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Kolinecký 
zpravodaj

Už po šesté se uskutečnilo 
setkání škol z partnerských  obcí: 
Winzer v Německu, Zemian-
ské Olči na Slovensku, Tápiós- 
zentmárton v Maďarsku, Ko-
lince a Velhartic. Letos se me-
zinárodní setkání uskutečnilo  
16. května v Kolinci. Děti z uve-
dených obcí se zúčastnily za-
jímavého programu v kolinec-
ké škole a zejména oblíbené-
ho „Dne lesa“, který připravilo 
Sdružením vlastníků obecních  
a soukromých lesů (SVOL). 
Členové sdružení nachystali bo-
hatý program v lesích na Vid-
hošti. Šlo o mnohá zastavení na 
stezce vedoucí lesem, na kterých 
děti poznávaly zvěř, stromy, vy-
zkoušely si sážení stromků, svoz 
dřeva z lesa pomocí koní, kázení 

Přeshraniční spolupráce umožňuje
dětem poznávat jiné země

stromů, první pomoc při zranění  
a mnohé další dovednosti. Akci 
zaštítil Dobrovolný svazek obcí 
Ostružná.

„Cílem je, aby se děti z růz-
ných zemí a kultur i sociálních 
skupin mohly navštívit zdarma 
zahraniční země, do kterých by 
se jinak třeba nikdy nepodíva-
ly,“ konstatoval starosta Pavel 
Princ. Podobně to vidí i staros-
ta maďarského Tápiószentmár-
tonu Györe Lászlo. „Naše spo-
lupráce je na výborné úrovni  
a budeme v ní jistě pokračovat,“ 
uvedl.

Do akce se zapojily všech-
ny partnerské obce. Příští rok se 
bude setkání konat v Maďarsku, 
kam pojedou i žáci kolinecké 
školy.                                  -red-

Děti z partnerských škol poznávaly v květnu les. Vyzkoušely si na-
příklad zasazení stromu, poznávání rostlin a živočichů a mnohé dal-
ší dovednosti.

Starosty Mgr. Pavla Prin-
ce jsme se zeptali na plánova-
né letošní aktivity radnice.

„Projekčně máme připrave-
né  revitalizace návesních ryb-
níčků v Tržku a Buršicích, které 
nyní postupně budeme provádět. 
Jde zejména o opravy jejich hrází  
i výpustních zařízení a odbahně-
ní. 

V současné době byla zahá-
jena stavba nové hasičské zbroj-
nice v Mlázovech. Součástí stav-
by zbrojnice s příslušenstvím je  
i  účelová komunikace pro její 
obsluhu a parkoviště pro 3 osob-
ní automobily.

Myslíme i na ostatní naše 
sbory dobrovolných hasičů. Pro 

V Mlázovech vznikne
nová hasičská zbrojnice

SDH Kolinec a Jindřichovice  
jsme díky dotaci z programu Do-
tace pro jednotky SDH obcí poří-
díme nové dopravní automobily. 
Další sbory obdrží hasičské vy-
bavení z dotace Plzeňského kraje.

Naši pozornost vyžaduje také 
budova základní školy, kterou se 
chystáme zateplit a plánujeme 
zde i rekonstrukci vytápění, kte-
ré nově napojíme na tepelné čer-
padlo. Aktuálně se také zabýváme 
kapacitou mateřské školy, která 
není vzhledem k současným poža-
davkům dostatečná. Ostatně uka-
zuje nám to i demografický vý-
voj. Budujeme také nové veřejné 
osvětlení v Nádražní ulici a opra-
vujeme komunikace.“           -red-



V první polovině roku 2017 
knihovna připravila několik za-
jímavých akcí pro veřejnost. 
Mezi ně patří gastronomický 
kurz se Zuzanou Trefancovou 
– „Netradiční velikonoční dorty  
a zákusky“, které všem moc 
chutnaly. Inspirativní byl také 
pracovní seminář s floristkou 
Hanou Šebestovou Kindelman-
novou, která učila jak z prou-
tí vytvořit kouli, hnízdo nebo 

Kolinec se opět na zákla-
dě rozhodnutí zastupitelstva 
přihlásil do soutěže „Vesnice 
roku“. Městys se soutěže zú-
častnil už třikrát. V roce 2011 
získal ocenění za nejlepší kraj-
skou knihovnu roku a v roce 
2013 městys převzal ocenění – 
tzv. „Zelenou stuhu“ – za péči  
o životní prostředí.

Do soutěže se mohou při-
hlásit obce vesnického cha-
rakteru, které mají maximálně  
7500 obyvatel a které mají 
zpracovaný vlastní strategický 
dokument zabývající se rozvo-
jem obce, program obnovy ves-
nice nebo program rozvoje své-
ho územního obvodu. Organi-
zace soutěže probíhá ve dvou 
kolech – krajském a celostát-
ním. Všechny přihlášené obce 
jsou nejprve hodnoceny v kraj-
ském kole, do celostátního kola 
pak postupuje za každý kraj 
jedna obec, které byl udělena 
Zlatá stuhy (za vítězství v kraj-
ském kole). Do aktuálního tři-

Zajímavé kurzy využívají děti i dospělí
věneček a na závěr předved-
la ukázky jarního a velikonoč-
ního aranžování. Velmi zajíma-
vá a poučná byla beseda s Janou 
Bělohlavovou o irisdiagnos-
tice, což je metoda zjišťová-
ní příčin zdravotních problémů  
z oční duhovky. Spolu se Spol-
kem přátel městyse se uskuteč-
nila v knihovně videoprojekce 
– „Kolinec na starých pohled-
nicích“ s komentářem pana Ví-

advacátého ročníku je přihláše-
no 213 obcí z celé České repub-
liky. 

Kolinec návštívila 10. červ-
na hodnotící komise, kterou 
tvořili zástupci jednotlivých  
organizací, ministerstev, Spol-
ku pro obnovu venkova a Pl-
zeňského kraje. Komise si pro-
hlédla školu, kostel, kde jim 
zazpíval kolinecký sbor, dále 
informační centrum s knihov-
nou a sportovní areál. Zaví-
tala také do Mlázov a Tržku, 
kde jim zdejší hasiči předsta-
vili svoji činnost i historickou 
stříkačku. 

Vyhodnocení soutěže se 
uskuteční 5. srpna ve vítězné 
obci krajského kola. Celostát-
ní vítěz a nositel titulu „Vesni-
ce roku 2017“ bude vyhlášen 
16. září na „Jarmarku venko-
va“ v Luhačovicích. O tom jak  
v soutěži uspěje Kolinec Vás 
budeme informovat v podzim-
ním čísle našeho zpravodaje.

                                     -red-

cha. Vstupné bylo věnováno na 
opravu původního lustru v kos-
tele sv. Jakuba a všem, kteří při-
spěli, patří velké poděkování. 

Pro děti knihovna připra-
vila výtvarné dílny. Děti z ma-
teřské školy tvořily sněhuláky  
z dřevěných výřezů a děti z 1. až 
4. třídy ZŠ v Kolinci vyráběly  
srdíčka pro maminky.

Senioři, kteří navštěvují 
Univerzitu třetího věku, absol-
vovali v letním semestru kurz 
„Kouzelná geometrie“ a úspěš-
ně složili závěrečné testy. Od 
září se budou na U3V vzdělávat 
v oboru včelařství. 

V nejbližší době se ještě 
uskuteční kurz s Janou Lojdo-
vou „Podnos z pedigu“ a hned 
po prázdninách kurz „Slané 
dorty, jednohubky a kanapky“  
s již známou lektorkou paní Tre-

fancovou. Na podzim knihov- 
na připravuje několik navazu-
jících kurzů, kde se budou zá-
jemci věnovat keramice. Infor-
mace o akcích jsou na vývěs-
kách městyse a na stránkách 
knihovny www.knihovnakoli-
nec.wz.cz. 

Knihovna v Kolinci bude  
v brzké době přecházet na au-
tomatizovaný výpůjční proto-
kol, a proto žádá čtenáře, kteří 
mají velmi dlouho půjčené kni-
hy a v letošním roce knihov-
nu ještě nenavštívili, aby kni-
hy co nejdříve vrátili. Pokud do 
konce srpna 2017 knihy nevrá-
tí, bude jim zaslána upomínka  
s příslušnou pokutou. Knihovna 
je otevřena v pondělí a ve čtvr-
tek od 9 do 17 hodin a v úterý 
do 16 hodin.

Marie Hanusová

Děti z mateřské školy při tvoření v knihovně.

Seminář s ukázkami výroby jarních dekorací.

Městys se přihlásil
do „Vesnice roku“



Fanoušek, který v posled-
ních sezónách vždy v sobotu  
navštěvoval mistrovská fot-
balová utkání místního Soko-
la, nestačil kroutit hlavou: nád-
herné hřiště v překrásném areá-
lu, úspěchy žákovských i doros-
teneckých družstev… a muži? 
Muži kopou nejnižší soutěž.  
K nepochopení! 

Pozorný čtenář jistě pocho-
pí, že takto hovořil fanda minu-
losti. Ten současný už dvě kola 
před koncem letošního ročníku 
soutěže věděl, že Kolinec nemů-
že být žádným ze soupeřů před-
stižen. 

Co bylo příčinou tak náh-
lého zvratu? Na to jsme se ze-
ptali současného trenéra fot-
balistů Sokola Kolinec Marti-
na Sedláka:

„V žádném případě se ne-
jedná o „náhlý zvrat“. Mužstvo 
jsem přebíral v polovině loňské-
ho ročníku. V něm jsme skonči-
li ve spodní polovině tabulky, ač 
rok předtím byl kolinecký Sokol 
především zásluhou mého před-
chůdce Milana Milforta na dru-
hém místě. Cíl, který jsme si  
vytkli pro tuto sezonu, byl jedno-
značný: postup.“

„Vytknout si cíl“ je jedno-
duché. Těžší už bývá jeho na-
plnění…

„Kluky nebavilo hrát léta 
nejnižší soutěž, a tak si řek-
li: buď postup nebo přestup.  
A začala se formovat parta mla-
dých kluků, která hrozně chtěla.  

Kolinečtí fotbalisté postupují!

K nim jsme sháněli zkušené fot-
balisty, kteří už měli něco odko-
páno, a tenhle lektvar namícha-
ný z nadšených kluků a z ostří-
lených hráčů, nakonec slavil 
úspěch.“

Když bychom chtěli vy-
jmenovat hráče, kteří se na 
úspěších nejvíc podíleli?

„První, na koho vzpome-
nu, je mozek hry – Jarda Buš-
ta. Velice zkušeným lídrem muž-
stva je technik s citem pro při-
hrávku Karel Tománek. Obra-
nu si diriguje stoper Milan  
Bejvl. Jmenovat ale další jed-
notlivce by bylo na úkor celé-
ho mužstva. Fotbal je kolektiv-
ní sport a třetí třídu vykopa-

la celá parta kluků: V bráně ve-
lezkušený Ivan Suk, stoper Milan  
Bejvl, předstoper Láďa Józa, 
pravý bek Michal Horák, levý 
bek Michal Škarda, v záloze Jar-
da Bušta a Karel Tománek, praví 
záložníci Vašek Princ nebo Petr 
Vích, na levé straně Víťa Krato-
chvíl a útočníci Honza Horák, 
David Milfort a Petr Břečka.“  

Jaké jsou cíle pro příští se-
zonu ve třetí třídě?

„Tak tam se úroveň hry ni-
jak podstatně od soutěže, kte-
rou jsme vyhráli, neliší. Nemě-
li bychom bojovat o udržení, ale 
s přehledem hrát v horní polovi-
ně tabulky. Záleží pochopitelně 
na tom, s jakým hráčským kád-

rem budeme na podzim moci po-
čítat.“

Tady jsem si myslel, že roz-
hovor končí. Pomalu jsem „ba-
lil fidlátka“ a odcházel, když mě 
Martin Sedlák zavolal zpátky…

„Jo, abych nezapomněl, co 
mně kluci kladli na srdce. Chtě-
li bychom poděkovat všem di-
vákům, kteří za námi přišli ne-
jen na kolinecké hřiště, ale čas-
to jezdili i na zápasy hrané ven-
ku. Především Ujčínští jezdili  
i v době, kdy se Kolinci nedaři-
lo. To zázemí, které nám přízniv-
ci kolineckého fotbalu v průběhu 
sezony vytvářeli, to byl také je-
den z důležitých faktorů našeho 
postupu.“                              -nc-

Úspěšné mužstvo kolineckých fotbalistů.

Čekání na autobus zpříjemní výstava
V čekárně autobusové za-

stávky na křižovatce silnic ve-
doucích do Mlázov, Lukoviště 
a na Hradiště proběhla netradič-
ní akce.

Před rokem vznikla v auto-
busové zastávce nedaleko opra-
venéno Paškova kříže u Mlázov 
galerie „Autobusová zastávka“. 
Je otevřena 24 hodin každý den, 
sedm dní v týdnu a dvanáct mě-
síců v roce. 21. června se zde ko-
nala vernisáž výstavy „Jan Nepo-
mucký – světec Střední Evropy“. 
Manželé Anna a Karel Kocour-
kovi fotografují nejen po České 

republice, ale i po Evropě sochy 
sv. Jana Nepomuckého. S výsled-
ky jejich práce se můžete sezná-
mit právě v uvedené autobusové 
zastávce. Výstavu připravili Vác-
lav Fiala a Vladimír Vácha.

Na vernisáž v autobusové 
čekárně navázala v mlázovské 
hospodě U podkovy velmi za-
jímavá přednáška starosty Ko-
lince Mgr. Pavla Prince o živo-
tě a době sv. Jana Nepomucké-
ho a byl promítnut krátký doku-
ment České televize natočený na 
stejné téma.

Ing. Ivo Šašek, CSc. Nová výstava v autobusové zastávce je volně přístupná.
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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...

Pozvánky
na akce

14. 10. – Žihobecké divadlo 
J. K. Tyla „Žena v trysku sto-
letí”.
4. 12. – Mikulášská nadílka 
pro děti.                          -hk-

Městys Kolinec 
třídí odpad 

se společností
 EKO-KOM, a.s.

Aktivity mateřské školy

V závěru kalendářního roku 
2016 proběhla v mateřské škole 
pěkná vánoční besídka a v úno-
ru „Na Radnici“ úspěšný dět-
ský karneval. V jarním období 
se děti z mateřské školy zúčast-
nily dvou divadelních předsta-
vení v Sušici. S kulturním pro-
gramem vystoupili předškoláci 
při „Vítání občánků“. Společně 
jsme „pálili čarodějnice“ a za-
vítali do místní textilní továrny. 
Prvního června jsme soutěžemi, 
zábavnými hrami a opékáním 
buřtů na hřišti u školy oslavili 
Mezinárodní den dětí.  V červnu 
nás čekal ještě společný školní 
výlet do Plzně a vyřazení před-
školáků spojené s besídkou celé 
mateřské školy.

V době hlavních prázdnin 
bude mateřská škola uzavře-
na od 1. července do 13. srpna 
(v období od 3. do 14. července 
je možno po telefonické doho-
dě využít služeb MŠ v Hrádku).

Už se všichni těšíme na 
prázdniny! 

učitelky mateřské školy

Naposledy ve škole

Se školou se 30. června 
rozloučilo devět žáků devá-
tého ročníku. Naše sestava se  
v průběhu let měnila, spolužá-
ci odcházeli, jiní přicházeli. Po 
prázdninách pět z nás bude po-
kračovat ve studiu na středních 

Před prázdninami se ve škole dělo mnohé

školách, čtyři budou usilovat  
o vyučení na odborných učiliš-
tích. Ve škole jsme vedle uče-
ní zažili i mnoho dalších zají-
mavých akcí. Poslední z nich 
bylo mezinárodní setkání part-
nerských škol v květnu zde  
v Kolinci. Všichni žáci druhého 
stupně společně se žáky ze sou-
sedních Velhartic hostili kama-
rády ze Slovenska, Maďarska  
a Německa. Velice často a větši-
nou i úspěšně jsme reprezento-
vali školu v řadě soutěží (olym-
piády a další). Získávali jsme 
vavříny na úrovni okresu, kra-
je i celorepublikové. Je to podě-
kování škole za získané vzdělá-
ní. Určitě budeme na kolinec-

kou školu v dobrém vzpomínat. 
Čekal nás ještě poslední školní 
výlet a pak už jsme se těšili na 
prázdniny a další výzvy. 

žáci devátého ročníku

Nároky na stravování

Ve školní jídelně se v sou-
časné době stravuje 189 stráv-
níků z řad dětí mateřské ško-
ly, žáků základní školy, zaměst-
nanců školy i cizích strávní-
ků. Provoz zajišťují tři pracov-
nice. Při přípravě stravy musí-
me dodržovat systém tzv. kritic-
kých bodů a dále splňovat tzv. 
spotřební koš (zařazováním do 
jídelníčku více luštěnin, ryb, 

mléka a ovoce). Při mezinárod-
ním setkání partnerských škol 
jídelna vařila i pro naše hosty,  
o prázdninách zase budeme va-
řit pro děti z letních táborů, kte-
ré budou ubytovány v naší škole.

  vedoucí školní jídelny

Kapacitu je nutné navýšit

Devět předškoláků absol-
vovalo 27. dubna zápis do prv-
ního ročníku základní školy  
a 10. května proběhl také zápis 
do mateřské školy pro školní 
rok 2017/2018. Jedná se přede-
vším o tříleté děti a vzhledem  
k tomu, že zájem převyšuje ka-
pacitu mateřské školy, bylo ve 
většině případů domluveno při-
jetí na střídavou docházku (tři 
nebo dva dny v týdnu). Škola 
společně se zřizovatelem hle-
dá možnost navýšení kapacity 
v této součásti. Vyřešení této si-
tuace však bude dlouhodobější 
záležitostí. Stejně tak hledáme 
lepší prostory pro činnost škol-
ní družiny a řešíme velice dů-
ležitý provozní problém – ge-
nerální opravu vytápění celého 
objektu.

Dětem přeji krásné prázd-
niny, zaměstnancům a přízniv-
cům školy hezkou dovolenou. 

 Mgr. Stanislav Vrba,                
ředitel školy

Soutěže pro děti v rámci květnového setkání partnerských škol.


