli dařilo průběžně eliminovat. Jistě to
i někteří z vás, hlavně vzhledem
k pohybu naší techniky v noč-

to výzvou solidární, což se poměrně brzo po jejím vyhlášení projevilo snížením spotřeby
a tím i narovnáním rozdílu mezi
množstvím vyrobené a spotřebované vody.
V průběhu celého popisovaného období byl provozovatel, VODOSPOL s.r.o., v nepřetržitém kontaktu se starostou
a místostarostou městyse. Při

VODOSPOL s.r.o.

kolika opatření pro další období, jenž by mohla nedostatek
vody do určité míry eliminovat. Mezi ně patří především
posílení zdrojů na Ovčíně
a vyčištění vrtů, které zásobují úpravnu vody v Kolinci. Tím
by mělo dojít k navýšení zdrojových kapacit surové vody.
Závěrem bych rád poděkoval všem občanům, kteří aktivně zareagovali na výzvu směřující k šetření vodou a tím
i svým dílem přispěli k úspěšnému zvládnutí popsané mimořádné situace, kterou nám příroda v letošním létě připravila.
Ladislav Pipošiar,
ředitel VODOSPOL s.r.o.

Změna
územního plánu

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury
městyse Kolinec
ních hodinách, postřehli. Podobná situace nastala i v místní
části Malonice, kdy vlivem sucha byly zdroje vody přiváděné
do vodojemu také na podlimitních hodnotách. V Malonicích
i v Kolinci byla radnicí vyhlášena výzva k šetření s vodou. Je
velice potěšitelné, že drtivá většina občanů Malonic byla s tou-

vzájemné spolupráci jsme
operativně řešili každou nově
vzniklou situaci. Na začátku
září, kdy odezněla největší sucha, byla spolupráce a činnosti vyhodnoceny se závěrem,
že i na základě úzké komunikace byla nepříznivá situace
zvládnuta. Nicméně se oba
partneři shodli na potřebě ně-

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...

Zastupitelstvo
městyse
rozhodlo na svém pátém veřejném zasedání o pořízení změny č. 2 územního plánu městyse. Lhůta pro podání návrhů ke
změně je dána do 30. 6. 2016.

Součinnost
občanů je nutná
Městys chce zajišťovat pro
občany gratulace k životním
jubileím, výročím svateb a vítání občánků. Přístup k datům
je však omezen zákonem. Prosíme tedy občany, kteří o toto
mají zájem, aby nám nahlásili
své osobní údaje.

Pozvánky
na akce

7. 11. od 16:00 hodin – Hudební divadlo „Hnedle vedle“ zahraje dětské představení „Z pohádky do pohádky” v sále Na Radnici. Zveme všechny děti i s rodiči.
14. 11. – Vítání občánků
v obřadní síni v Kolinci.
5. 12. od 20:00 hodin – druhý
„Obecní ples“ v sále Na Radnici. K tanci a poslechu hraje
Skalanka.
-hk-
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