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Kolinecký 
zpravodaj

Starosty Mgr. Pavla Prince 
jsme se zeptali na současné akti-
vity radnice a dění v městysi.

Druhá vlna pandemie za-
sáhla Kolinec silněji. Jaká 
opatření městys přijal?

„V minulosti jsme si už za-
žili povodně, požáry i vichřici. 
Pandemie Covidu-19 nám při-
nesla nový typ problému, který 
jsme museli řešit zcela jinými 
způsoby. Při první vlně na jaře 
jsme udrželi v chodu mateř-
skou školu. Druhá vlna se nás 
dotkla více, počet nakažených  
na území městyse vystoupal až  
k padesáti. Museli jsme na čas  
v listopadu uzavřít mateřskou 
školu i školní jídelnu – to se po-
chopitelně dotklo strávníků, kteří 
ji také využívají – našich seniorů, 
klientů Oblastní charity Sušice  
a dalších. Znovu otevřít jsme tato 
zařízení mohli po plošném testo-
vání zaměstnanců na Covid-19. 
Nebylo to lehké období, proto 
bych rád touto cestou poděkoval 
všem zaměstnancům základní 
a mateřské školy. Děkuji také 
všem občanů, že se zachovali 
rozvážně a pomohli nám kri-
tické období překonat. Dovolte 
mi, v této pro naši obec obtížné  
situaci, vyzvat vás k opatrnosti 
a respektování všech přijatých 
opatření. Jde především o vaše 
zdraví a zdraví vašich blízkých.“

Co se letos podařilo v Ko-
linci vybudovat?

„I přes letošní obtížnou si-
tuaci jsme zrealizovali všechny 
investiční akce, které byly dlou-
hodobě plánované. Šlo zejména 
o rekonstrukci školní kuchyně, 
vybudování parkoviště u kou-
paliště a sportovního areálu  
i vylepšení vodovodní infrastruk-
tury – zejména jsme dokončili 
posílení vodních zdrojů (nový vrt 

Dojde k omezení investic,
ale plánované projekty budou dokončeny

HJ 4 a obnova jímacích zářezů  
na Ovčíně), na což jsme získali 
dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. Navíc jsme 
na klíčových místech vodovod-
ního vedení instalovali šoupata, 
abychom mohli v případě havá-
rie odpojit poškozenou část bez 
nutnosti uzavření celého vodo-
vodu.  Dále bych rád zmínil, že 
intenzivně  hospodaříme v našich 
lesích, které se snažíme udržet  
v dobrém stavu pro budoucnost. 
Díky našim zaměstnancům, ex-
terním pracovníkům i našim 
dodavatelům se daří těžit dřevní 
hmotu, obnovovat porosty i pe-
čovat o lesní kulturu. Za to mu-
síme poděkovat, protože tato se-
zónní těžká práce vyžaduje velké 
nasazení.“

Jaké plány máte na rok 
2021?

„Pro příští rok musíme po-
čítat s tím, že letošní situace  
s pandemií i financování ze 

strany vlády se nám promítne 
do rozpočtu, se kterým budeme 
hospodařit. Sdílené daně, které 
tvoří jeho významnou část, pů-
jdou razantně dolů. Při přípravě 
rozpočtu s tím musíme počítat, 
takže zastupitelstvo městyse 
rozhodlo o tom, že v roce 2021 
nebudeme realizovat žádné větší 
investiční akce. Výjimku mají 

ty plánované, na které máme 
podepsanou smlouvu či přidě-
lenou dotaci. Jedná se například  
o úpravu návsi v Mlázovech, 
která bude vydlážděna s novou 
parkovou úpravou a parkova-
cími místy. Budeme se věno-
vat také projektu bezbariéro-
vosti objektu základní školy,  
v rámci něhož chceme postavit  
v nádvorní části výtah. Počítá 
se s bezbariérovým přístupem 
prakticky do všech využívaných 
prostor školy včetně toalet. Tře-
tím projektem, který budeme  
realizovat je třetí etapa rekulti-
vace naší skládky. Samozřejmě 
také šetříme na průtah Kolince. 
Jde o silnici II/187, kde vozovku 
udělá Plzeňský kraj. My budeme 
financovat chodníky, osvětlení  
a samozřejmě i kanalizaci a vo-
dovod. Bude to největší inves-
tiční akce za posledních dvacet 
let. “

Na co se těšíte?
„Jednoznačně na to až se 

vrátíme opět do normálu a beze 
strachu se budeme opět potká-
vat.  Bohužel letošní advent bude 
tentokrát bez pravidelných kul-
turních akcí. Věřím, že si vše vy-
nahradíme v příštím roce.“   -mk-

Ve školní kuchyni se opět vaří.

Nové parkoviště u koupaliště.



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...

Představitelé kraje jednali v Kolinci
O dalším postupu při přípravě investiční akce průtahu Ko-

lincem i o dalším rozvoji obce a regionu přijeli 3. prosince jed-
nat na úřad městyse náměstkové hejtmanky Plzeňského kraje 
Pavel Čížek a Josef Bernard. První má na starosti dopravu, dru-
hý regionální rozvoj a životní prostředí. Společně s nimi přije-
la také předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj Plzeňského 
kraje Michaela Opltová. Jsme rádi, že nové vedení kraje má 
zájem o dění v Pošumaví a věříme, že v nastavené dobré spo-
lupráci budeme pokračovat i nadále.                                    -pp-

Škola musí dobře 
fungovat i online

K zahájení nového školního 
roku dostala škola pěkný dárek. 
Během hlavních prázdnin byla 
dokončena v květnu zahájená 
rekonstrukce školní kuchyně. Od 
1. září vaříme v „novém“. V pří-
pravném týdnu paní vychovatel-
ka s vyučujícími prvního stupně 
přestěhovala školní družinu do 
nových větších prostor.

Mateřská škola zahájila nový 
školní rok jako každý jiný. Přes 
léto se situace s pandemií Co-
vid-19 zlepšila. Do svého ob-
vyklého provozu mateřská škola 
naplánovala s dětmi řadu dalších 
akcí tak, aby dohonila to, co  
v loňském roce nestihla. S nástu-
pem podzimu se začala nákaza  
v celé republice zhoršovat a za-
sáhla bohužel i mateřskou ško-
lu. Z důvodu onemocnění pěti 
zaměstnankyň byla z rozhod-
nutí KHS Plzeň od 30. října do  
10. listopadu uzavřena. Nyní je 
již v plném provozu.

Také v základní škole zača-
la standardní prezenční výuka  
a žáci se současně zapojili do ob-
vyklých aktivit. Jednalo se o sou-
těže, využívání projektu Šablony 
II a spolupráci se SOŠ a SOU  
Sušice. Ve dnech 2. až 6. října 
2020 proběhla na škole ve všech 
součástech kontrolní činnost ČŠI. 
Zpráva z této kontroly bude po 
obdržení zveřejněna na stránkách 
školy. Od 14. října byly základ-
ní školy plošně uzavřeny v celé 
republice a výuka převedena na 
distanční. Vyučující s ní mají již 

zkušenosti. Online hodiny a za-
dávání úkolů probíhaly prostřed-
nictvím jednotné aplikace Goo-
gle Classroom. Škola nakoupila 
již v září díky mimořádné dotaci 
MŠMT ČR (230 000 Kč) další 
počítačové vybavení. Žákům, 
kteří vhodné vybavení nemají, 
jej zapůjčuje. V současné době se 
jedná o čtrnáct případů. Jsme si 
vědomi, že distanční výuka při-
náší značné problémy především 
rodičům. Rovněž sociální kon-
takt, zejména u nejmenších žáků, 
citelně chybí. V současné době se 
brány školy postupně žákům od 
těch nejmenších přece jen opět 
otevírají. 

V současné době končí tří-
leté funkční období školské 
rady. Školská rada je kontrolní 
a poradní orgán školy. Schvaluje 
vzdělávací programy školy, řády 
školy, může si vyžádat kontrolní 
činnost, vyjadřuje se ke jmeno-
vání ředitele při konkursu. Je 
devítičlenná. Tři členy jmenuje 
zřizovatel,  tři (učitele) volí pe-
dagogický sbor školy a tři jsou 
voleni z řad  zákonných zástup-
ců žáků. Žádáme vás o navrže-
ní vhodných kandidátů do této 
skupiny prostřednictvím třídních 
učitelů, ředitele školy nebo sou-
časné předsedkyně školské rady 
paní Ing. Krýslové. Způsob vol-
by bude upřesněn. Ustanovení 
nové školské rady proběhne za-
čátkem roku 2021.  

 Mgr. Stanislav Vrba
ředitel ZŠ a MŠ Kolinec

Zástupci partnerských obcí
nám vyjádřili podporu

Drahí priatelia, 
takúto situáciu zrejme ešte nikto z nás nezažil. Šírenie ochorenia 

Covid-19 je výzvou pre celú našu spoločnosť a mnohí z nás majú  
z jeho možných následkov obavy. Naše životy sa zmenili, tiež aj naše 
priority. Pravdepodobne sme sa naučili ceniť si viac zdravie, lásku, 
priateľstvo a došli sme na to, že cennosti, luxus, a tovar každodennej 
spotreby sú možno dôležité, ale nie to najhlavnejšie v živote. Táto 
situácia, ale presahuje každého z nás. Každý z nás počas tejto pan-
démie o niečo prichádza a nikto z nás nevie, kedy a ako sa kríza 
skončí. Spoločne ju dokážeme prekonať lepšie a pomôcť tým, ktorí to 
potrebujú. Znova sme sa naučili pýtať si a poskytovať pomoc a tiež 
aj poďakovať sa. Veríme tiež, že súdržnosť a ľudskosť sú tým, čo nás 
definuje, a čo nám pomôže zvládnuť aj túto výzvu. Ťažké obdobia 
preverujú silu a súdržnosť kolektívu. 

Držte sa, myslíme na vás, buďte zdraví a tešíme sa na osobné 
stretnutie.

Ivan Válek, 
starosta partnerské obce Zermianská Olča, Slovensko

Milí přátelé,
je nám velice líto situace, kdy kvůli celosvětové epidemii koro-

naviru nemůžou probíhat plánovaná setkání a partnerské akce mezi 
našimi obcemi a občany. Pevně však doufáme, že tato hrůza nebude 
mít negativní dopad na naše prosperující vzájemné partnerské vzta-
hy. Se znepokojením sledujeme zprávy o tom, že ve vaší zemi je váž-
ná situace. Víme i o velkém boji s epidemií ve vaší obci. Nejen pocit 
přátelství, ale i vzájemná solidarita nás nutí k tomu, abychom pod-
nikali kroky k pomoci k porážce tohto zla a v době nouze a potřeby 
nepatrně pomohli. Nejdříve jsme chtěli pomoci se zajištěním dýcha-
cích přístrojů do vašich regionálních nemocnic a jejich doručením 
k vám. Po jednání na ministerstvu zdravotnictví i u vlády Maďarska 
jsme byli ujištěni, že v rámci existující pomoci Maďarské republiky 
budou do ČR zaslány dýchací přístroje a je jen na orgánech ČR, aby 
pomoc byla adresně směřována k vám do vašeho regionu. V tomto 
procesu nám velice pomohl náš společný přítel Czerván György, bý-
valý státní tajemník a poslanec v parlamentu Maďarské republiky. 
Doufám, že přístroje pomohou mnoha lidem v nemocnicích vašeho 
regionu.

Doufáme, že po odeznění pandemie opět v létě proběhne setká-
ní žáků našich škol, což je akce, která sbližuje naše obce i národy.
Doufáme, že společně se slovenskou a rumunskou partnerskou obcí 
budeme i nadále plánovat další partnerské akce a setkávat se.

Především vám všem přejeme, aby se nemoc co nejvíce vyhnula 
Kolinci a co nejlepší překonání tohoto nelehkého období.

S přátelskými pozdravy
János Tóth, bývalý starosta města

Ágnecz Tamás, ředitel Kubinyi Agoston základní školy,
Tápioszentmárton, Maďarsko



Oblastní charita Sušice fun-
guje již téměř 20 let jako po-
skytovatel služeb sociální péče 
na jednom z největších území 
Plzeňského kraje. Střediska na-
jdeme v Sušici, Kašperských 
horách, Železné Rudě a také  
v Kolinci. A to přímo v přízemí 
budovy úřadu městyse. Sem mo-
hou občané a zájemci o služby 
přijít osobně nebo zavolat a do-
mluvit si vše potřebné s koordi-
nátorkou střediska. Každoročně 
je poskytnuta péče zhruba 460 
klientům, z toho 33 občanům 
Kolince nebo okolních obcí. 
Od letošního září je novým ře-
ditelem organizace Bc. Karel  
Weishäupel.

Někdy se stává, že má orga-
nizace dlouholetou tradici, ale 
lidé přesto přesně nevědí, jaké 
služby nabízí a s čím se na ni 
mohou obrátit. Také často po-
moc odkládají, například v pří-
padě naší odlehčovací služby. 
Ta pomáhá pečujícím osobám 
odlehčit péči o blízkou osobu, 
normálně pracovat, mít také 
svůj osobní čas a prostor pro 
načerpání sil, které jsou v tako-
vém případě nezbytné. V praxi 
to vypadá tak, že pečující osobu 
jednoduše vystřídáme na po-
třebnou dobu. Pak se dá vše lépe 
zvládnout. 

Nejčastěji využívaná služ-
ba je pečovatelská, kterou vy-
užívají senioři nebo zdravotně 

Co je nového v sušické charitě? 

postižení, často také klienti 
po návratu z nemocnice apod.  
V rámci služby pomáháme s hy-
gienou, převlékáním, zajištěním 
a podáváním jídla, dovozem 
obědů, úklidem domácnosti, 
nákupy, dovozem k lékaři atd. 
Zkrátka pomáháme s tím, co si  
již klienti nemohou zajistit své-
pomocí. Často je to v případech, 
kdy mají lidé rodinu daleko  
a musí se o sebe postarat sami.

Vyjádření městyse Kolinec 
k sušické nemocnici
Chápeme význam ne-

mocnice pro náš region  
a potřebu překonání je-
jích velkých personálních  
a  také ekonomických pro-
blémů. Ke stabilizaci ne-
mocnice je třeba spojit síly 
a spolupracovat s Plzeňským 
krajem. Náš městys bude po-
stupovat  v této věci v sou-
ladu s obcemi mikroregionu 
Střední Pošumaví a širokého 
regionu. Snahou musí být 
nalezení řešení, které bude 
ve prospěch obyvatel i ne-
mocnice.                     

Z činnosti Oblastní charity Sušice.

K sušické
nemocnici

Třetí, také velmi využíva-
nou službou je služba poraden-
ství, která nabízí třeba pomoc 
při vyplňování žádostí a for-
mulářů, orientaci v sociálních 
dávkách, zákonech, apod. Dále 
pomáháme zajistit nebo zapůj-
čit kompenzační pomůcky jako 
jsou vozíky, chodítka, klozetová 
křesla, sedáky do vany, poloho-
vací postele atd. V rámci porad-
ny poskytujeme také materiální 

pomoc (potraviny) lidem, kteří 
se ocitli v tíživé situaci.

Jako velmi důležitou součást 
našeho poslání vnímáme mož-
nost zprostředkování duchovní 
služby ve spolupráci s místními 
faráři. 

V době aktuální pandemie se 
zajištění služeb nemění, zvýšila 
se ochrana, abychom zajisti-
li zdraví klientů i pečovatelek. 
Také probíhá pravidelné testo-
vání pracovníků organizace. 

Díky podpoře Nadace dobré 
vůle a Komárek Family Foun-
dation pomáháme navíc i lidem, 
kteří nejsou našimi klienty, ale 
jsou v rizikové skupině a nemo-
hou třeba jít pro nákup, potřebují 
zajistit oběd nebo ochranné po-
můcky. Také můžeme stále ješ-
tě zajistit látkové roušky, které 
máme našité od dobrovolníků. 

Současná doba je ale také 
velmi těžká na psychiku. Lidé 
jsou hodně izolovaní, bez kon-
taktu s rodinou a potřebují sdílet 
svoje obavy a s někým si třeba 
jen popovídat po telefonu. I tuto 
službu můžeme v rámci sociální 
poradny poskytnout. 

Mrzí nás, že se letos, vzhle-
dem k současné situaci, nebudou 
konat pravidelné adventní akce. 
Věříme, že si to v příštím roce 
společně vynahradíme. Tradiční 
Tříkrálová sbírka bude, ale přes-
ný způsob realizace se dozvíme 
během prosince podle aktuální 
situace. Pravděpodobná je va-
rianta koledování s rouškami  
a v dostatečném odstupu a také 
bude nově možnost podpořit sbír-
ku online bezkontaktně. Všechny 
informace budou na nástěnkách 
obcí, našem facebookovém pro-
filu a webových stránkách. 

Závěrem bychom rádi podě-
kovali vedení městyse Kolinec  
a panu starostovi za dlouholetou 
spolupráci a pravidelnou finanč-
ní podporu, díky které můžeme 
zajištovat služby občanům.

Lenka Píšová, 
projektová manažerka

  
Kontakty pro sjednání služby: 

koordinátorka střediska 
Andrea Rajtmajerová 
(mob.: 731 402 912)

Psychická podpora, poraden-
ství a pomoc v rámci Covid-19 

(mob.: 605 200 330), 
www.susice.charita.cz

Městys Kolinec přeje všem občanům 
pohodové vánoční svátky 

a vše nejlepší do nového roku.



Kolinecký zpravodaj. 2. číslo 8. ročníku vyšlo v prosinci 2020 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: jaro 2021.

Sedm vodovodních uzávě-
rů (šoupat) instalovali v minu-
lých dnech naši zaměstnanci  
v Nádražní ulici. Šoupata budou 
sloužit k lepší ovladatelnosti vo-
dovodní sítě. Umožní nám uza-
vírání kratších úseků v případě 
poruch a tím i minimalizování 
doby výpadku dodávek pitné 
vody. 

Novinkou je instalace šoupat, 
infrastruktura bude i nadále vylepšována

době je tato akce dokončována  
a se zástupci Kolince budou dis-
kutovány další problematické 
oblasti, na něž by se měla zamě-
řit naše společná pozornost.

V oblasti dodávek pitné 
vody byla udělána celá řada 
činností. Mezi ty nejvýznam-
nější patří výstavba nového vrtu  
v areálu úpravny vody. Ten bude 
brzy spuštěn do provozu a zajis-
tí tak vyšší kapacitu pitné vody 
pro městys Kolinec. V průběhu 
roku bylo osazeno nové moni-
torovací zařízení do vodojemu  
a při připojování vrtu dojde  
k jeho instalaci do objektu 
úpravny vody. Tímto bude za-
jištěna vysoká prevence havarij-
ních stavů a co nejlepší stabilita 
zásobování vodou v celé obci.

Pro další období bychom 
opět se zástupci městyse rádi 
připravili výměnu vodovodních 
řadů v oblastech s plánovanou 
výstavbou průtahu městysem 
tak, aby byla zajištěna co nej-
stabilnější dodávka pitné vody 
do domácností. To, že proběh-
ne výměna vodovodního řadu  

v rámci rekonstrukce komunika-
cí je mnohdy nevyužívané, ale 
přitom velmi rozumné řešení, se 
kterým se stále často nesetkává-
me. Tímto bychom rádi vyjádřili 
velké poděkování zástupcům 
městyse, že tuto činnost neopo-
míjejí.

Na závěr bychom všem rádi 
poděkovali za možnost provo-
zování vodohospodářského ma-
jetku městyse a popřáli si spo-
lečně co nejmenší počet poruch  
a omezení.

A na úplný konec bych Vám 
rád v této nelehké době popřál 
klidné vánoční svátky s ce-
lou rodinou a šťastný nový rok 
2021.

Jan Tureček,
ČEVAK a.s.

Současně s montáží šoupat 
jsme připravili i výměnu části 
vodovodního potrubí, které ne-
jen nám, ale zejména vám, obča-
nům městyse, způsobila několik 
nepříjemných chvil. V současné 

Nová šoupata.

Několik výletů se podařilo uspořádat i letos
Činnost Spolku přátel měs-

tyse Kolinec v letošním roce 
významně ovlivnila protiepide-
mická opatření. I v této náročné 
„covidové“ době se nám částeč-
ně dařilo rozvíjet kulturní, spo-
lečenský i sportovní život našich 
členů. 

Podařilo se nám zejména  
v letních měsících uspořádat ně-
kolik autobusových zájezdů ve 
spolupráci s cestovní agenturou 
Szvitková Sušice. Šlo například 
o zájezd na jižní Moravu, kde 
jsme navštívili zámek Buch-
lovice, Památník Velké Mora-
vy, Moravský kras a historická 
centra Brna i Třebíče. Druhou 
významnou akcí byl zájezd „Po 
stopách Santiniho“, na kterém 
jsme navštívili zámek ve Žďá-
ru nad Sázavou i kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené Hoře 
apod.

Vedle zájezdové činnosti 
jsme se zaměřili na poznává-
ní krás našeho kraje. Navštívili 
jsme Keply s penzionem Bílek 
a Horní Staňkov s kaplí sv. Hil-
degardy. Dále jsme organizovali 
velmi pozoruhodný výlet na Svi-
nou a penzion Stará Vápenka.

i jedny padesátiny. Za zajištění 
těchto akcí patří poděkování pře-
devším Ing. Marii Makrlíkové, 
Jaroslavě Zimprichové, Anně 
Prexlové, Miluši Velíškové a Ja-
roslavu Zimprichovi.

Naše poděkování patří 
také starostovi a zastupitelům 
městyse Kolinec za schvále-
ní finanční dotace na podporu 
neziskové kulturní, sociální  
a  sportovní činnosti z rozpoč-
tu obce. V neposlední řadě pa-
tří naše poděkování i Jaroslavu 
Olivovi, který nám umožňuje 
využívat salónek k našim spol-
kovým večerům.

Pevně věřím, že v závěru le-
tošního roku úspěšně zvládneme 
i boj s pandemií a že se všichni 
ve zdraví a psychické pohodě 
dožijeme lepších časů. Těšíme 
se až budeme moci plně rozvíjet 
naši činnost ve prospěch všech 
členů i obyvatel městyse Koli-
nec.

Další podrobnosti o činnosti 
spolku najdete na našich webo-
vých stránkách: www.spolek-
-pratel-mestyse-kolinec.cz

Ladislav Duray,
předseda spolku     

Velikému zájmu se těšily 
druhý ročník bowlingového 
turnaje v apartmánech Braníč-
kov a tradiční turistický pochod  
k svatému Bartoloměji u příle-
žitosti mše a pouti k svátku sv. 
Bartoloměje.

Pokud to protiepidemická 

opatření dovolovala, pravidelně 
každý měsíc probíhal spolkový 
večer v salónku restaurace Na 
Radnici. Letošní rok byl i ve 
znamení významných životních 
jubileí některých našich členů. 
Oslavili jsme spolu jedny deva-
desátiny, několik sedmdesátin 

Účastníci výletu ke kapli sv. Hildegardy u Horního Staňkova.


