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V knihovně navozují adventní čas tvořením
výrobky naglazovaly pod vedením lektorky Štěpánky Balvínové Žákové ze Střediska volného
času při ZŠ Lerchova v Sušici.
Advent byl zahájen 29. 11., kdy
se slavnostně rozsvítil vánoční
strom na náměstí v Kolinci. Dopoledne děti z prvního stupně ZŠ
tvořily ve výtvarné dílně v muzeu a odpoledne byla andělská
dílna otevřená pro veřejnost. Ve
vestibulu školy byl zahájen vánoční jarmark s tradičními ozdobami, perníčky, dárky a vánočními dekoracemi. V prosinci si
ještě děti z MŠ vyrobily vánoční ozdoby.
V prosinci bude ukončen
zimní semestr Univerzity tře-

tího věku při PEF ČZU v Praze. Tématem studia byla Čínská medicína v naší zahrádce. Studenti se v jednotlivých
přednáškách seznámili s tradiční čínskou medicínou a jejím využitím a hlavně s léčivými rostlinami, které lze pěstovat v našich přírodních podmínkách. Téma letního semestru VU3V, který začne 4. února 2020 si vyberou studenti během prosince na závěrečném
semináři. Veškeré informace
o akcích, včetně VU3V se dozvíte v knihovně, na www.knihovnakolinec.wz.cz nebo na vývěskách městysu Kolinec.
Marie Hanusová

Děti z mateřské školy se svými výtvory.
Podzim v kolinecké knihovně provoněly perníčky od Radky
Grösslové, která na kurzu účastníkům prozradila recept na nejlepší perníčky, rady na zpracování těsta a pečení i jak připravit dokonalou polevu na zdobení. Předvedla, jak postupovat při
zdobení a sestavení perníkové
chaloupky. Díky skvělé lektorce a příjemné atmosféře na kurzu vznikaly nádherné perníkové

chaloupky jako z pohádky. Další podzimní akcí bylo malování
soviček v Mateřské škole v Kolinci. Děti nadšeně vybarvovaly
s lektorkou Štěpánkou Balvínovou Žákovou předkreslené textilní hračky. Pro žáky z 1. až 5.
třídy ZŠ byla v knihovně připravena vánoční výtvarná dílna, kde
si děti z keramické hlíny vyrobily a ozdobily stromečky, hvězdy
a zvonečky. Po vypálení si děti

Perníkové chaloupky vzniklé pod vedením Radky Grösslové.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem
žáků základní a mateřské školy 29.11.
Foto Jan Kubita

Městys plánuje investice
do kuchyně i návsi
Starosty Mgr. Pavla Prince
(na snímku) jsme se už tradičně
zeptali na aktivity, které realizuje úřad městyse, a na plány zastupitelstva.
Co Vám v současné době dělá
největší starosti?
„Největším problémem pro
městys je nyní řádění kůrovce
v našich lesích. Drobní vlastníci
mnohdy opomenou těžbu. Brouk
se pak rychle šíří a to je průšvih.
Mnozí proti kůrovci ani nezasahují. Z tohoto pohledu se nám
osvědčily investice do našeho
lesního hospodářství v roce 2018,
kdy jsme koupili lesní traktor
a vyvážečku dřeva. Tím jsme
omezili závislost na vytíženosti firem na zpracování dřeva. Zavedli jsme také službu dovozu
dřeva občanům.“
Jaké investiční akce se letos
podařilo realizovat?
„Pokračujeme v úpravách budovy základní školy. Letos jsme
se pustili do rekonstrukce kotelny s výměnou topného zdroje
v základní škole. Práce povedla
velice dobře firma INTOP – Jiří
Smrčka Klatovy. I přes nepřízeň počasí v závěru realizace se
podařilo dokončit atletický ovál
na školním hřišti, který už dobře
slouží. Výstavbu oválu provedla
firma Swietelsky. Průběžně opravujeme komunikace – letos například v Lukovišti a jinde.
Probíhá realizace projektu na výstavbu parkovacích stání s přilehlou infrastrukturou pro
pěší provoz v lokalitě u koupaliště a zřízení zpevněné plochy
u Ostružné pro přístup hasičské
techniky k vodnímu zdroji. Práce
budou ukončeny v květnu 2020.
Také jsme nechali zrestaurovat

sochu sv. Jana Nepomuckého
v Mlázovech. Originál je uložen
v kostele a ven byla instalována
kopie sochy.“
Určitě už máte jasno, do čeho
dalšího se pustíte v příštím
roce?
„Budeme určitě pokračovat v úpravách školy a tentokrát
plánujeme rekonstrukci kuchyně školní jídelny. Dále nás čeká
rekonstrukce návsi v Mlázovech. Chystáme projekt pro stavební povolení na novou komunikaci ke stavebním parcelám
u hřbitova. Dále připravujeme
projekt na revitalizaci rybníka
v Lukovišti. Dlouhodobě pracujeme na podkladech pro stavební úpravy průtahu Kolince.
Stavební povolení bude vydáno
v roce 2020. Byla zahájena rekonstrukce jímacích zářezů Na
Ovčíně a vybudování nového
vrtu v Kolinci. V sušších letech
potřebujeme více vody v rezervoárech.
Za zmínku stojí skutečnost,
že čekáme na odsouhlasení změny územního plánu č. 2 – už to
trvá dlouho, ale nyní je to na
státních úřadech.“
Děkuji za rozhovor.
-mk-

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

Vánoční akce
Pátek 20.12., 18:00 hod.
Vánoční zpívání u kapličky v Buršicích se sborem KOS,
Buršice u kapličky.
Sobota 21.12., 18:00 hod.
„Jsou svátky“, vánoční koncert pěveckého sboru KOS,
sál restaurace Na Radnici v Kolinci.
Úterý 24.12., 22:00 hod.
Půlnoční Mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího v Kolinci,
zpěvem doprovází pěvecký sbor KOS.
Bližší informace na plakátech a v hlášení rozhlasu.

Oznámení o změně ředitele
Oblastní charity Sušice
Oblastní charita Sušice má od 23. 11. 2019 nového ředitele.
Je jím pan Jiří Kohout, který je zároveň ředitelem Diecézní charity České Budějovice.
Rádi bychom ujistili občany Sušice, Kašperských Hor,
Kolince, Železné Rudy a jejich okolí, že všechny služby budou
poskytovány v plném rozsahu a beze změn, tak jako doposud.
Personální obsazení služeb a správy organizace zůstává
beze změny. Více informací o službách a kontakty najdete na
www.charitasusice.cz.

Oddíl běžeckého lyžování a turistiky
aneb nejmladší oddíl s nejdelším názvem
Tento oddíl vznikl (nebo –
lépe řečeno – se vyvinul) v TJ
Sokol Kolinec z potřeby: od
roku 2012 jezdili v zimě spolu s nynějším vedoucím oddílu Pavlem Žákovcem kolinečtí
sportovní aktivisté (tím myslím
pány Chaloupku, Prexla, Nauše,
Zimpricha, Žižku apod.) na vyjížďky na běžkách. Pavel – stejně jako ostatní – byl jednak sám
„nadupaný“ sportovec, navíc
pak výborný organizátor a vynikající znalec okolí. Ač původem
od Plzně, znal šumavské vrcholy lépe, než mnozí kolinečtí občané. To většinou tak bývá: bydlí-li člověk v Plzni, řekne si, že
například do divadla může jít
kdykoli. Stejně tak si pošumavský občan řekne, že na Šumavu
si může kdykoli zajet. A tak na
Šumavě potkáváme častěji občany Plzně, zatímco v divadle
jsou kolinečtí…
Nicméně – tak dlouho do
Pavla Žákovce Pepa Chaloupka
volal, až dotyčný projevil i své
organizační schopnosti a oddíl
v roce 2015 oficiálně založil…
Dnes se jedná o jeden z nejaktivnějších oddílů, který dokonce má i webové stránky (skikolinec.sedyc.cz). A tak jsem vyhledal vedoucího oddílu, abych
s ním stvořil rozhovor.

Výlet oddílu na kolech.

Členové oddílu běžeckého lyžování a turistiky TJ Sokol Kolinec na lyžařské akci.
Pavle, jsi předsedou oddílu turistiky a běžeckého lyžování…
„…ten oddíl se jmenuje běžeckého lyžování a turistiky!!“
To jsem začal vyloženě dobře?! A vůbec, proč na pořadí
tak bazíruješ?
„My jsme běžkaři. A protože sníh máš zhruba pouze třetinu roku, tak je turistika vhodným doplňujícím sportem k běžeckému lyžování. Zpočátku
jsme byli naštvaní, když sníh ne-

byl a stejně jako na každém kurzu, když není sníh – tak chodíš.
A vůbec – nechtěli jsme být oddílem, který bude mít činnost jen
třetinovou.“
Co si pod slůvkem „turistika“
mám představit?
„Cyklistické výlety a pěší
výlety. Z těch pěších byl podařený výlet na Ostrý z německé
strany. Také se nám dost povedlo zdolání trasy z Modravy na
Roklan. V létě někteří členové

(například Honza Žižka) jezdí
na kolečkových lyžích. Ale když
padá – jedeme na běžky!“
A když nastane zima a není
sníh, co děláte?
„Máme depresi.“
Jak je to s vybavením?
„Máme modrobílé čepice
s logem „skikolinec“, teď už i
modré bundy. To si ale každý
musel pořídit za svoje peníze!
Aby si někdo nemyslel, že vyfasuje výzbroj a výstroj (nebo třeba kolo) a pojede!“
Kolik je vás v oddíle?
„Desítka těch opravdových
členů. Podle obtížnosti pak jdou
s námi i jejich rodinní příslušníci nebo další lidé, kteří si na
internetu přečtou termín pěšího, běžeckého nebo cyklistického výletu. Je jedno, zda se jedná
o muže, ženy nebo děti. Spíš se
zajímáme o to, do jaké míry je
trasa určená právě pro ně a budou ji absolvovat v pohodě.“
Muži, ženy… Jaké je věkové
rozpětí?
„Bohužel vysoké: 45 až nekonečno. Ale nedej se klamat,
sportovci jsou to každým coulem!“
To mohu z vlastní zkušenosti
potvrdit! Pavle, děkuji za rozhovor a přeji Tobě i všem členům
dobrý sníh!
-nc-

Nejsou hasiči jako hasiči

Většinou jsou hasiči laickou
a v některých případech i odbornou veřejností (část dobrovolných hasičů) nerozlišováni. Tato
veřejnost nevidí či nezná rozdíly
mezi sborem dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) a jednotkou
sboru dobrovolných hasičů obce
(dále jen „JSDHO“). Nelze se
tomu divit, neboť to na první pohled není patrné. Tato problematika je velmi široká a specifická.
Na území obce je zabezpečování požární ochrany (dále jen
„PO“) již historicky svěřeno do
pravomocí obcí, které již v minulosti zřizovaly různé hlásné
služby, svými předpisy nařizovaly každému občanovi pomáhat při hašení požárů a poskytovat k tomu své věcné prostředky.
Od sedmdesátých let 19. století byly zřizovány první české hasičské sbory dobrovolných hasičů
i sbory profesionálních hasičů za
účelem ochrany před požáry. Tyto
sbory plnily úlohu nejen v oblasti
hašení požárů, ale i v oblasti kulturní a společenské.
SDH je zpravidla název základní organizace spolku působícího na úseku PO, např. Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska,
České hasičské jednotky nebo
Moravské hasičské jednoty. Těmto organizacím obec může poskytovat dotaci na činnost a spolupracovat s ní v oblasti požární
ochrany i v oblasti ochrany obyvatelstva. Tyto organizace se však
řídí zejména občanským zákoníkem a svými stanovami, např. nemohou ukládat úkoly obcím a naopak, členství v nich nemůže být
občanu na újmu. SDH je tedy
obecný termín dobrovolnického
hasičského sboru. Tyto sbory jsou
právně samostatné a jsou organizačními složkami občanských
sdružení (v naší obci je to Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska). Jako občanské sdružení se
tradičně nemalou měrou podílí na
společenských, kulturních a sportovních aktivitách různého druhu
v rámci obce (plesy, taneční zábavy, soutěže, práce s dětmi, dětské
tábory, dětské dny atd.). Dost často je i jedinou hybnou pákou společenského dění v obci. Na všechen provoz si musí však vydělat samo prostřednictvím různých
brigád nebo pořádáním akcí.
Sponzorské dary taktéž pomá-

hají sboru k jeho udržení. Stejně
jako ostatním občanským sdružením (včelaři, myslivci, sokol atd.)
i SDH obecní úřad poskytuje dotaci na jejich činnost. Členové tohoto spolku se mohou účastnit
činnosti při mimořádných událostech pouze a jen stejně, jako
každý jiný občan naší republiky
dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně na výzvu velitele
zásahu nebo starosty obce. Tento
člen sboru musí být řádně poučen
a neúčastní se přímo hasebních
prací nebo činností podléhajících
odborné přípravě, zdravotní způsobilosti, věcnému vybavení atd.
JSDHO je oproti tomu zřizována na základě právních předpisů zejména pak dle zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a dalšími navazujícími předpisy.
V současné době základní
páteř systému plošného pokrytí
území krajů jednotkami PO tvoří jednotky hasičských záchranných sborů krajů, které jsou při
své činnosti významnou a nenahraditelnou měrou doplňovány
a podporovány právě JSDHO. Povinnost zřizovat JSDHO má každá obec v samostatné působnosti a zodpovídá za její akceschopnost. JSDHO je součástí obecního úřadu a veškeré potřeby související s její činností jsou plně zabezpečovány jak po finanční, tak
po materiální stránce. Obec jmenuje velitele jednotky, který si
řeší a zajišťuje správnou funkci
jednotky a předkládá požadavky
a nedostatky související s fungováním jednotky obci. Mezi členy
jednotky a obecním úřadem musí
být projednána forma smluvního
vztahu členů jednotky k obci dle
zákoníku práce – většinou na základě dohody o členství v jednotce bez vzniku pracovně právního
vztahu ovšem jednoznačně řešící práva, povinnosti a nároky člena a obce. Rovněž je nutno určit,
komu bude velitel jednotky odpovídat za činnost jednotky a za zajištění její akceschopnosti. Zpravidla zastupitelstvo obce pověřuje tímto starostu obce, který je zákonem o požární ochraně i zmocněn jmenovat velitele jednotky.
Jednotka je akceschopná tehdy pokud má odpovídající početní stav, všichni členové absolvovali roční odbornou způsobilost

k vykonávání funkce, na kterou
jsou určeni (velitel, strojník, hasič,
atd.). Dále jsou členové jednotky
vybaveni předepsanými věcnými
a osobními ochrannými prostředky, mají jednou za dva roky platnou zdravotní způsobilost a technika je bez závad v pohotovosti – schopná okamžitého použití. Nejmenší základní početní stav
členů jednotky SDH obce, potřebný pro zajištění zásahu jednotky,
je uveden ve vyhlášce č. 247/2001
Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o jednotkách PO“). Jedná
se o ideální stav, kdy v obci bude
stoprocentně zajištěna schopnost
výjezdu družstva o zmenšeném
početním stavu. Pro praktické za-

Členové sborů a členové jednotek mohou být jedni a ti samí, to
se nevylučuje. V naprosté většině
případů sídlí oba subjekty na stejné adrese a to v hasičské zbrojnici.
Proto také dochází dost často mezi
neznalými, k záměně dle starého
přísloví „míchání jablek s hruškami“. Je třeba zdůraznit, že členství
v jednom subjektu není podmíněno členstvím v subjektu druhém.
Těchto pár řádků je pouhá špička ledovce v rozlišení mezi SDH
a JSDHO. Ve skutečnosti by se
o tom dala napsat celá publikace.
Zejména pak co se týče povinností obce a samotných členů JSDHO
při dodržování legislativních předpisů, norem, provádění revizí, prohlídek, školení a výcviku, které se
pravidelně každý rok opakují.

JPO

Kategorie

Technika

Kolinec

III

Cisternová automobilová stříkačka na podvozku
LIAZ 18.29
Cisternová automobilová stříkačka na podvozku
TATRA 815
Dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter
4x4
Přívěs na hašení – přenosná požární stříkačka
Agregáty (motorové pily, elektrocentrály,
čerpadla atd.)

Mlázovy

V

Cisternová automobilová stříkačka na podvozku
LIAZ Š-706 RTHP
Požární přívěs – přenosná požární stříkačka

Malonice

V

Cisternová automobilová stříkačka na podvozku
LIAZ Š-706 RTHP

Jindřichovice

V

Dopravní automobil Ford Transit
Požární přívěs – přenosná požární stříkačka

Ujčín

V

Požární přívěs – přenosná požární stříkačka

Buršice

V

Požární přívěs – přenosná požární stříkačka

JPO III – jednotka s územní působností. Zasahuje i mimo území svého
zřizovatele, zpravidla do deseti minut jízdy z místa dislokace. Zákonná doba
výjezdu od vyhlášení poplachu je do 10 minut.
JPO V – s místní působností. Zasahuje zpravidla na území svého zřizovatele, zejména na území obce. Zákonná doba výjezdu od vyhlášení poplachu je do 10 minut.

jištění zásahu jednotky je zpravidla zapotřebí více členů jednotky.
Všechny jednotky podléhají
rozčlenění do kategorií jednotek
požární ochrany (dále jen „JPO“)
a jsou zařazeny do plošného pokrytí jednotlivých krajů. To znamená, že jsou k mimořádným
událostem povolávány operačními a informačními středisky Hasičských záchranných sborů krajů. Jednotkám bývá vyhlášen poplach na základě kategorie JPO,
vybavenosti technikou a věcnými
prostředky a tzv. předurčenosti
k řešení mimořádných událostí
(dopravní nehody atd.).

JSDHO v naší republice
mají své místo v celkovém systému požární ochrany. Svým přístupem a ochotou pomoci dobrovolně a nezištně za každého počasí a v každou denní dobu to jednoznačně dokazují. Při provádění záchranných prací v souvislosti
s hašením požárů, živelnými pohromami, dopravními nehodami
a jinými mimořádnými událostmi
byly a jsou připraveni vždy k ruce
Hasičskému záchrannému sboru.
Být v jednotce dobrovolným hasičem není povinností či nutností.
Je to poslání a čest.
Zdeněk Trnka

Setkání partnerů
Charitě chybí finance
ve Winzeru se vydařilo
Novodobá historie mezinárodní spolupráce žáků kolinecké školy je dvanáctiletá. Prvním
partnerem byla slovenská škola ze slovenské Zemianské Olči,
poté se přidala maďarská škola
rovněž ze slovenské Zemianské
Olči, později se připojila maďarská škola z maďarského Tápiószentmártonu a dále prostřednictvím ZŠ a MŠ Velhartice také německá škola z německého Winzeru. Setkávání se uskutečňuje
nejen na školní, ale také na obecní úrovni.

gram. Po skončení oficiální části vystoupila místní hudební skupina.
V úterý dovezly autobusy účastníky setkání do zábavního parku (Bayern Park – Freizeitpark) v Reisbachu, kde měli
žáci možnost vyzkoušet si různé
atrakce. Po návratu a následné večeři pokračoval program setkání
na zřícenině místního hradu, kde
místní občané připravili rytířské
představení, do kterého byli zapojeni vybraní žáci všech zúčastněných škol.

Žáci kolinecké školy na setkání ve Winzeru.
Z pohledu školního se pravidelně koná v některé z jmenovaných partnerských škol čtyřdenní
setkání žáků. V letošním roce byli
žáci z kolinecké základní školy od
pondělí 3. 6. 2019 do středy 5. 6.
2019 poprvé právě v německém
Winzeru za účasti domácí školy, dvou českých škol (z Kolince
a z Velhartic), dvou škol ze slovenské Zemianské Olči (slovenské a maďarské) a školy z maďarského Tápiószenmártonu. Tohoto setkání se zúčastnilo ze ZŠ
a MŠ Kolinec 22 vybraných žáků
2. stupně základní školy (7. až 9.
ročníku), 3 učitelé (pedagogický
dohled) a ředitel školy.
V pondělí odjeli žáci ZŠ a MŠ
Kolinec společně se žáky ze ZŠ
a MŠ Velhartice autobusem do
Winzeru. Hned po příjezdu byla
připravena návštěva místní školy, kde proběhlo vzájemné seznámení žáků, pedagogického dohledu (učitelů), ředitelů škol a starostů. Po ubytování následoval přesun zpět do Winzeru do místní restaurace, kde byla připravena večeře a poté proběhl kulturní pro-

Ve středu byli účastníci setkáni převezeni autobusy do westernového městečka Pullman City
(Wild-West Freizeitpark in Bayern Pullman City) v Eging am
See, kde měli žáci možnost volně si prohlédnout toto westernové městečko. Program ve westernovém městečku byl završen
průvodem westernových postav
pod názvem „Historie Ameriky“.
Po návratu do Winzeru pokračoval program ve sportovním areálu
SV Winzer fotbalovým turnajem
mezi reprezentanty zúčastněných
škol. Chlapci z kolinecké školy
doplněni o dva žáky z velhartické školy nakonec celý turnaj vyhráli a obdrželi pohár a medaile.
Po vyhlášení fotbalového turnaje
a předání cen dostali všichni
účastníci setkání pamětní dárky
a suvenýry, proběhlo ukončení
setkání, vzájemné rozloučení a ve
večerních hodinách návrat zpět
do Velhartic a do Kolince.
V příštím roce 2020 by se
mělo setkání uskutečnit na Slovensku v Zemianské Olči.
Mgr. Jiří Podráský

Oblastní charita Sušice je nezisková organizace, která provozuje sociální a humanitární činnost na území Sušicka již od roku
2001. Má za sebou tedy dlouhou
historii a mnoho příběhů, které
jsou spojené s pomocí těm, kteří nejsou soběstační a pomoc potřebují. Nejčastěji jsou to senioři
a lidé se zdravotním postižením
zejména v obcích na území Sušicka, Kašperskohorska, Železnorudska, v Nalžovských Horách
a Čachrově. Pečovatelky každodenně dojíždí do domácností a pomáhají seniorům s běžnými denními činnostmi (zajištění stravy a hygieny, pomoc v domácnosti, úklid, topení, doprovod, atd.) tak, aby mohli i přes
svá omezení nadále důstojně
žít ve svém přirozeném prostředí, tedy doma. Mnohdy mají tito
lidé děti nebo vnoučata daleko
a pomoc pečovatelek je jediná,
na kterou spoléhají.
Provoz je financován z prostředků, které shání Oblastní charita Sušice sama. Největší část
nákladů pokrývá dotace MPSV
ČR poskytovaná prostřednictvím
Plzeňského kraje, dále příspěvky z měst a obcí. Částečně hradí služby klienti sami. Dalším

zdrojem jsou dobročinné aktivity
a akce, dary od přátel Oblastní charity Sušice, rodin a ostatních organizací. Letos došlo historicky poprvé k nedostatečnému financování ze strany státu.
Výsledné snížení dotace o téměř
1 000 000 Kč jsme se dozvěděli v průběhu září. Dopad této skutečnosti je takový, že je ohrožen
provoz a poskytování pečovatelských služeb Oblastní charity
Sušice na celém území, a to zejména v nejvzdálenějších obcích.
Od 1. 10. 2019 má Oblastní charita Sušice zřízený transparentní účet, na který mohou přispívat jednotlivci, organizace i firmy a svým příspěvkem tak přímo
podpoří financování poskytovaných služeb. Hodnotu poskytnutého daru lze na základě potvrzení odečíst ze základu daně.
Obracíme se touto cestou
i na širokou veřejnost s možností podpory organizace. Svůj dar
můžete poslat na transparentní
účet 501 601 701 / 2010, který je
veřejnosti dostupný na stránkách
Fio Banky.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Lenka Píšová,
Oblastní charita Sušice

Vodohospodářský majetek Kolince provozuje
ČEVAK a.s., pro obyvatele se nic nemění
Vážení občané,
mnozí z vás si jistě všimli, že se od 1. října změnil název provozovatele vodohospodářského majetku městyse Kolinec. Nově je jím společnost ČEVAK a.s. Pro odběratele se však
nic nemění.
ČEVAK a.s. je nástupnickou
společností VODOSPOL s.r.o.,
která v Kolinci doposud působila. To znamená, že ČEVAK plně
vstoupil do všech práv a povinností a není třeba měnit či doplňovat existující právní jednání,

tedy například uzavírat dodatky ke stávajícím smlouvám. Dokonce se obyvatelé městyse budou potkávat i se stejnými pracovníky vodáren, jen pod jinou
hlavičkou.
Veškerou potřebnou komunikaci se společností ČEVAK
a.s., včetně uplatnění dosavadních práv vůči společnosti VODOSPOL, můžete vyřídit prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách
www.cevak.cz. Zde také, po vyplnění jména městyse v odkazu

Změna ve svozu
odpadu z popelnic
Od 1. října jsme na základě dohody převzali svoz odpadu z popelnic z území městyse
Kolinec a jeho osad. Městys Kolinec využil toho, že je společníkem v Pošumavské odpadové, s.r.o. (dále jen PO) a požádal o zpracování cenové kalkulace svozu odpadu naší technikou. Cena, kterou jsme za službu nabídli, byla přijatelná a na
základě toho jsme podepsali přílohu smlouvy, která toto rozšíření spolupráce definuje.

Jediným drobným úskalím
byla nutnost změnit stávající
svozové dny na pátek, ale i podle ohlasů je znát, že přechod proběhl celkem plynule a bez větších problémů. Bylo tomu tak
i díky pracovníkům městyse Kolince, kteří první svozy absolvovali s novou posádkou a ukázali jim svůj systém, trasy a místa
umístění popelových nádob.
Svozový vůz PO je trochu
větší, proto celou trasu zvládne

v jednom pracovním dni. Museli
být ale díky jeho velikosti upraveny některé průjezdy, kde vadily větve stromů. Na druhou stranu má pohon přední nápravy, tak
snad nebude mít v zimně potíže
se sjízdností.
Velkou výhodou je i to, že
je nový svozový vůz osazen váhou, tudíž řidič vždy přesně zná
hmotnost svého nákladu.
PO celkem provozuje 5 podobných vozidel a jedno má
v záloze jako rezervu pro případ

poruchy, tak by nemělo docházet k výrazným problémům se
svozem odpadu.
Cílem naší společnosti je
stav, kdy o našich službách
v podstatě nikdo nebude vědět
nebo mluvit. To považujeme za
velkou pochvalu!
Na další spolupráci se za
všechny spolupracovníky těší
Ing. Michael Skrbek,
jednatel společnosti

„Moje obec“, najdete všechny
potřebné informace týkající se
dodávek pitné vody.
Případné dotazy vám zodpoví pracovníci zákaznické linky:
844 844 870, která je v provozu ve všedních dnech od 8.00 do
16.00 hod. Pokud dáváte přednost osobnímu jednání, můžete
využít obchodní místo v Klatovech (Ostravská ul. 169).
Společnost ČEVAK a.s. je
vodárenskou společností zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury, ze-

jména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí
a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro
více než půl milionu obyvatel
krajů Jihočeský, Plzeňský a Vysočina. Vedle své hlavní činnosti poskytuje i další služby, které
souvisejí s provozem a údržbou
vodovodů a kanalizací. Více na
www.cevak.cz.
Václav Kovář,
vedoucí provozní oblasti
Severozápad, ČEVAK a.s.

Škola získala
nové vytápění

Úpravě objektu školy věnuje zřizovatel dlouhodobě značnou pozornost. Důkazem jsou: výměna střešní krytiny, výměna oken za plastová, obnova fasády, modernizace učeben, přestavba třídy mateřské školy, zateplení
tělocvičny a vyřešení topení
v tělocvičně. V současné době
proběhla úprava dráhy na
školním hřišti.
Posledními problémy zůstávala úprava prostor škol-

ní kuchyně a také oprava vytápění objektu školy. Stávající systém sloužil padesát let,
kotle byly staré 25 let. V poslední době byl již jejich provoz velmi problematický
a dopad na životní prostředí
v obci negativní. Městys hledal nejvhodnější způsob řešení. Zvažovaly se různé možnosti, včetně generální opravy
celého systému, současně také
možnost získání dotace.
Rozhodnuto bylo provést
opravu po částech. Jako první byla v termínu červen až
září 2019 realizována akce
„Výměna zdroje tepla v kotelně ZŠ Kolinec“ firmou INTOP – Jiří Smrčka Klatovy.
Kotelna byla vyklizena, vybílena, instalovány dva kotle
o výkonu 230 kW, nově vystrojena a 13.9.2019 uvedena
do zkušebního provozu. Provoz je plně automatický s občasným dohledem obsluhy.
Palivem zůstal topný olej.
Dalšími etapami bude výměna rozvodů a výměna radiátorů.
Mgr. Stanislav Vrba,
ředitel školy

Kolinecký zpravodaj. 2. číslo 7. ročníku vyšlo v prosinci 2019 nákladem 450 ks výtisků. Ohlasy a příspěvky zasílejte cestou e-mailové adresy:
kriz.arkada@gmail.com. Evidováno MK pod číslem: MK ČR E 21092 ze dne 27. 2. 2013. Příští vydání: květen/červen 2020.

