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Žáci vyčistili zaneřáděná místa
v Kolinci od odpadků
Naše škola se zapojila do
akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“, jehož organizátorem
je Spolek Ekosmák společně
s Českým svazem ochránců přírody. Zapojilo se všech 9 tříd ZŠ
(celkem 90 žáků) i se svými třídními učiteli. Uklízel se intravilán obce a blízké okolí. Sesbírali jsme 9 pytlů plastů, 12 pytlů komunálního odpadu a 4 pytle skla. Zaměstnance obce jsme
požádali, aby odvezli hromadu
odpadu sesbíraného mezi silnicí
a řekou směrem na Puchverk, neboť se jednalo o kusy, které jsme
v pytlích nebyli schopni odnést.
Na Ovčíně byla nahlášena černá skládka. Velkým překvapením bylo pro děti okolí hřbitova,

protože netušily, kolik věcí se dá
vyhodit přes zeď, přestože u vrátek stojí kontejnery.
Do akce jsme se přihlásili,
abychom dětem ukázali důsledky bezohledného chování některých lidí a abychom v nich probudili pocit zodpovědnosti za
vzhled okolí. Děkuji panu řediteli, že nám dovolil do akce se
přihlásit, panu starostovi a ostatním zaměstnancům obce za pomoc nejen finanční, zaměstnankyním obchodu COOP, které nám vyšly vstříc při rozdělování odměn, rodičům, kteří dovolili svým dětem se do úklidu
zapojit, i když se o ně jistě báli,
a hlavně dětem samotným.
-IP-

Očekávaná rekonstrukce
právě začíná
Starosty Mgr. Pavla Prince jsme se zeptali na plánované letošní aktivity radnice.
„Začátkem tohoto měsíce
začíná dlouho očekávaná úprava Jindřichovické ulice. Stavba
řeší rekonstrukci silnice III/1717
v průjezdním úseku Kolince. Jde o optimalizaci šířkového uspořádání silnice v průtahu obcí, vyřešení pohybu pěších, zajištění parkovacích stání, zřízení odvodnění a veřejného osvětlení. Dále je součástí stavby dobudování a rekonstrukce kanalizace a vodovodu
včetně přípojek k jednotlivým
nemovitostem. Jde bezpochyby
o nejnáročnější akci v Kolinci
za poslední roky. Silnici rekonstruuje Správa a údržba silnic

Plzeňského kraje, ostatní úpravy zajišťuje městys. Podle plánu
bude vše hotovo do konce října.
Žádáme v této souvislosti občany o schovívavost, zejména obyvatele dotčených nemovitostí.
Projekčně máme připravené
revitalizace návesních rybníčků
v Tržku a Buršicích, abychom
mohli požádat o dotace po vyhlášení vhodných dotačních programů. Dále opravíme stodolu, která hyzdila náměstí. Vznikne zde
skladové zázemí pro úřad.
Ve dnech 1. – 2. 7. se uskuteční další ročník Dnů městyse
Kolinec. Nyní akci připravujeme. Už nyní je jasné, že se do jejího pořádání zapojí více spolků,
které působí ve správním území
městyse.“
-mk-

Do úklidu městyse a okolí se zapojili mladší i starší žáci.

Knihovna připravuje akce pro děti i seniory
I v roce 2016 knihovna pokračuje v činnosti jako v předchozích letech. V loňském roce
knihovnu navštívilo 1331 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem
8234 knih a časopisů. Je potěšitelné, že z toho bylo 1645 knih
pro děti. Veřejný přístup k internetu a informacím využilo 599
návštěvníků.
Knihovna připravuje také
kulturní a vzdělávací akce pro
veřejnost a pro děti z MŠ i ZŠ
v Kolinci. Vloni tyto akce, kterých bylo 44, navštívilo 1085
účastníků. Celkem knihovnu
v Kolinci v roce 2015 využilo
3015 dětí i dospělých.

Knihovna zajišťuje také celoživotní vzdělávání seniorů ve
Virtuální univerzitě třetího věku
při České zemědělské univerzitě
v Praze. Protože všichni studenti KS Kolinec zdárně absolvovali 6 semestrů a splnili fakultou
stanovené podmínky výukového
studijního programu víceletého
studia, budou po skončení letního semestru pozváni na promoci do Prahy a obdrží Osvědčení
o absolutoriu Virtuální univerzity třetího věku. Přehled virtuálních kurzů, ze kterých si zájemci vybírají studijní téma a další
informace ke studiu na U3V, je
na www.e-senior.czu.cz.
Děti z mateřské školy vyráběly v knihovně masky.
V letošním roce v knihovně již proběhla zdravotní přednáška s bylinkářem K. Štenbauerem a beseda k filmu „Drsná něžná Keňa“ s cestovatelem
a kameramanem P. Justichem.
Z výtvarných akcí se uskutečnila tvořivá dílna pro děti z MŠ
„Karnevalové masky“ a veřejnost měla možnost navštívit výstavu velikonočních perníčků
z dílny Radky Grösslové a výtvarný kurz „Madeirové kraslice“. Lektorka účastníky sezná-

Ukázka z tvorby Radky Grösslové.

mila s touto technikou a prozradila, jak skořápky vrtat, aby nepraskly a jak na vajíčka malovat
bílým voskem. Konal se také
výtvarný kurz s J. Lojdovou.
Dále chystáme kurz tvorby šperků a oblíbené zdobení triček různými technikami s K. Majdlovou. Veškeré informace o akcích
v knihovně se zájemci mohou
dozvědět z vývěsek a z internetových stránek www.knihovnakolinec.wz.cz.
Marie Hanusová

Kolinecká černá kronika
Od začátku letošního roku
došlo na území městyse Kolinec k několika trestným činům,
které řešili policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Kolinec.
Mezi nejzávažnější patřil požár
výkrmny kuřat, ke kterému došlo dne 19. 1. 2016. Požárem
byla zničena celá hala a škoda
se vyšplhala na několik miliónů
korun. Požár likvidovalo několik
profesionálních i dobrovolných
požárních jednotek až do druhého dne. Policisté při vyšetřování příčiny požáru a zjištění případného pachatele úzce spolupracovali s hasičským záchranným sborem a k případu byl přibrán i Technický ústav požární
ochrany Praha. Jako příčina požáru byla nakonec zjištěna technická závad, a byla tak vyvrácena domněnka, že požár způsobil
neznámý žhář.

K dalšímu závažnému případu došlo v noci z 3. na 4.
března. Tuto noc připravili neznámí vandalové pro obyvatele
Kolince nemilé překvapení. Při
svém nočním řádění postříkali
barvou nově zrekonstruovanou

cí 40 000,- Kč. Přestože se jednalo o dost komplikovaný případ, neboť se nepodařilo najít
žádné očité svědky tohoto činu,
za pomoci místních obyvatel
a skvělé práci inspektora Vávry
se skutek nakonec podařilo ob-

fasádu tělocvičny základní školy, fasádu kiosku v parku, dřevěné obložení budovy pokladny místního sportovního areálu, zídku u rodinného domu, tři
sloupky elektrického rozvaděče, transformátor, dva kontejnery na separovaný odpad, dopravní značku a dopravní zrcadlo. Svým jednáním způsobili
škodu v celkové výši převyšují-

jasnit. Objasnění tohoto případu lze považovat za úspěšnější než jiné, neboť pachatelé pocházejí z Moravy a východních
Čech. Jedná se o dvě mladistvé
osoby a jednu dospělou. Dospělé osobě bylo sděleno podezření z přečinu poškození cizí věci
ve zkráceném přípravném řízení
a spisový materiál je v současné době již u Okresního soudu

v Klatovech. Jednání mladistvých bylo posouzeno jako provinění poškození cizí věci
a bylo postoupeno k vyřízení do
místa bydliště mladistvých.
Třetí otřesný případ se
v Kolinci stal dne 13. 3. 2016
po skončení hasičského bálu
v restauraci Na Radnici. Zde
došlo k fyzickému napadení mezi návštěvníky bálu, kteří
se navzájem zranili a byli hospitalizováni v Nemocnici Sušice. Z důvodu těžkého ublížení
na zdraví jednoho ze zúčastněných, bude případ po provedení
nezbytných úkonů předán Službě kriminální policie a vyšetřování Klatovy. Případ je zatím
v šetření, proto nelze poskytnout bližší informace.
npor. Mgr. et Mgr. Ing.
Václav Průcha,
vedoucí oddělení

Rašelina nabízí živnou půdu
a inspiraci pro každý den
„Co je to rašelina? Pro zasvěcené je to nahromaděný a částečně rozložený rostlinný materiál, který se mimo jiné přidává
do půdy, protože zvyšuje schopnost uchovávat vlhkost a to znamená velkou podporu rostlinám,
které se potřebují dále vyvíjet
a růst. Proto se RAŠELINA objevila v názvu našeho kulturního spolku, který vznikl proto, aby
všichni, kdo to myslí s kulturou
vážně a chtějí se podílet na různých společných projektech, měli
možnost se realizovat,” vysvětluje Václav Skalický.
Spolek byl založen na sklonku roku 2013 z iniciativy několika milovníků kultury a zdravého životního stylu, se kterým kulturní vyžití úzce souvisí. Naším
cílem je plnění svých snů a péče
o kulturní zdraví v Pošumaví.
Snažíme se vyplňovat hluchá
místa na regionální mapě a vnášíme kulturu tam, kde jí je pramálo, nebo kde se nachází teprve ve svých zárodcích.
Více informací najdete na
facebookových stránkách:
www.facebook.com/kulturniraselina
Činnost spolku se zaměřuje na komunitní život, umění (divadlo, tanec, film, vizuální umění, architekturu), péči o přírodu
a krajinu, ve které žijeme, snahu
o co největší soběstačnost, podporu tradičních řemesel, ale i sousedské vztahy, vazby v regionu. Je to velice široký záběr, stejně jak široké a bohaté je využívání rašeliny v zemědělství, zahradnictví, lékařství, léčitelství, potravinářství a průmyslu vůbec.
„Rašelina je pro mě především prostor pro setkávání lidí,
navazování kvalitních vztahů
a společné tvoření. Jako významnou přidanou hodnotu vnímám
především komunitní nastavení spolku, a to jak směrem dovnitř, kdy máme možnost společného sdílení volného času a společné tvorby, tak směrem ven, kdy
spolek podporuje kreativní členy
v přípravě a tvorbě aktivit pro veřejnost. Jako poslání Rašeliny vní-

mám obohacování regionu a vnášení nových podnětů do místní komunity,” říká Helena Makrlíková.
Akce připravujeme na míru
lokalitám, ve kterých se uskutečňují. Naše kulturní nabídka a dramaturgie má snahu reagovat na
to, co se aktuálně děje regionálně, ale i celorepublikově, či dokonce celosvětově. Jsme schopni poskytnout také podporu a poradenství jednotlivcům, kteří mají
chuť něco zorganizovat, uspořádat, ale nemají s kým, nebo jim
chybí zkušenosti.
Naše události navštěvuje široká skladba lidí, kterým není lhos-

skrýváme profesionální herce, režiséra, zdravotního klauna, kulturního manžera, tanečnici, lektorku
jógy, výtvarnici, filmového a divadelního teoretika, filmového nadšence a amatérského tvůrce, sportovce, fyzioterapeuta, ekonoma,
sociální pracovníky.
„Co pro mě znamená Rašelina? Neutuchající tvořivá síla našeho malého společenství, nové
zkušenosti a společné zážitky
a také druhá rodina a přátelé do
nepohody,” nastiňuje Bc. Petra
Hoblová, členka výboru.
„Každý člen má možnost realizovat si pod záštitou spolku a za

tejné, jestli se v jejich okolí něco
děje, nebo ne. Mnozí z nich jsou
ochotni na zajímavou akci dojet
i několik desítek kilometrů.
Máme intenzivní pocit radosti,
když se nám podaří rozjet něco
silného, co na místech, kde akce
pořádáme, rezonuje. Když se kulturní akce skutečně podaří, nesou
si její návštěvníci otisk ještě dlouho po jejím skončení.
„Je dobře, že náš spolek
vznikl. Naši členové jsou ochotni věnovat svůj volný čas pro zařizování nejen kulturních akcí
v našem okolí. Je potřeba, aby se
tu děly různé kulturní akce, které
obohacují naše povědomí a obohacovacují náš život. Život v našem městečku není jen o hospodě,
sezení doma a sledování televize
či jen o práci na zahradě.
Proto jsem ráda, že jsem členem Rašeliny a přála bych si, aby
lidé v mém okolí také sdíleli naši
radost z takových akcí,” uvádí
Zdeňka Zieglerová, Dis.
Členská základna našeho
spolku je velmi různorodá, rozprostírá se od Žichovic, přes Hrádek, Čejkovy, Mlázovy až po Klatovy. V současné době je nás 12
aktivních členů, ale okolo také
spousta dalších nadšenců, příznivců, pomocníků. V našich řadách

podpory a spolupráce ostatních
svůj sen, projekt či pouhý nápad.
Baví mě pestrost spolku, propojování lidí různých profesí a různého věku, což vnímám za jednu
z obrovských domén spolku, stejně jako široký záběr akcí. Je to pro
mě zároveň velká radost, ze setkávání, ze společně tráveného času,
společné tvorby. Něco, v čemž
spatřuji smysl fungování a žití
v krajině Pošumaví,“ říká Kristýna Pítrová.
Naše konkrétní aktivity:
Pojízdný kinematograf Rašelina: promítání filmů na zajímavých místech (vesnické sály, hospody, kavárny, stará kina, knihovny, kostely), kterým doslova „ušijeme na míru“ dramaturgii s následnou veřejnou debatou vztahující se k dané tématice.
S krajinou – kulturně-zážitkové
akce, ve kterých se věnujeme tématu krajiny.
Woodstock Šum a Vy, neboli Ubu camp – festival pro děti
i dospělé zahrnující dílny, hudební program, projekci i kulinářské
vyžití, důraz kladen na lokální
akcent génia loci tohoto několikadenního tábora.
Anděl strážce – divadelní představení, které vzniklo v rámci projektu 9 týdnů Baroka v roce 2015.

Kulatý Werich – literárně hudební, komponovaný pořad ke dvěma kulatým loňským výročím
– narození a úmrtí Jana Wericha,
jeho tvorba literární, jeho vztah ke
zdejší lokalitě.
Jom ha-šoa – mezinárodní den
vzpomínání na oběti holocaustu, který proběhne v Sušici již počtvrté. Součástí vzpomínkového
dne je čtení jmen transportovaných židů za Sušice a okolí, pietní akt na židovském hřbitově, beseda s přeživšími občany a kulturní hudební doprovod.
Tanec Praha – již čtvrtým rokem
jsme regionálními partnery prestižního festivalu.
9 týdnů baroka – organizace tří
dnů v rámci sušického týdne (Svatoborské putování, Barkoní slavnost v Horažďovicích, Pod křídlem anděla strážce na Andělíčku
v Sušici).
Komunitní akce a projekty – iniciování návratu tradice masopustu a vánočního živého betléma
(s mlázovskými občany), úklid
krajiny v rámci Dne Země a projektu Ukliďme si Česko (Zbynické
rybníky), Den dětí v Kolinci, Vánoční jarmark v Mlázovech.
Dveře jsou pro všechny otevřeny…
MgA. Jitka Doubravová,
předsedkyně spolku

Plánované akce
5. 5.
„Jom ha-šoa“ v Sušici
15. 5.
„Mlsná koza“ v rámci Dne
pro rodinu v Sušici
29. 5.
Den dětí v Kolinci
24. 6.
„Anděl strážce“ v Klatovech
2. – 3. 7.
spolupráce v rámci
Dnů městyse Kolinec
23. 7.
Barokní slavnost
v Mlázovech
24. 7.
Barokní slavnost
na Andělíčku
29. – 31. 7.
„Woodstock aneb Ubu camp“

Čtyři etapy kolineckého Sokola

Sportovní areál.
Z dnešního pohledu je TJ
Sokol Kolinec jednou z nejmasovějších zájmových skupin našeho městyse. Bylo tomu tak
vždy? Jak a kdy vlastně místní
organizace Sokola vznikla? Procházení dobou nebylo snadné.
Název Sokol Kolinec se v historii městečka objevuje několikrát. Pojďme se na jednotlivé
historické etapy podívat:
I. etapa
Více jak před sto lety
V nově otevřené restauraci U Zajíců byla 17. března 1907 ustavující schůze tělocvičné jednoty Sokol v Kolinci
se sídlem právě v této restauraci. Na 1. valné hromadě jednoty 12. 5. 1907 byl do funkce starosty TJ zvolen učitel Josef Mašek, člen výboru hostinský Alois

Zajíc se stal „domácím správcem“. Protože v té době ještě nestála v sousedství hostince továrna, proběhlo na blízkých pozemcích propagační cvičení členů klatovské sokolské jednoty
s čekany. 20. 5. 1907 se sjeli sokolové z bratrských jednot z Klatov a ze Sušice, na jejichž uvítání
byla postavena slavobrána.
Zda činnost Sokola byla
19. 6. 1916 utlumena z důvodů
1. světové války, anebo vznikem
„konkurenční“ Dělnické TJ, už
asi těžko zjistíme. Faktem zůstává, že 1. devítiletá etapa činnosti
kolineckého Sokola skončila…

starosta Jednoty Josef Mašek se
opět ujal své funkce a uvítal počin majitele kolineckého panství hraběte dr. Jindřicha Taaffeho, který až do odvolání Sokolu zdarma zapůjčil park. Rozmach jednoty byl znát především
v přírůstku mládeže. Do oddílu
žactva se přihlásilo 17 chlapců
a 26 žákyň, o čemž si současná TJ
může nechat jenom zdát… Sokol
ale vyvíjel i činnosti ryze kulturní: Hrálo se ochotnické divadlo,
promítalo se němé kino, které doprovázel kolinecký komorní
orchestr, pořádaly se šibřinky,
zábavy i plesy. Bylo by zajímavé
sledovat, zda by „zlatý věk kolineckého Sokola“ dále pokračoval, kdyby… Kdyby nepřišla válka. 12. dubna 1941 byla celostátně činnost Sokola zakázána a tato
tělovýchovná instituce zrušena.

III. etapa
Poválečná
Čtenář si jistě povšimne, že
povětšinou to, co jeden režim zabrzdí, přicházející dává oné činnosti zelenou. V roce 1948 je založen nový Sokol – Sokol Kolinec, který se po roce trvání transformuje na TJ Sokol Kolinec.
V této době se stává tahounem
kolineckého Sokola Jaroslav DoII. etapa
lejší. Ať už v roli učitele tělesné
Mezi dvěma válkami
Nečinnost kolineckého So- výchovy, ředitele školy, předsekola skončila ve stejnou dobu, dy Sokola, vždy vnášel do mlajako 1. světová válka. Bývalý dých lidí potřebu a touhu spor-

tovat. Doslova „nakazil“ svým
elánem a buldočím zájmem tehdy mladou generaci, která totéž dnes předává později narozeným. Jeho význam pro pohyb
v životě kolineckého občana je
zásadní a podle mého mínění dosud nebyl dostatečně doceněn.
IV. etapa
Současnost
Asi si zakladatel kolineckého
Sokola před takřka 110 lety nedovedl představit, jak bude tato
tělovýchovná organizace vypadat dneska. Asi všeobecně ubylo nadšení lidí, zmizela i většina přidružených aktivit. Oddíl
fotbalu a oddíl volejbalu by asi
pan učitel Josef Mašek pochopil: tyto sporty se hrály i ve třicátých letech minulého století.
Nad oddílem běžeckého lyžování a turistiky by nejspíš zakroutil
hlavou. Koneckonců hokej už se
také v Praze na ČLTK v té době
hrál. Ale tenis? A v Kolinci? To
je možná sport pro pana hraběte
Taaffeho, ale pro Chaloupku od
vody? A proboha – co je to za slovo: florbal? A to jsme ještě prvnímu předsedovi Sokola ani nestačili říct o hale, kde v zimě oddíly trénují, o umělé trávě na víceúčelovém hřišti, o antukovém tenisovém kurtu, o krásném fotbalovém stadionu a nádherných bazénech, které jsou součástí sportovního areálu?!
Jan Zajíc

Den lesa na Vidhošti 2016
Vedení městyse Kolinec,
vedení obcí Hrádek u Sušice
a Velhartice a vedení SVOL
(Sdružení vlastníků obecních
a soukromých lesů v ČR, www.
svol.cz) se dohodli na organizování akce v rámci lesní pedagogiky v roce 2016 pro základní
a mateřské školy sídlící v městysi Kolinec a obcích Hrádek
u Sušice a Velhartice.
Akce se koná v pátek
27. května 2016 od 8:00 hod.,
kdy bude zakájena v zámeckém parku v Kolinci. Sraz všech
organizátorů v parku je v 7:30
hod. Program bude následující:
8:10 hod. – odchod prvních skupin ze ZŠ Kolinec na lesní trasu,

9:00 hod. – odchod prvních skupin ze ZŠ a MŠ Hrádek na lesní trasu,
10:00 hod. – odchod prvních
skupin ze ZŠ Velhartice na lesní trasu,
13:00 – 14:00 hod. – ukončení
akce, svoz materiálu, úklid.
Na stanovištích na trase
po Vidhošti děti čeká určování
dřevin, větví, ostatních lesnických věcí, ukázka lesní těžby
a poznávání lesa i sázení stromků. Závěrem bude posezení
u ohně. Akce se uskuteční za
každého počasí (vyjma bouřky),
takže se vyplatí dobré oblečení.
Ing. Václav Toman,
SVOL

Loňské poznávání lesa na Vidhošti.

Městys Kolinec
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
– zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
na některých veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo městyse Kolinec se na svém zasedání dne
3. 3. 2016 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě ustanovení
podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

g)

Kolinec u nádraží – odpočívadlo na křižovatce
cyklotras a místních komunikací
h) Kolinec – v okruhu 100 m od hřbitova
ch) Ujčín – draha – areál SDH Ujčín
Článek 4
Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů
a jiných návykových látek

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“)
je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku,
dobrých mravů, bezpečnosti v městysi a mravního vývoje dětí
a mladistvých, a to prostřednictvím stanovení zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na vymezených veřejných prostranstvích na území městyse Kolinec.

Ze zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených
místech veřejného prostranství jsou vyjmuty:
a) zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu jejich provozu,
b) kulturní, sportovní, společenské akce, je-li součástí akcí
podávání nebo prodávání alkoholických nápojů.
c) oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince
a 1. ledna.

Článek 2
Vymezení pojmů

Článek 5
Sankce

1) Veřejným prostranství jsou ulice, tržiště, chodníky, náměstí, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k danému prostoru.
2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo.
Alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden
ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.
3) Návykovými látkami se rozumí omamné a psychotropní
látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlády č. 463/2013
Sb. o seznamu návykových látek.

Porušení této vyhlášky se postihuje podle platných právních
předpisů.

Článek 3
Vymezení zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných
návykových látek na některých veřejných prostranstvích
1) Zakazuje se požívání alkoholických nápojů a jiných
návykových látek na veřejných prostranstvích ve vymezených
lokalitách na území městyse Kolinec, graficky určených v mapové příloze č. 1 této vyhlášky.
2) Seznam vymezených lokalit:
a) Kolinec – Zámecký park
b) Kolinec – okolí školy a školního hřiště
c) Kolinec – náměstí včetně autobusových zastávek
d) Kolinec – Areál volného času – koupaliště, sportoviště,
dětské hřiště, parkoviště
e) Kolinec – Rybníčky
f)
Kolinec – v okruhu 100 metrů od vlakového nádraží

Článek 6
Přechodné a zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2015 – zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na některých veřejných prostranstvích ze dne 17. 9. 2015.
Článek 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 4. 2016.
Mgr. Pavel Princ,
starosta

Jiří Chroust,
místostarosta

Znění vyhlášky včetně grafických příloh
najdete na www. kolinec.cz – Úřad městyse – vyhlášky.

Úřad městyse Kolinec
Kolinec 28
341 42 Kolinec
E-mail: kolinec@kolinec.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 – 17:00 hod.
Středa: 7:00 – 17:00 hod.
http://www.kolinec.cz/

Vodovod je průběžně sledován
Rád bych navázal na mé
předchozí články v Kolineckém
zpravodaji a krátce vás seznámil
s aktuálním děním ve vodohospodářské oblasti.
Je velice potěšitelné, že režim úpravy vody funguje dle nastavených postupů a k vám do
domácností odchází upravená
voda, která vyhovuje ve všech
parametrech vyhlášce stanovující přípustné limity pro pitnou
vodu.
Celý soubor výstupů ekonomického i technického rázu
z úpravny a vodovodní sítě byl
použit pro stanovení ceny vodného pro rok 2016, kdy proti celorepublikovému průměru došlo pouze k mírnému navýšení ceny. V tomto směru je nezastupitelná pozitivní role vedení radnice při posuzování navrhovaných kalkulací s důrazem
na jejich sociální únosnost. Nicméně je již dnes potřeba upozornit na fakt, že v současné době
jsou připravovány na ministerské úrovni návrhy na zvyšování cen některých vstupů, které
mohou mít do budoucna zásadní vliv na cenu vodného a stočného, a to bez možnosti ze strany radnice toto ovlivnit. Je však
nutné současně sdělit, že se prozatím jedná pouze o návrhy, které neprošly příslušnými schvalovacími procesy.
Vedení městyse a naše společnost průběžně řeší možnosti zkvalitňování vodohospodář-

ské infrastruktury. V současné době je zpracovávána žádost
o poskytnuti dotace na vodohospodářské objekty, které souvisejí
s investiční akcí „Kolinec – Kanalizace a vodovod v prostoru silnice III/1717“, připravuje se rekonstrukce potrubí v části městyse Kolinec směrem na
Buršice. Mimo to VODOSPOL
s.r.o. připravuje i opravy někte-

VODOSPOL s.r.o.

Provozovatel
vodohospodářské infrastruktury

rých dalších vodohospodářských
prvků sítí, což povede k dalšímu postupnému zvyšování kvality infrastruktury, ovšem je nutné podotknout, že to vše v těsné
návaznosti na finanční možnosti městyse, případně na možnosti dotační.
Vážení občané, i při postupné obnově sítí je předpoklad, že

se mohou občas vyskytnout problémy v podobě přechodného
zakalení vody způsobené uvolňováním inkrustů dlouhodobě
usazených ve vodovodním potrubí. Rád bych vás ujistil, že budeme okamžitě pracovat v rámci svých možností na nápravě
vzniklého nedostatku. Abychom
mohli co nejrychleji reagovat,
budeme si velice vážit spolupráce i vás, občanů, při neprodleném nahlášení eventuálně vzniklého problému. Tím nám výrazně pomůžete diagnostikovat
místa vzniku nechtěných jevů.
Jak jsem již dříve sdělil, všemi podněty se v těsné spolupráci s vedením obce, jako majitelem infrastruktury, zabýváme
a zabývat budeme s tím, že se
vždy hledá nejoptimálnější způsob nápravy a to ve všech svých
souvislostech.
Ladislav Pipošiar,
ředitel VODOSPOL s.r.o.

Pozvánky
na akce

29. 5. – Dětský den u příležitosti MDD. Děti se mohou těšit na pohádku, soutěže, jízdu na koních, posezení u táborového ohně s opékáním vuřtů.
1. – 2. 7. – Dny městyse Kolinec s tradičně bohatým programem.
-hk-

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

Hasiči chystají
oslavy výročí
Dva sbory dobrovolných hasičů ve správním území městyse
Kolinec si letos budou připomínat 110. výročí svého založení
a to v Buršicích a Tržku. Sbor
dobrovolných hasičů v Jindřichovicích byl založen v roce
1946, takže letos si připomene
70 let své existence.
Sbor dobrovolných hasičů
Tržek vlastní stříkačku od firmy Smékal z roku 1906. Stříkačka je zcela funkční a hasiči ji
představí na oslavách sboru, které se konají v sobotu 28. května
od 14 hodin u hasičské zbrojnice v Tržku. „Ukážeme naši techniku a své dovednosti předvedou družstva mužů, žen i dětí.
Připravena bude i výstava dobových fotografií ze života obce.
Na závěr programu zahraje skupina Andromeda,“ uvedl Jaroslav Trnka z SDH Tržek.
V roce 1906 byl založen
také sbor dobrovolných hasičů
v Buršicích. Chloubou sboru je
funkční koňská stříkačka z roku
1905, kterou ukazuje na různých hasičských akcích. Zdeněk Vítovec z SDH Buršice nás
informoval, že oslavy sboru se
uskuteční v rámci místí poutě
9. července. Na jejich programu
nyní sbor intenzivně pracuje.
-mk-

Změna
územního plánu
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.

Městys Kolinec
třídí odpad
se společností
EKO-KOM, a.s.

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

Kolinecký zpravodaj. 1. číslo 4. ročníku vyšlo 6. května 2016 nákladem 450 ks výtisků. Ohlasy a příspěvky zasílejte cestou e-mailové adresy:
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