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Významné výročí si hasiči připomněli
průvodem, soutěží i novým autem
12. května oslavili hasiči v Kolinci 140. výročí svého založení. Oslavy probíhaly
po celý den. Ráno sbory z okrsku Kolinec soupeřily ve štafetě
4 x 100 m s překážkami a v klasickém útoku. Samotné oslavy
začaly slavnostním pochodem
za hudebního doprovodu skupiny Skalanka a položením věn-

Nové auto SDH Kolinec.
ce byla při české státní hymně uctěna památka padlých vojáků za 1. a 2. světové války
u pomníku před Základní a mateřskou školou v Kolinci. V sále

Slavnostní průvod Kolincem.

kulturního domu Na Radnici se
uskutečnila slavnostní schůze,
kde pro přítomných 180 hostů
byla Mgr. Janem Víchem představena historie sboru od založení po současnost. Své příspěvky zde přednesli hosté: senátor Jan Látka, starosta městyse Kolinec Mgr. Pavel Princ,
místostarosta města Klatovy
Ing. Martin Kříž, ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru Klatovy, plk. Ing. Aleš Bucifal, starosta Okresního sdružení Klatovy Josef Veith a starostka okrsku Kolinec Olga Fraňková. Starosta sboru dobrovolných
hasičů Kolinec Bc. Jiří Boublík převzal ocenění od starosty
OSH Klatovy a od starosty
městyse Kolinec. Starosta měsyse Kolinec dále předal ocenění
(stříbrný tác se znakem městyse Kolinec) dlouholetému zasloužilému členu kolineckého
sboru Zdeňku Trnkovi st., kte-

Starosta městyse Pavel Princ a starosta SDH Kolinec Jiří Boublík
při slavnostní schůzi v sále kulturního domu.
rý se, coby velitel i zástupce velitele jednotky, nejvíce zasloužil
o vývoj sboru i samotné jednotky a taktéž i o zmodernizování
techniky stejně jako jeho předchůdci.
Během celého dne si návštěvníci mohli prohlédnout historii
i současnost v podobě videoprezentace a výstavy fotografií v hasičské zbrojnici. K vidění byla
na náměstí nejrůznější technika.
Hasiči v Kolinci dále s pomocí
městyse Kolinec zrekonstruovali a rozšířili svou společenskou
místnost v hasičské zbrojnici.
Po slavnostní schůzi a obědě na hřišti Základní a mateřské
školy v Kolinci starosta městyse Kolinec Mgr. Pavel Princ pře-

dal nový dopravní automobil
Mercedes Sprinter 4 x 4 veliteli
místní jednotky mjr. Bc. Zdeňku
Trnkovi. Místní farář požehnal
novému zásahovému vozidlu.
Místní jednotce k nové technice popřál i přítomný ředitel HZS
Plzeňského kraje, brigádní generál Ing. František Pavlas.
Dále byly připraveny ukázky historické i moderní techniky. Představila se zde technika
okolních sborů i HZS. Vystoupily zde i děti se svým hasičským
vystoupením. Večer proběhla
v zámeckém parku zábava, kde
k tanci a poslechu zahrála opět
skupina Skalanka.
Bc. Jiří Boublík,
starosta SDH Kolinec

Městys rozšiřuje školku i dětská hřiště
Starosty Mgr. Pavla Prince
(na snímku) jsme se zeptali na
současné aktivity radnice a dění
v městysi.
Počátkem dubna vypukl v bytovém domě čp. 268 požár. Jak
pokračujete s likvidací škod
a s rekonstrukcí budovy?
„Je to jedna z největších tragédií, které Kolinec postihly
za poslední dobu. Požár vznikl
v podkrovním bytě, odkud se
rozšířil na střechu budovy. Zasahující hasiči odvedli svoji práci skvěle a požár se podařilo rychle zlikvidovat. Za to je
jim třeba poděkovat. Bylo nutné
evakuovat 15 občanů, z nichž
11 našlo ubytování u příbuzných, dalším třem bylo poskytnuto náhradní ubytování v penzionu v jindřichovickém zámku a jeden obyvatel na invalidním vozíku byl převezen do
DPS v Sušici. Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomohli s jejich ubytováním. Následovalo

vyčíslení škod a jednání s pojišťovnou. Rozsah škod je přijatý a odsouhlasený. Velkým problémem se ukázalo nalezení firem, které by provedly potřebné
práce. Jen na krov jsme čekali
dva měsíce. Nakonec vše dobře
dopadlo a bude v těchto dnech
osazen. Celkovou rekonstrukci
provádí firma Belix s.r.o.
Jakou stavbu považujete v letošním roce za nejdůležitější?
„Zcela jistě realizaci projektu Zvýšení kapacity Mateřské

školy v Kolinci, podpořeného
dotací z IROP prostřednictvím
Místní akční skupiny Pošumaví.
V rámci něj bude během prázdnin rozšířena současná malá třída mateřské školy. Kapacita
nové třídy bude 20 celodenních
dětí. Dále připravujeme výměnu
kotle v budově základní školy.
Vše by mělo mít hotové v září.“
Městys realizuje i celou řadu
menších investičních akcí.
Můžete některé z nich zmínit?
„Jde například o posílení našeho zdroje pitné vody
o nový vrt a jímací zářezy v lokalitě Nový Ovčín. Reagujeme
tak na poslední suché roky, kdy
se zvyšuje potřeba vody. Sucho
se projevuje i v našich lesích,
kde stoupá počet kůrovcem napadených stromů. Ty se snažíme
po poražení rychle dostat z lesa.
Abychom to mohli dělat efektivněji a rychleji, městys podal žádost do Programu rozvoje
venkova na projekty nákup vy-

vážečky dřeva a nákup traktoru do lesa. Nyní ćekáme na rozhodnutí poskytovatele dotace.
Postupně rozšiřujeme veřejné osvětlení – u koupaliště, v Jindřichovicích, v Malonicích, v Tržku, v Brodě a v Buršicích. V poslední jmenované obci proběhla revitalizace
rybníku. Zahájili jsme 1. etapu
doplňování herních prvků na
dětských hřištích v Kolinci,
v Mlázovech, v Jindřichovicích,
v Ujčíně, v Malonicích a v Tržku.“
Dlouho se hovoří o průtahu
Kolince. Jak to s ním vypadá?
„13. června se uskutečnilo
jednání s náměstkem hejtmana
Plzeňského kraje pro oblast dopravy Ing. Pavlem Čížkem. Probírali jsme možnosti financování této náročné stavby. Kraj
bude financovat komunikaci,
městys bude dělat kanalizaci,
přeložky vody a nové chodníky.
Zatím se vše připravuje.“ -mk-

Kolinecká černá kronika
Policisté Obvodního oddělení Police ČR Kolinec řešili během prvního pololetí letošního
roku celkem 10 trestných činů,
z toho k sedmi došlo na území městyse Kolinec. Na rozdíl
od předchozího roku, který začal poměrně klidně a první trestný čin policisté odhalili až na
konci března, letos k němu došlo již v lednu. Po stížnosti místních občanů předal starosta obce
oznámení o tom, že v parku jezdí na saních místní mladík, kterého za sebou tahá někdo na motorce. Po příjezdu policejní hlídky se ale v parku již nikdo nenacházel. Inspektor Vávra však nenechal toto oznámení bez dalšího
prověření, a tak zjistil řidiče motocyklu, který se přiznal nejenom
k tomu, že jezdil po parku, ale
i k tomu, že nesmí motocykl řídit,
neboť má čerstvě uložený zákaz
řízení motorových vozidel. Mladíkovi tak bylo sděleno podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a během týdne byl spis cestou státního zástupce předložen k Okresnímu soudu v Klatovech.
K dalšímu zajímavému případu došlo během konání pre-

zidentských voleb v areálu Zemědělského družstva v Malonicích, kdy servisní technik přistihl ve svém automobilu muže, který předstíral, že spí.
Když majitel tohoto auta požadoval od muže vysvětlení, ten

Do konce měsíce ledna došlo ještě k jednomu trestnému
činu a sice k ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy u obce
Malonice byl kontrolován řidič osobního automobilu, který řídil pod vlivem automobil.

se začal rozčilovat a vyhrožoval i nadával. Technik se však
nedal a muže usměrnil do patřičných mezí. Po kontrole automobilu zjistil, že mu tento muž ukradl brýle, proto zavolal policii. Pachatel byl bezprostředně po oznámení zadržen v domě, kam se před Vánocemi nastěhoval. Během prověřování tohoto případu však vyšlo najevo, že pachatel nekradl
v zemědělském družstvu poprvé a několik dní před touto krádeží odcizil jednomu z pracovníků družstva jídlonosič s obědem. Pachateli, který se již
z obce odstěhoval, bylo sděleno podezření z přečinu krádeže
a spis rovněž putoval k soudu.

Tento pachatel byl již potrestán
a byl mu kromě peněžitého trestu uložen i trest zákaz řízení
všech motorových vozidel.
Po takto rušném konci ledna
byl v Kolinci klid až do 3. dubna.
Tento den došlo k nejzávažnějšímu případu letošního roku, který zasáhl několik místních obyvatel. Došlo totiž k požáru bytového domu, který však nezpůsobila technická závada jako před
dvěma lety v případě drůbežárny, ale hrubá nedbalost jednoho
z nájemníků bytů. Požárem byly
zcela zničeny dva byty a většina dalších byla poškozena protékající vodou při zásahu hasičů.
Jen díky včasnému zásahu hasičů a pomoci místních obyvatel

nedošlo ke zranění nebo úmrtí
obyvatel domů. Vzhledem k závažnosti případu si věc převzala služba kriminální policie a vyšetřování a ve věci stále probíhá šetření.
Občan, který je ze způsobení
požáru podezřelý, však nezpytoval svědomí, ale na začátku měsíce června společně se svým kamarádem pobouřil občany Kolince tím, že nejprve vyhrožoval
místní ženě likvidací a následně
dalším občanům Kolince podpálením jejich domovů. Oba muži
byli na místě zadrženi statečnými občany obce a předáni policii. Ve zkráceném přípravném
řízení bylo pachatelům sděleno
podezření z přečinů výtržnictví,
nebezpečného vyhrožování a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Spisový materiál
se v současné době již nachází u Okresního soudu v Klatovech, který jednomu z pachatelů
může uložit trest v trvání až dvou
let odnětí svobody, druhému až
tři roky, neboť se výtržnictví dopustil opakovaně.
npor. Mgr. et Mgr. Ing.
Václav Průcha,
vedoucí oddělení

Tenisový kurt pro nové tisíciletí
Ptáte se proč kolinecký tenis
nemá svou historii? To je jako
byste se ptali, proč se v Africe
nehraje lední hokej, anebo proč
za polárním kruhem neznají fotbal. Kde nejsou k danému sportu
podmínky, povětšinou se v tom
místě nepěstuje. Přiznejme si, že
dvě slůvka „tenis“ a „Kolinec“
se moc v lásce neměla. Upřímně
řečeno – nepřispívala k tomu ani
atmosféra doby, v níž vládnoucí garnitura považovala tenis za
buržoasní sport.
Proto kolinecký tenisový
rozmach přinesla až změna společenského klimatu. U školy vyrostla v devadesátých letech minulého století nová víceúčelová hala s tenisovými parametry, začátky kolineckého tenisu
však můžeme počítat až od roku
2002, kdy vybudovali tenisoví
nadšenci ve sportovním areálu
za podpory obce antukový kurt,
který lze parametry řadit mezi
špičkové. Zkrátka – kurt pro třetí tisíciletí! A tak nadšenci, jezdící do té doby za svým sportem v zimě do velhartické haly
a v létě do stejné obce na antuku, mohli v samotném Kolinci uspořádat turnaje, jimiž k tenisu získali v té době i začínající hráče.
Samozřejmě, vždycky je
v takových chvílích důležitý přínos člověka, který danou činností žije. Josef Chaloupka trénoval nejen sebe a svoje tři dcery, ale stal se aktivistou celého
kolineckého tenisu. Organizuje
brigády, turnaje, nezbytné schůze, zkrátka zařizuje vše potřebné pro zdárný chod celého oddí-

Členové oddílu po jednom z turnajů „Eská cupu“, při němž starosta Mgr. Pavel Princ (stojící druhý zprava) před malou chvílí předal pohár vítězům Jirkům Novákovi a Milfortovi (klečící s pohárem).
lu. Po právu byl zvolen prvním
(a dosud jediným) prezidentem
klubu a dlužno dodat, že i když
jeho funkční období svojí délkou přesahuje funkční období
prezidenta republiky, je pro něj
samozřejmostí, že brigády nejen
svolává, ale i se jich aktivně zúčastňuje. A tak s prezidentem republiky má společné snad pouze ony pověstné „lehké virózy“.

ků na nově vybudovaném kurtu „Eská cup“ – tedy turnaj
čtyřher o pohár starosty městyse Kolinec, který zpočátku byl
hrán jako turnaj smíšených čtyřher (muž – žena), později se začal hrát jako čtyřhry bez rozdílu
pohlaví. Letos proběhne již 17.
ročník tohoto tenisového klání,
do nějž se může přihlásit i nečlen oddílu.

Činnost oddílu tenisu Sokola
Kolinec je bohatá:

Turnaj padajících hvězd
V roce 2009 se dodělalo nad
kurtem osvětlení, což byl důvod
k nočnímu turnaji „Padajících
hvězd“, který je – jak název sám
napovídá – turnajem srpnovým.

Eská cup
Od 5. července 2002 se hraje vždy ve dnech státních svát-

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...

Stejně jako „Eská cup“ je turnajem losovaných čtyřher, letos se
koná jeho 9. ročník.
Žebříček jednotlivců
Vzhledem k tomu, že tenis
nebývá kolektivní hrou a čtyři
hráči na kurtě jsou opravdovým
maximem, došli hráči k názoru,
že je nutné přistoupit k individuálnímu žebříčku, který lépe
prověří kvalitu jednotlivců. A tak
se členové oddílu v roce 2010
do žebříčku rozřadili a od roku
2011 na ostro hrají. Na čele celkového pořadí se střídá trio Josef Chaloupka, Ivan Suk a František Krýsl, za nimi je pak zhruba dvacetičlenný peleton hráčů.
Tradice netradičního sportu
Pomineme-li účast na okresních přeborech amatérských
hráčů, na individuálních turnajích dvouher či čtyřher, na stále se zvyšující herní kvalitě jednotlivců, připočteme-li v posledních letech vybudované víceúčelové hřiště s umělým povrchem
a vynásobíme to všechno zápalem pro hru tří desítek členů oddílu, pak můžeme s takřka stoprocentní jistotou prohlásit, že
tradice netradičního sportu – kolineckého tenisu – je do budoucna zajištěna.
-nc-

Děti vyrobily v knihovně dárek i maminkám
V dubnu letošního roku připravila knihovna spolu s městysem a nakladatelstvím Thovt
program pro děti z prvního
stupně ZŠ v Kolinci k podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti. Motivační hry „Za zvířátky do knížek“ se zúčastnila
1. a 2. třída a cílem bylo nenásilnou a hravou formou přivést
děti ke čtení. Prvňáci a druháci s lektorkou Radanou Sedláčkovou společně četli z knih, doplňovali obrázky, skládali slova
z písmen a hráli obří písmenkové pexeso. Děti z 3. až 5. třídy s lektorkou už zábavnou formou rozvíjely své čtenářské dovednosti a schopnosti ve hře
„Plavba za pokladem kapitána
Černovouse“. Malí čtenáři museli luštit křížovky, plnit různé
úkoly, hledat v knihách správné
odpovědi, aby úspěšně dopluli
do cíle. Motivační hry rozvíjejí
u dětí kreativní a logické myšlení, komunikační dovednosti
a mají vzbudit zájem o čtení.
V knihovně se na jaře uskutečnily i tvořivé a výtvarné díl-

Děti při rozvoji čtenářské gramotnosti.
ny pro děti z MŠ, ZŠ i pro veřejnost. Na kurzu pro veřejnost
si každý mohl pod vedením lektorky K. Majdlové ozdobit tričko nebo tašku pomocí několi-

ka různých výtvarných technik. Nejoblíbenější byla technika sítotisku a malování textilními barvami podle šablon, kterých lektorka přivezla nepře-

berné množství. Jarní výtvarná
dílna byla věnována práci s dřevěnými výřezy motýlů a na dětech bylo pomalovat pestrými
barvami křídla a vyrobit zápich
do květináče. Dárek ke Dni matek si děti vyrobily v knihovně v tvořivé dílně, kde vznikaly krásné korálkové náušnice
a díky dětské fantazii nebyly
ani jedny stejné.
Knihovna se věnuje také seniorům. Ve Virtuální univerzitě třetího věku všichni studenti
úspěšně dokončili letní semestr
a zúčastnili se závěrečného semináře, který se konal v Kulturním domě v Klatovech za účasti děkana PEF ČZU v Praze
Ing. M. Pelikána Ph.D., manažerky VU3V Ing. K. Nehodové,
zástupců města Klatov a mnoha
hostů. Po zasloužených prázdninách budou všichni studenti pokračovat v celoživotním
vzdělávacím programu tématem „České dějiny a jejich souvislosti“. Zimní semestr VU3V
začíná 2. října 2018 v ZŠ v Kolinci.
Marie Hanusová

Mlázovští hasiči už mají kde parkovat
Novou hasičskou zbrojnici v Mlázovech v dubnu slavnostně převzali zdejší dobrovolní hasiči. Stojí na okraji vsi směrem ke Kolinci. Nová zbrojnice s příslušenstvím stála zhruba
3,1 milionu korun a její stavba
trvala dva roky. Její součástí je
i účelová komunikace pro obsluhu a parkoviště pro 3 osobní automobily. Městys požádal
na stavbu dvakrát o dotaci, ale ta
nebyla ani v jednom případě přidělena. Nakonec zastupitelé rozhodli o financování stavby jen
z rozpočtu městyse.
O první zbrojnici mlázovští hasiči přišli v roce 1976, kdy Nová hasičská zbrojnice.
byla odstraněna při úpravách komunikace. Tento první objekt zámku. Když byl v roce 2008
byl postaven v roce 1930, tedy prodán, parkovali se svou cisv době, kdy mlázovský sbor ternou v areálu Zemědělského
vznikal. Po jeho zbourání hasi- obchodního družstva Kolinec.
či využívali pro uskladnění své I přes tuto nepříznivou skutečtechniky prostory v mlázovském nost dokázali včas vyjíždět k zá-

Ze slavnostního otevření.
sahům, a to mezi prvními. Nejde však jen o parkování auta,
důležité je i zázemí pro činnost.
Vždyť v současné době přibývají mlázovskému sboru noví členové, zejména mladí. Aktuálně se členská základna pohybuje kolem 30. Ještě v poměrně ne-

dávné době to bylo o 10 méně.
Citelně se tak začal projevovat
i chybějící prostor pro scházení.
U nové zbrojnice byla vztyčena také boží muka. Zakopaný
rozbitý křížek byl totiž objeven
pří hloubení základů zbrojnice
a hasiči jej opravili.
-red-
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