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Žáci zachytili příběhy pamětníků
v projektu Post Bellum
V pondělí 8. dubna se uskutečnil zápis do 1. třídy základní
školy. K prvnímu kroku do velkého světa vzdělávání se v doprovodu rodičů dostavilo 16 dětí
a paní učitelka Denisa Pokorná
se na ně 2. září bude těšit.
V rámci prevence absolvovali žáci 1. stupně přednášku první
pomoci a zdravé výživy, osvojovali si pravidla silničního provozu a zúčastnili se programu požární prevence a ochrany obyvatel. Ani na 2. stupni nezaháleli
a kromě již uvedené první pomoci byli seznámeni s problematikou drog, kouření, HIV, ale také
s nástrahami internetu. V Sušici
navštívili promítání výukových
filmů „Jeden svět.“
Naši žáci se pravidelně účastní sportovních soutěží, soutěží v anglickém jazyce, zeměpisu a dějepisu, spolupracujeme
s ekocentrem PROUD v Horažďovicích, kde jsou děti aktivně
seznámeny s problémy životního
prostředí. Samozřejmostí je návštěva divadelních představení,
také výtvarné kurzy nebo před-

Osmáci ze ZŠ Kolinec při prezentaci příběhu paní Marie Kohoutové.
nášky se spisovateli připravené zdejší knihovnicí paní Hanusovou. Posledním počinem byla
v dubnu závěrečná prezentace
a soutěž týmů z různých škol
připravená organizací Post Bellum pod názvem „Příběhy našich
sousedů“. Žáky naší školy na ní
připravoval Mgr. Adam Hanus.
Seznamují v ní veřejnost s naší

historií prostřednictvím vzpomínek místních pamětníků.
Ve středu 17. dubna se v sále
klatovské radnice sešli žáci, pamětníci, zástupci Klatov, Kolince a široká veřejnost na závěrečné prezentaci projektu „Příběhy
našich sousedů,“ který se na Klatovsku konal s podporou města
Klatovy a městyse Kolinec popr-

vé. Zapojilo se celkem pět týmů
ze tří škol – 2 týmy ZŠ a MŠ Kolinec, 1 tým Masarykovy základní školy a dva týmy ZŠ Tolstého
z Klatov. Od října loňského roku
týmy pod vedením svých učitelů zpracovávaly životní osudy
vybraných pamětníků. Ve zcela zaplněném sále diváci zhlédli a vyslechli jako první příběh
paní Marie Kohoutové, která se
se žáky kolinecké školy podělila
o své vzpomínky na druhou světovou válku, osvobození Kolince americkou armádou a nelehká
padesátá léta.
Hlavní cenu si odnesl tým
ze ZŠ Kolinec (ve složení: Nikol Grasslová, Natálie Konvalinková, Eliška Brůhová, Dominik
Helfer a Jiří Chroust) za zpracování příběhu Jaroslava Dolejšího,
dlouholetého ředitele ZŠ Kolinec, jehož tatínek prošel Buchenwaldem.
Práci všech týmů si můžete prohlédnout na webové stránce projektu:
www.pribehynasichsousedu.cz.
-ip-, -red-

Kolinecké koupaliště dostalo 852 lajků
Městys získal třetí místo
v soutěži „Náš evropský projekt“, kterou vyhlásilo Zastoupení Evropské komise v ČR. Jde
o soutěž pro obce, města a městské části, ve které se veřejnost
zapojila do hlasování o nejoblíbenější projekt financovaný
z evropských fondů. Soutěž
se konala od března do května
2019 na Facebooku Zastoupení Evropské komise v ČR a lidé

zde mohli vybírat z šestatřiceti
projektů.
Výsledky byly následující: 1. místo – obec Čepřovice
s projektem Snížení energetické náročnosti Kulturního domu
Čepřovice; 2. místo – obec Pitín s projektem Dětské hřiště Pitín; 3. místo – městys Kolinec
s projektem Revitalizace koupaliště a rozšíření sportovního areálu v Kolinci z roku 2014. Výše

dotace EU byla 15 883 098 Kč
z dotačního programu ROP
NUTS II Jihozápad. Kolinecký projekt získal od lidí celkem
852 lajků.
Účelem projektu bylo zlepšení stavu starého nevyhovujícího koupaliště a rozšíření vybavenosti sportovního areálu a také
zkvalitnění infrastrukturní vybavenosti celé oblasti pro turistický ruch. Došlo k výstavbě čiště-

ného koupaliště se třemi bazény,
vybudování nového sociálního
zázemí se solárně ohřívanou vodou, vybudování pokladny s půjčovnou sportovních potřeb. Areál
dále disponuje lezeckou stěnou,
dětským hřištěm, hřištěm na pétanque a hřištěm s umělým povrchem. Součástí projektu je i zimní využití areálu. Projekt pomohl
zatraktivnění regionu, a zvýšení
návštěvnosti obce.
-red-

Městys chystá několik projektů
Starosty Mgr. Pavla Prince
(na snímku) jsme se zeptali na
současné aktivity radnice a dění
v městysi.
Budete letos posilovat zdroj
pitné vody, který zásobuje Kolinec?
„Zdroj pitné vody je v Kolinci dostatečný. Domníváme
se však, že je nutné se připravovat na budoucnost, kdy se může
prodlužovat období sucha a zároveň zvyšovat spotřeba vody.
Letos tak chystáme rekonstrukci
jímacích zářezů Na Ovčíně a vybudování nového vrtu v Kolinci.
Získali jsme na to dotaci z Operačního programu Životní prostředí a práce začnou v červnu.“
Jaké další investiční akce nyní
připravujete?
„Během prázdnin nás čeká
rekonstrukce části topného systému v budově základní školy,
jejíž součástí je i výměna kotle.
Aktuálně máme požádáno o dotace na několik projektů

z programů Ministerstva pro
místní rozvoj ČR a zatím čekáme na rozhodnutí, zda jsme
uspěli a finanční příspěvek získáme. Jde například o rozšíření
parkoviště u koupaliště, o rekonstrukci komunikace z Jindřichovic do Mlázov, či o další úpravy,
které se týkají školy: rekonstrukci atletického oválu a celkovou
rekonstrukci školní kuchyně.
Průběžně také jako každým
rokem provádíme opravy místních komunikací.“

Pokoušíte se o získání dotačních titulů i z jiných zdrojů?
„Zatím také čekáme na vyjádření, zda obdržíme dotaci
z prostředků Plzeňského kraje
na dovybavení našich dobrovolných hasičů.
Během léta bude zrestaurována barokní socha sv. Jana Nepomuckého v Mlázovech, na
kterou máme už krajskou dotaci potvrzenou.“
Městys získal finanční odměnu v rámci soutěže „Nás evropský projekt“. Jak s ní naložíte?
„Cena za třetí místo, kterou jsme získali za revitalizaci
našeho koupaliště a přilehlého
sportovního areálu, je ve výši
25 000 Kč a použijeme ji na
organizaci akce s názvem Rock
v parku. Plánujeme ji uspořádat
6. července a představí se na ní
skupiny Grafit, Weget, The Metuzalem a Iron Maiden revival.“
-mk-

Promoce v Praze byla
pro všechny zážitkem
Konzultační Středisko Virtuální univerzity třetího věku
v Kolinci navštěvuje deset studentů. Tříletý studijní cyklus
„Svět okolo nás“ úspěšně ukončilo osm studentů a zúčastnilo se
promoce na České zemědělské
univerzitě v Praze. Hlavní promoční projev přednesl Spectabilis doc. Ing. Milan Houška,
Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum PEF, který předal zástupci KS Kolinec, panu starostovi,
Osvědčení o absolutoriu. Nový
zimní semestr U3V v Kolinci
bude zahájen 1.10.2019 v 10 hodin v ZŠ Kolinec.
-mh-

Kolinecké sportovní úspěchy
Děti z Kolince reprezentovaly počátkem května městys na
otevřeném mistrovství Velké Británie v karate organizace WUKF,
které se konalo v Londýně. Dominik Bílek se umístil na 6. místě v kata z 15 účastníků a na
8. místě v kumite z 25 závodníků. Kristína Černá v kategorii
kata skončila na krásném 3 místě.
Děti jely v reprezentaci oddílu Karate Klub Klatovy 3K,
který přivezl celkem 5 medailí.

Dne 8. května se v areálu Armádního střeleckého stadionu
Lobzy v Plzni uskutečnilo české
národní kolo mezinárodní soutěže G&G Armament World Cup,
kde poprvé armádní hráči airsoftu získali šanci kvalifikovat se do
mezinárodního finále na Taiwanu – mistrovství světa v airsoftu. V konkurenci 21 nominovaných týmů z celé České republiky se nakonec prosadili četaři
Jiří Hoffman a Ladislav Zekucia

z 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice, kteří se Airsoftu věnují v týmu HPK Kolinec.
V Českém národním finále
získali jako tým 41 z celkem 42
maximálně možných bodů, za
druhé místo v disciplíně „5x5“
a první místo v disciplíně
„Search & Destroy“. Vítězové soutěže se ve dnech 19. až
21. července zúčastní světového
finále na Taiwanu.
-red-

Významní rodáci
a osobnosti 1
Nejslavnějším rodákem
z mašeho městyse je bezesporu dr. Matyáš Borbonius. Borbonius se narodil 24.
srpna 1556 v Kolinci. Pocházel z chudé rodiny. Jeho rodiče, Štěpán Burda a matka Kateřina, byli poddanými Václava Vintíře z Vlčkovic. Rodiče si uvědomovali význam vzdělání, a proto
Matěj Burda, jak znělo jeho
jméno, začíná navštěvovat
školy. Byl velice nadaný a ve
svých deseti letech byl vyslán jako chudý žák (mendicus) na městské školy. Nejprve do Sušice a pak do Klatov. V Klatovech si nadaného žáka všiml mistr Jan Rosacius, který byl v roce 1581
poslán na univerzitu do Prahy a vzal Matěje Burdu s sebou. V Praze Burda studoval ve škole u sv. Tomáše
a ve škole u sv. Michala. Pak
odchází do škol v Rakovníku, Kolíně a Chrudimi, kde
v roce 1586 studia končí.
V roce 1591 se Borboniovi naskytla příležitost stát se
preceptorem – vychovatelem
v rodině Vartemberků. Se
svým žákem Janem z Vartemberka Borbonius odjíždí na
univerzitu v Basileji. 6. března
1597 promoval Borbonius na
doktora medicíny. Po příjezdu
domů začíná provozovat lékařskou praxi. Svými odbornými znalostmi si získává pacienty a začíná být vyhledávaným lékařem.
Jako pravá renesanční
osobnost se snažil být Borbonius všestranným a jako ostatní učenci té doby píše básně. Začal psát již jako student
verše milostné. Píše i básně
oslavné na své dobrodince,
kteří mu pomáhali.
Borbonius se zapletl do
stavovského povstání a po bitvě na Bílé hoře byl odsouzen
k trestu smrti, který mu byl
posléze zmírněn na mnohaletý žalář. Z něj byl na přímluvu vlivných přátel nakonec
propuštěn. Následně emigroval do polské Toruně, kde pokračoval v práci a v roce 1627
zemřel.
-red-

Za tradicí smíšených volejbalistů
Kdyby se mě někdo zeptal,
kde vznikl volejbal – asi bych
mu odpověděl, že v Kolinci. Pro
svoje tvrzení mám spoustu důvodů…
Protože už se ve svých letech mohu považovat za pamětníka, vzpomínám si, že hřiště bylo postavené u školy (tedy
uprostřed obce), a když jsem byl
ještě malý kluk, tak tam hrávala slavná kolinecká parta sestavená z tehdejších mladíků, narozených okolo roku l924. Patřili mezi ně třeba pánové Karel Kupka, Vladimír Zajíc, Miroslav Onder st., Standa Novák
a další. Ženský volejbal byl „od
mé nepaměti“ v Kolinci také
zastoupen, jedna z jeho členek
Mirka Machačová se po přestěhování do Plzně dokonce stala členkou Slavoje, který vyhrál
pod vedením pozdějšího trenéra
národního mužstva Standy Šnebergera první ligu! Vzpomínám
si i na spoustu pouťových zápasů z éry bratří Dolejších, Veníka Knězů, Jirky Nováka a dalších, sehraných uprostřed kolotočů před narvaným hledištěm
na pískovém hřišti, připomínajícím dnes tolik populární plážový volejbal. Tehdy stačilo klackem obtáhnout sotva viditelné
lajny – a hrálo se!
…ale asi jsem to s tím úvodním prohlášením přehnal. Tak-

Kapacita
byla naplněna
V letošním školním roce
proběhla přestavba malé třídy mateřské školy. Rekonstrukcí došlo k navýšení kapacity této
třídy na 20 dětí s celodenní docházkou.
V nové třídě začal provoz
v říjnu 2018, zpočátku třída nebyla plně naplněna, ale v současné době je kapacita „malé“ třídy
naplněna.
Blíží se konec školního roku,
s dětmi jsme už letos absolvovaly celou řadu zajímavých akcí,
ale do prázdnin nás ještě čekají
divadelní a filmové představení,
oslava MDD, školní výlet a rozloučení s budoucími předškoláky s názvem „Hádej, kam teď letíme!“
učitelky MŠ

Kolinečtí volejbalisté při tréninku v místní sportovní hale.
hle to řeknu: Kdyby mě někdo
(jako malému klukovi) pověděl,
že volejbal vznikl v Kolinci, asi
bych pokrčil rameny…
A proč to všechno vyprávím? Asi proto, že mě ani nepřekvapilo, že v rámci TJ Sokol
Kolinec dnes existuje volejbalový oddíl, čítající takřka dvacítku lidí rozdílného pohlaví. Scházejí se každý čtvrtek, v létě na
umělé trávě víceúčelového hřiště sportovního areálu, v zimě pak

v místní sportovní hale. Na každé
tréninkové hře se podílejí zhruba dvě třetiny žen a třetina mužů.
Před pěti léty ještě hráli okresní
přebor, dnes sice nepořádají žádný turnaj, ale v okolí se jich zúčastňují poměrně často. Vyhráli třeba turnaj ve Velharticích
„O pohár starosty Velhartic“, kterého se zúčastnila družstva ze Sušice i Klatov. Byli druzí v „dušičkovém turnaji“, a tak by mohl
výčet jejich aktivit pokračovat.

Geodetická kancelář
Ing. Jan Rambousek
Kolinec čp. 217
mob.: 724 224 196
www.geokancelar.cz
e-mail: susice@geokancelar.cz
Poskytujeme komplexní služby
v oboru geodézie:
- geometrické plány
- zaměřování inž. sítí
- vytyčování hranic parcel
- mapové podklady pro projekty...

Sportovní úspěchy kolineckých smíšených volejbalistů
jdou tedy v duchu tradic. No jo,
ale zápasy se rozebírají nejlépe
v šatně pod sprchou. A jestli
dobře počítám, při smíšeném volejbale musí být šatny dvě: dámská a pánská.
„A především proto jdeme
zápas rozebrat do hospody, abychom si všechno vyříkali,“ dodávají svorně Jana Kirchnerová s Hankou Kotalovou, s nimiž
vedu řeč o současném kolineckém volejbalu. A povídání je to
zajímavé. Tedy zajímavé – až do
doby, než přijdeme k věkovému
průměru hráčů a hráček. 40 – 65
let…
„A proč tedy nenaberete
mládež?“, ptám se celkem naivně.
„Uvědom si, že v době pana
Kupky nebo Vaška Knězů bylo
víc dětí a hlavně – neexistovaly počítače,“ argumentují holky.
…dnes v noci jsem prožil
hrozný sen. Zdálo se mi v něm, že
v Kolinci volejbal nejen vznikl,
ale i vymřel! Naštěstí jsem se
ráno probudil a k večeru šel procházkou po drahách do Ujčína.
Když jsem procházel sportovním areálem, slyšel jsem už od
pokladny údery míče o zem. Neklamné sdělení, že kolinecký volejbal nevymřel. Zatím…
Jan Zajíc

Připravované akce
2.6.2019 v 15:00 hod. – Dětský
den na hřišti u ZŠ v Kolinci
15.6.2019 v 19:00 hod. – Letní koncert KOS v sále Restaurace Na Radnici
29.6.2019 – Kolinecký srandamatch
5.7.2019 – „O pohár starosty
městyse Kolinec“, tenisový turnaj
6.7.2019 – „Memoriál Josefa Jílka“, turnaj ve vodním fotbale
6.7.2019 – „Rock v parku“, vystoupení několika skupin.
27.7.2019 – Pouťová zábava
– hraje Andromeda
28.7.2019 – Pouťový turnaj
v kuželkách v parku
9. – 10.8.2019 – Tenisový noční
turnaj padajících hvězd
20.9.2019 – Mykologická výstava a přednáška s Mgr. S. Jánem
-hk-

Kreativní práci si osvojují malí i velcí
Nejprve malé ohlédnutí za rokem 2018. V loňském
roce knihovna v Kolinci půjčila celkem 7 654 knih a časopisů,
z toho bylo 858 knih dětským
čtenářům. Do knihovny zavítalo během roku 2018 celkem
2 582 návštěvníků. Buď pro knihy, nebo na internet, nebo aby
navštívili některou z 55 akcí,
které knihovna v loňském roce
připravila. Oblíbené byly tvořivé dílny pro děti z MŠ a ZŠ,
ale také vánoční jarmark při rozsvícení vánočního stromu a výtvarné dílny pro veřejnost. Velmi zajímavá byla beseda se spisovatelkou Annou Vlčkovou,
která děj svých románů zasadila na Šumavu a okolních vesnic. Inspirativní byl také kurz
s paní Sieberovou z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, na kterém zájemce naučila pracovat s papírovým pedigem. I na letošní rok připravila knihovna program pro děti ze
školky, základní školy i pro veřejnost. Ve spolupráci se Střediskem volného času při ZŠ Ler-

Děti z MŠ si vyráběly keramické ptáčky.
chova v Sušici si mládež mohla vyzkoušet práci s keramickou hlínou a děti z MŠ si vyrobily keramické ptáčky. Dík patří
lektorce Štěpánce Balvínové Žákové, která veškerý materiál přivezla za dětmi do školky v Kolinci, výrobky vypálila v keramické peci v SVČ a opět přivezla naglazovat. Poté znovu musela polotovary ptáčků vypálit
a dokončit. Všichni se přesvěd-

čili kolik práce a času musí výtvarník vynaložit, než vznikne krásný barevný keramický
výrobek. Hlavně dospělým byl
určen seminář s Hanou Šebestovou Kindelmannovou, která
předvedla své floristické umění. Po skončení si návštěvníci
zakoupili hotová aranžmá, hrnkové květiny a cibuloviny a výtvarný dekorační materiál. Školákům přijela představit svou

knihu „Kočičí příběhy“ spisovatelka Růžena Bauerová, která
v současnosti žije v Bolešinech
a vydala již pět knih. Vlastní
knihu nebo diář si zájemci mohli vytvořit v knihovně Kolinec
v knihařské dílně s Tarou Novou
během května. I na podzim se
bude v knihovně tvořit. V říjnu
si s výtvarnicí Radkou Grösslovou, milovníci sladkostí, postaví
a ozdobí perníkovou chaloupku.
V listopadu Štěpánka Balvínová
Žáková opět přiveze hlínu a školáci si vyrobí keramické vánoční zápichy. Pro seniory se otevře
v ZŠ a MŠ Kolinec 1. října 2019
zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku při PEF
ČZU v Praze. Současní seniorští studenti úspěšně ukončili letní semestr a čekala je promoce
v Kongresovém sále Studijního
a informačního centra v areálu ČZU v Praze, kde převzali
Osvědčení o absolutoriu VU3V.
Informace o knihovně a připravovaných akcích naleznete na
vývěskách a na www. knihovnakolinec.wz.cz. Marie Hanusová

Spolek připravuje další zajímavé akce
Spolek přátel městyse Kolinec v roce 2019 vstoupil do svého
sedmého roku existence a úspěšně pokračuje ve své činnosti.
Náš Spolek za posledních šest
let vyvíjel pestrou činnost a velmi dobře rozvíjel kulturní, společenský i sportovní život našich
členů i obyvatel v našem městysi.
O tom svědčí i následující čísla:
- Povedlo se nám připravit
a uskutečnit 12 autobusových
zájezdů, kterých se zúčastnilo
283 osob.
- Zajistili jsme návštěvu 19 divadelních představení, koncertů
a obdobných akcí, kterých se zúčastnilo 247 osob.
- Zorganizovali jsme 14 turistických akcí pěších i na kolech
apod. za účasti 154 osob.
- Provedli jsme 8 přednášek o historii Kolince a přírodních krásách
Kanady a USA.
To je jen malý výčet našich
úspěšných uplynulých akcí. Vý-

bor Spolku přátel městyse Kolinec v roce 2018 zkvalitnil akce se
zaměřením na turistický a kulturní život, o čem svědčí i připomenutí minulého roku:
- Povedlo se nám zorganizovat
a uskutečnit 6 autobusových zájezdů ve spolupráci s cestovní
agenturou Szvitková Sušice, kterých se zúčastnilo 65 osob, například „Vídeň – zámek Schönbrunn“ – Rakousko, „Návštěva
malebného údolí Wachau“ – Rakousko, Kroměříž, Bad Füssing
a další.
- Zajistili jsme návštěvu 4 divadelních představení a koncertů,
kterých se zúčastnilo 30 osob,
například „Jean Claude Islert –
„Teď ne! aneb na tohle teď není
pravá chvíle“, divadlo v Klatovech, Francis Veber – „Blbec
k večeři, Divadlo Bez zábradlí
v Praze“, „F. R. Čech – „Dívčí
válka“, divadlo v Klatovech.
- Zorganizovali jsme 3 turistic-

ké akce, kterých se zúčastnilo 35
osob, například „15. ročník Turistického pochodu ke svatému
Bartoloměji“, „34. ročník Silvestrovského pochodu na Sedlo
u Albrechtic“ a další.
- Ke 100. výročí vzniku republiky jsme zorganizovali již
4. ročník lampionového průvodu
městysem.
Za zajišťování těchto akcí
musíme poděkovat především
Ing. Marii Makrlíkové, Jaroslavě Zimprichové, Anně Prexlové, Miluši Velíškové a Jaroslavu Zimprichovi. Spolek se pravidelně schází každé třetí pondělí v měsíci na spolkovém večeru
v salonku restaurace Na Radnici. Spolkových večerů se pravidelně zúčastňuje 8 až 12 členů.
V neposlední řadě si vážíme aktivity našeho Dámského
klubu, ve kterém probíhá každý čtvrtek skupinové „Cvičení
s Jarkou“ pro zájemce z řad čle-

nů našeho spolku i obyvatel Kolince v prostorách místní knihovny. Za tuto činnost patří zvláštní poděkování Jaroslavě Zimprichové, za profesionální odborné vedení rehabilitačního cvičení především žen.
Naše poděkování patří také
starostovi a zastupitelům městyse
Kolinec za finanční dotace z rozpočtu obce na podporu naší neziskové kulturní, sociální a sportovní činnosti. Pomáhají podporovat
a rozvíjet činnost našeho spolku.
V letošním roce bychom chtěli navázat na výsledky naší práce
a připravit pro naše členy i ostatní
zájemce další hodnotné kulturněspolečenské, sportovně-turistické
akce i atraktivní zájezdy.
Další akce i podrobnosti
o činnosti našeho spolku najdete na našich webových stránkách:
www.spolek-pratel-mestyse-kolinec.cz.
Ladislav Duray, předseda
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