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Mateřská škola zůstala otevřena
i přes mnohé překážky
Naše škola se téměř 4 měsíce
potýká s koronavirovou pandemií. Na základě rozhodnutí vlády
byla základní škola od 11. března
pro žáky uzavřena, přešli jsme na
distanční vzdělávání, od 11. května byl její provoz opět rozhodnutím vlády postupně obnovován.
Nejprve se vrátili do školy žáci
devátého ročníku, později žáci
prvního stupně a nakonec i žáci
druhého stupně. Přestože je účast
ve škole dobrovolná, do školy se
vrátilo 75 % žáků. V období od
uzavření školy do konce školního roku přišli žáci o možnost
reprezentovat školu v soutěžích
a o další naplánované aktivity,
včetně účasti na „Setkání partnerských škol“ na Slovensku.
Z rozhodnutí ředitele školy
a zřizovatele zůstala mateřská
škola v provozu i v době uzavření základní školy. Nejprve docházelo jen několik dětí v jedné
třídě, postupně se jejich počet
zvyšoval, od května fungují obě

V mateřské škole v době nošení roušek.
třídy a v současné době máme
téměř plný stav. Při dodržování požadovaných hygienických
podmínek (obstarání dezinfekce
a roušek) nám pomohl zřizovatel.
S provozem mateřské školy
zůstala v provozu rovněž školní
jídelna, která poskytovala stravo-

vání také charitě a cizím strávníkům.
Druhá informace ze školy je
pozitivnější. Zřizovatel rozhodl
a začal realizovat rekonstrukci
poslední zastaralé části objektu – školní kuchyně. Po dohodě
se ZOD Kolinec byla kuchyně

v dubnu přestěhována do jejich
prostor. Uvařená strava je zaměstnanci městyse převážena
do školní jídelny a tam vydávána. Provoz školní kuchyně
i díky vstřícnému přístupu ZOD
Kolinec tak nebyl vůbec omezen. Rekonstrukce byla zahájena
v květnu, dokončena má být
21. srpna. Budou vyměněny veškeré sítě (voda, odpady, elektro,
vzduchotechnika, topení) a položeny nové obklady a dlažby.
Použito bude stávající vybavení,
v případě potřeby se dokoupí
nové. Hodnota díla přesahuje
částku 5 milionů korun a z větší
části bude hrazena z dotace.
Závěrem chci poděkovat
všem zaměstnancům za zodpovědné plnění úkolů v tomto
mimořádném období, popřát
jim příjemnou zaslouženou dovolenou a dětem pěkné „další“
prázdniny.
Mgr. Stanislav Vrba
ředitel ZŠ a MŠ Kolinec

Novinky v likvidaci a třídění odpadů

Mnozí z vás zaregistrovali
informaci společnosti EKO-KOM a.s., že bude podporovat
sbírání kovů společně s jinými
komoditami, nejlépe s plasty.
Nicméně informaci je potřeba
přečíst celou, neboť tento krok
je možný zavést až po konzultaci se svozovou společností
a případně třídičkou plastů, na
které svezené odpady končí.
V našem případě se jedná o společnost Pošumavská odpadová,
s.r.o., třídící linka Klatovy.
Třídící linka naší společnosti není vybavena magnetickým
separátorem na kovové obaly,

ani jiným zařízením, vybírajícím hliníkové obaly z plastů.
Z tohoto důvodu kovy z plastů
dotřídit efektivně nedokážeme.
V naší svozové oblasti naopak
zavádíme a podporujeme svoz
kovů samostatně ze šedivých
zvonů. I městys Kolinec má
instalované dvě nádoby, které
jsou vyváženy dle potřeby a zaplnění.
Další důležitá informace,
kterou musím připomenout je,
že obsluha sběrného dvora bude
důsledněji kontrolovat, kdo do
něj odpad přiváží a bude po
každé osobě požadovat předlo-

žení dokladu o zaplacení poplatku za odpady městysu Kolinec.
Kdo se nedokáže takto prokázat, bude ze sběrného dvora
vykázán a nahlášen na úřadě.
V neposlední řadě bych rád
připomenul problémy se svozem směsného komunálního
odpadu – popelnic.
Pořád se ještě najdou občané, kteří si myslí, že do popelnice mohou vyhodit cokoliv. Není
to pravda. Naši zaměstnanci
v popelových nádobách objevili stavební suť, mrtvé zvíře,
nebo jeho zbytky, větve a jiný
BIO odpad. Tyto nádoby budou

příště ponechány nevyvezené
a bude v nich lístek s informací,
proč ke svozu nedošlo. Snažte
se odpad lépe třídit, mnozí z vás
při cestě do sběrného dvora jedou okolo skládky a vidí, kolik
je tam zbytečně vyhozeno papírů a plastů, které mohou skončit
někde jinde, a může z nich být
další užitek!
Je třeba si uvědomit, že čím
pečlivěji budeme odpady třídit,
tím menší zátěž pro obecní pokladnu i životní prostředí vytvoříme.
Ing. Michael Skrbek
jednatel společnosti

Prioritou je školní kuchyně
i dostatečný vodní zdroj
Starosty Mgr. Pavla Prince
(na snímku) jsme se zeptali na
současné aktivity radnice a dění
v městysi.
Na jaře nás zasáhla vlna
epidemie koronaviru. Jaká to
byla pro Vás zkušenost?
„Nic podobného jsme zatím
u nás nezažili. V minulosti jsme
se naučili poprat s povodněmi
či požáry, ale toto se zcela vymykalo. Jsem pyšný na to, že
v našem městysi si lidé dokázali navzájem pomoci a být
k sobě ohleduplní. To je důkazem toho, že v těžkých chvílích
dokážeme držet pohromadě.
Musím poděkovat všem občanům, kteří šili roušky. Ty pak
byly rozdávány našim seniorům
i všem dalším zájemcům na různých místech. Jsem rád, že se
podařilo v nelehké době zajistit
všechny funkce obce. Jsem hrdý
na to, že nepřestala fungovat
naše mateřská škola, kuchařky ze školní jídelny dál vařily
i pro naše seniory, také je třeba
poděkovat Oblastní charitě Sušice i našim hasičům, kteří byli
připraveni kdykoliv pomoci.
Nesmím zapomenout ani na naše
lékaře, kteří nezavřeli své ordinace a ani neomezovali ordinační hodiny. V rámci omezených
možností se občanům snažili vyjít vstříc i v obchodech a restauračních zařízeních. O novinkách

a nařízeních jsme pravidelně
naše občany informovali a informujeme.“
Epidemie postupně ustupuje, opatření se rozvolňují,
ale nyní se více hovoří o dopadech epidemie. Jak to vidíte?
„Městys to nejvíce pocítí na
zkráceném podílu na sdílených
daních v našem rozpočtu. Přesné číslo zatím nemůžeme stanovit, ale už teď je jasné, že ztráta
u nás půjde do milionů. Nejpesimičtější odhady říkají, že
nám bude chybět 7 milionů Kč.
Musíme se přizpůsobit a upravit své potřeby. Samozřejmě
začneme tím, že omezíme nebo
zastavíme investiční akce, které
nejsou pro nás nezbytně nutné.
Samozřejmě se budeme snažit
o to, aby občané výpadek v rozpočtu nepocítili vůbec nebo jen
minimálně.“

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...

Určitě ale nezastavíte vše.
Některé projekty máte už rozjeté. Co bude prioritou?
„Aktuálně jsou pro nás důležité dvě stavební akce. Jde
o rekonstrukci školní kuchyně.
Jelikož byla základní škola uzavřena, mohli jsme s pracemi začít dříve. V této souvislosti musím poděkovat Zemědělskému
obchodnímu družstvu Kolinec,
které nám umožnilo chod školní
kuchyně po dobu rekonstrukce
v jejich zařízení. Druhá investiční akce se týká posílení vodního
zdroje pitné vody. Jde o zřízení
nového vrtu HJ 4 a obnovu jímacích zářezů na Ovčíně. Ty
se nyní čistí, takže z nich vytéká čistá voda. Práce za zhruba
3 miliony Kč provádí ČEVAK
a na pokrytí nákladů jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Po dokončení
můžeme konstatovat, že pro Kolinec bude zajištěno dostatečné
množství pitné vody. Samozřejmě také chystáme opravy místních komunikací.“
Městys také pravidelně investuje do svého lesního hospodářství. Jak to vidíte letos?
„Bohužel nás trápí také kůrovcová kalamita podporovaná
suchými roky. Zalesňujeme pozemky po těžbě. Cena dřeva se
aktuálně pohybuje na hranici
rentability, či spíše pod ní, takže hospodaření v lesích se nyní
příliš nevyplácí. Musíme však
hledět do budoucnosti, abychom
jednou dokázali předat lesy dalším generacím.“
Různá omezení se v dnešní době týkají i sportovišť
a koupališť. Bude otevřen letní areál?
„Koupaliště připravujeme
na letní sezónu, která začne dle
počasí začátkem července. Musíme splnit všechna nařízení,
které nám ukládá Ministerstvo
zdravotnictví ČR. Jde zejména
o dodržení omezené kapacity
stanovené plochou na jednoho
návštěvníka, nošení roušek, desinfekce apod. Novinkou je letos
nové parkoviště před vchodem,
které zlepšuje celkový dojem.
Jeho součástí jsou stání pro invalidy i čerpací místo pro hasiče.“
-mk-

Významní rodáci
a osobnosti 2
Kapitán Josef Simet
(22. dubna 1914, Boříkovy
– 10. dubna 1945, Skotsko)
byl československý voják,
příslušník 311. čs. bombardovací perutě (F/Lt), plnící
úkoly protiponorkové služby z letecké základny TAIN
v severní Skotsku. Zahynul
jako kapitán letounu Liberator při startu k operačnímu
letu. Pohřben je na hřbitově
v St. Duthus v Tainu (hrob
F-45).

Připomenut je také na
pomníku obětem první a druhé světové války v rodných
Boříkovech. Pomník byl postaven v r. 1930. Zhotovili
jej místní kameníci zdarma,
neboť obec neměla k tomu
potřebné finanční prostředky. Slavnostní odhalení
s následným vysvěcením
se uskutečnilo v květnu
1930. 28. října 1948 byla na
pomník instalována deska
k uctění památky kapitána
letectva J. Simeta. Deska
byla odhalena za velké účasti
obyvatelstva a vojenské posádky z Klatov.
Na desce je uvedeno:
„Svému milému rodáku, št.
kap. Josefu Simetovi, hrdinnému letci čsl. zahr. armády z vděčnosti za účast
v osvobození naší drahé
vlasti v II. národ. odboji.
Spoluobčané obce Boříkova.“
(zdroj databáze
CEVH MO ČR)

Bernartičtí hasiči slaví 105. výročí
Na severozápad od městyse
Kolinec se rozprostírá malebná
vesnička Bernartice. Leží ve
vzdálenosti cca 5 km od Kolince a ve vzdálenosti pouhých
3,5 km od nejvyššího bodu
Blatenské pahorkatiny – vrchu
Drkolná. Byť se jedná o malou vesničku obklopenou kopci
s jen několika málo stálými
obyvateli, přesto se zde nachází
jeden z nejstarších a stále aktivních sborů dobrovolných hasičů
městyse Kolinec.
Místní SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Bernartice slaví letos již své 105. výročí
založení. Od svého počátku se

Přestupky
proti vyhlášce
V poslední době se stále
častěji stává, že někteří neukáznění pejskaři neuklízejí
exkrementy po svých čtyřnohých miláčcích. Děje se
tak na veřejných prostranstvích i v parku. Žádáme
občany, aby po svých psech
důsledně uklízeli. Neuklízení je přestupek – porušení
vyhlášky městyse – a hrozí
za něj sankce. Na dodržování bude dohlížet i Policie
ČR.
-red-

Akce konané
a nekonané
Kvůli koronaviru byla odvolána řada akcí – hasičské soutěže, Noc kostelů, akce v knihovně atd. Některé se uskuteční v
náhradních termínech. Týká se
to například Noci kostelů, která
se konala 12. června. Hasičská
soutěž v čerpání vody Kolinecký
srandamač bude 27. června, Kolinecká pouť se v červenci také
uskuteční. Odpadly také dětské
dny – o náhradních akcích pro
děti v jednotlivých obcích městyse budete informováni.
Věříme, že se s dalším rozvolňování vládních opatření
budou věci vracet do normálu
a během léta se uskuteční akce,
které máme rádi.
-red-

ve sdružení vystřídalo mnoho
rodáků, kteří o něj pečovali
a udržovali ve vesnici tuto tradiční činnost. Přesto v roce
2017 došlo téměř k zániku celého sdružení pro neochotu a nečinnost části tehdejších členů.
Naštěstí se ale několik místních
obyvatel dalo dohromady a rozhodli se v tradici jejich předků
pokračovat, chod sdružení zachovat a pracovat na jeho zlepšení. Aktuálně má místní SDH
10 členů.
Od doby, kdy naše hasičské
sdružení vstalo z popela, jsme
uspořádali několik společenských akcí (stavění májky, sousedské posezení…), pracujeme
na zkrášlování naší vesnice.
Také jsme se pustili do obnovy maličké, ale naší, hasičské
zbrojnice. Zatím se nám podařilo zbudovat nový strop, opravit omítku, osadit nová vrata
a přivést do ní elektrický proud.
V letošním roce bychom se
rádi věnovali opravě podlahy
a v příštích letech chceme opravit střechu a fasádu, abychom
měli důstojné místo pro naše
setkávání a pro pořádání místních společenských akcí.
Za možnost, že nám toto
umožnil, nejen finančním příspěvkem, ale i ochotou vyjít nám
vstříc v našich přáních, chceme
touto cestou poděkovat městysi Kolinec a panu starostovi
Mgr. Pavlu Princovi.
Když zavítáte do naší vesničky, třeba jen na procházku,
a budete míjet naši malou hasičkou zbrojnici, uvidíte nejen
plody naší práce, ale také na
Vás dýchne kousek z dlouhé
historie našeho hasičského sboru.
Ing. Vladimír Obr,
starosta SDH Bernartice

Družstvo bernartických hasičů s motorovou stříkačkou...

...a s historickou ruční stříkačkou.

Foto archiv sboru

Připomínka výročí osvobození
Letos jsme si bohužel
nemohli společně připomenout 75. výročí osvobození.
Vedení městyse tak učinilo alespoň položením věnců
a květin u pomníku připomínající oběti války. Kolinec osvobodil 359. pěší pluk 90. pěší

divize generála G. S. Pattona ml. 8. května 1945. První
průzkumné vozidlo americké
armády projelo Kolincem už
odpoledne 7. května. Krátce po odsunu Američanů
přijeli 19. května jednotky
3. dělostřeleckého pluku Čs.

samostatné obrněné brigády.
V květnu 1945 na Kolinecku
operovalo 48 partyzánů pod
velením ruského poručíka Nikolaje Romancova, kteří se
podíleli v posledních dnech
na odzbrojování německých
vojáků.
-red-

ČEVAK je spolehlivým správcem
Už téměř devět měsíců se
stará o vodohospodářský majetek městyse Kolinec společnost
ČEVAK a.s. Jako nástupce společnosti VODOSPOL s.r.o. převzala všechna její práva a povinnosti s platností od 1. října 2019.
Společnost ČEVAK a.s.
poskytuje své služby v krajích
Jihočeský, Plzeňský a Vysočina, pro více než půl milionu
obyvatel. Obyvatelé a správa
městyse se tak mohou v oblasti
vodohospodářské infrastruktury,
zejména v úpravě a dodávkách
pitné vody a odvádění a čištění
vod odpadních, spolehnout na
silného a spolehlivého partnera.
Vedle své hlavní činnosti poskytuje ČEVAK a.s. i další služby, které souvisejí s provozem
a údržbou vodovodů a kanalizací, například vývoz septiků,
jímek a žup, čištění domovních
přípojek, hydrogeologické poradenství, dovoz pitné vody, la-

boratorní rozbory vody ze soukromých studní či vrtů a mnohé
další. Úspěšnou novinkou je
projekt VODA pod kontrolou®.
Tato služba nepřetržitě vyhodnocuje spotřebu vody v domácnosti či firmě a upozorňuje na

nestandardní odběry. Více informací najdete na www.cevak.cz.
Společnost ČEVAK a.s. si
zakládá na vstřícné komunikaci
se zákazníky. Všechny potřebné kontakty najdete na webových stránkách www.cevak.cz.

V odkazu „Moje obec“ stačí vyplnit jméno městyse a zobrazí se
vám všechny důležité kontakty.
Na stránce najdete také základní
parametry pitné vody, informace
o plánovaných odstávkách a lze
zde také případně nahlásit havárii na vodovodní či kanalizační
síti.
K dispozici je také zákaznická linka 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
kancelář v Klatovech (Ostravská ul. 169). Úřední hodiny jsou
v pondělí a v pátek od 8.00 do
14.00 hodin a ve středu od 8.00
do 17.00 hodin. Pracovník vyjadřovací činnosti je v kanceláři
k dispozici v pondělí a ve středu
od 7.00 do 16.00 hodin.
Václav Kovář,
vedoucí provozní oblasti
Severozápad, ČEVAK a.s.
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