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Třídění elektroodpadu

přineslo první místo

Starosta městyse Pavel Princ převzal ocenění za třídění elektroodpadu z rukou náměstka hejtmanky Plzeňského kraje Josefa Bernarda.
Městys Kolinec získal první
místo za rok 2020 v množství vytříděného elektroodpadu v kategorii obcí od 1000 do 5000 obyvatel v krajském kole soutěže
„My už třídit umíme“. Odměna za
umístění v soutěži od firmy Asecol činí 15 000 Kč.
Slavnostního vyhlášení výsledků na zámku Kozel se zú-

častnil starosta Pavel Princ
a místostarosta Jiří Chroust.
Odměna bude investována
do zlepšení sběrné sítě tříděného
odpadu.
Děkujeme všem občanům,
kteří třídí odpad. Doufáme, že
třídění odpadu a nejen elektroodpadu bude mít v naší obci vzestupnou tendenci.
-red-

Městys Kolinec
přeje všem občanům
pohodové
vánoční svátky
a vše nejlepší
do nového roku.

Kolinecký vánoční strom.

Foto Jan Kubita

Adventní program
Sobota 18.12.2021 v 18.00 hod.
Vánoční koncert pěveckého sboru KOS v sálu Na Radnici.
Neděle 19.12.2021
Kouzelný dotek adventu na zámku v Mlázovech
14.00 - 17.00 hod. – občerstvení – zámecký svařák, punč
a jiné pochutiny, Mlázovská medovina, rybí polévka a další
dobroty. Stopovací hra pro děti se sladkou odměnou.
14.00 hod. – Pohádka pro děti (v sále).
15.00 hod. – Příjem soutěžních vzorků vánočního cukroví
“pracny”.
15.30 hod. – Vyhlášení soutěže o nejlepší cukroví s cenami.
16.00 hod. – Tradiční otužilecká výzva. Plavky s sebou!
16.30 hod. – Koncert na varhany v kostele sv. Jana Křtitele
v Mlázovech.
Pátek 24. 12. od 22.00 hod.
Půlnoční mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího v Kolinci.
Doprovází pěvecký sbor KOS.
Pozor! Program může být upraven dle aktuálních nařízení vlády.

Jindřichovická kaple a náves
v Mlázovech se dočkaly úpravy
Starosty Mgr. Pavla Prince
(na snímku) jsme se zeptali na
současné aktivity radnice a dění
v městysi.
V posledních letech se často hovoří o třídění odpadů
z domácností a cenách za odpad. Co je v této oblasti nového?
„Získali jsme první místo
ve třídění elektroodpadu. Rád
bych poděkoval našim občanům, kteří svůj odpad dlouhodobě třídí. Bohužel se mezi
námi najdou i ti, kteří vše dávají na jednu hromadu. Vzhledem k vývoji odpadové politiky
třídit musíme, jinak to bohužel
občané poznají na peněžence.
Dokončili jsme třetí etapu
skládky domovního odpadu. Ta
už je poslední před její rekultivací. Snažme se proto co nejvíce třídit, abychom prodloužili
životnost skládky.
Bohužel náklady na běžné
služby rostou, zvýšila se cena
elektřiny, zdražují suroviny...
Musíme také reagovat na pokles sdílených daní. Všeobec-

ně ceny rostou. To se odrazí
i na ceně za svoz komunálního odpadu, o čemž rozhodlo
na svém jednání zastupitelstvo
v listopadu. Sazba je nyní ve výši
700 Kč. Osvobození od poplatku
je stanoveno ve vyhlášce městyse
č. 2/2021.“
Co se v poslední době podařilo vybudovat či opravit?
„I přes nepříznivé koronavirové období se dařilo dokončovat investiční akce – šlo
zejména o vylepšení vodovodní infrastruktury, rekonstrukci
padesát let staré školní kuchyně

a vybudování nového parkoviště
u koupaliště a sportovního areálu. Na uvedené akce jsme získali
dotace.
Pořídili jsme rovněž traktor
a další zařízení pro údržbu místních komunikací.
Investice směřovaly také
do Mlázov. V loňském roce byla
zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého a opravena náves
v jejím okolí. Prostor byl vydlážděn, upravena zeleň a vznikla zde
i nová parkovací místa.
Díky dotaci z IROPu jsme
vybudovali výtah a bezbariérový
přístup do základní školy, včetně
bezbariérového sociálního zařízení.
Dále jsme rekonstruovali za
finanční podpory Plzeňského
kraje kapli v Jindřichovicích. Šlo
převážně o nové omítky a nátěry.
Věnujeme se průběžně i opravám
místních komunikací. Byl opraven například úsek z Buršic do
Brodu a část silnice z Mlázov do
Jindřichovic.
Nejzásadnější investiční akci
připravujeme dlouhodobě. Jde

o průtah Kolincem. V nejbližší
době bude vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele stavby.“
A jaké investiční akce ještě
nyní připravujete?
„Zmíněný průtah Kolincem
je opravdu náročná akce, kterou
připomínám pravidelně. Městys
bude dělat kanalizaci a vodovod v délce cca dvou kilometrů,
chodníky a veřejné osvětlení.
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje bude dělat novou komunikaci. Na přípravě prací pracujeme postupně. Vývoji a přípravě
této stavby věnujeme speciální
číslo našeho zpravodaje.
Byla dokončena projektová dokumentace na revitalizaci
rybníka v Lukovišti, u kterého pramení řeka Úslava. Zde
si představujeme odpočinkové
místo pro občany i návštěvníky
obce. Výběr zhotovitele proběhne do konce roku tak, aby
se akce mohla uskutečnit v příštím roce. Máme připravenu také
druhou změnu územního plánu,
která umožní vznik nových stavebních parcel v Kolinci.“ -mk-

Na hřišti mateřské školy jsou nové herní prvky
a školní družina byla dovybavena
Výuka ve druhém pololetí minulého školního roku
2020/2021 probíhala převážně
distanční formou. Pouze v zá-

věru pololetí formou prezenční.
Školu opustilo 14 žáků devátého ročníku (11 na střední školy
a 3 na učiliště) a dva žáci pátého

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...

ročníku přešli na víceleté gymnázium.
Mateřská škola byla v provozu po celý školní rok. Škola
dokončovala realizaci dotace
Šablony II.
V oblasti materiálně technického rozvoje organizace bylo
vybaveno hřiště mateřské školy novými herními prvky, byly
provedeny úpravy a dovybavena
školní družina. Městys zrealizoval přístavbu výtahu.
V červnu byla jmenována
nová Školská rada při ZŠ a MŠ
Kolinec ve složení: Ing. Jindra
Přerostová (předseda), Mgr. Alena Boublíková, Ing. Kateřina Ouředníková, Marek Pech,
Mgr. Denisa Pokorná, Ing. Kamil Prexl, Mgr. Ivana Sedláková, Martina Šebestová Raiserová
a Ing. Michaela Vojířová.
V srpnu proběhl ve dvou
týdnech v areálu školy pod hla-

vičkou Attavena České Budějovice pro 30 kolineckých dětí
příměstský tábor. Pedagogicky
byl zajištěn absolventkami naší
školy.
Zahájení nového školního roku 2021/2022 proběhlo
s obdobnými počty jako v uplynulém školním roce – ZŠ (117
žáků), ŠD (30 žáků prvního
stupně – plná kapacita), MŠ (48
dětí – plná kapacita) testováním.
Zatím bez problémů.
Personální změnou byl především odchod paní učitelky
Věry Tajtlové do důchodu po 43
letech služby v kolinecké mateřské škole.
Začali jsme realizovat další
dotaci – Šablony III.
A přejeme si především konečně „normální“ školní rok.
Mgr. Stanislav Vrba
ředitel ZŠ a MŠ Kolinec

Aktivity v knihovně
Po covidové pauze, kdy
si čtenáři mohli v knihovně
v Kolinci pouze půjčovat knihy
a časopisy, připravila knihovna
opět různé akce. Současná epidemiologická situace umožňuje
zahájit společnou výuku Virtuální univerzity třetího věku, která
bude nově probíhat v knihovně
v Kolinci. Knihovna získala
dotaci ve výši 27 000 Kč od
Ministerstva kultury ČR z programu VISK3 na vybavení
učebny audiovizuální technikou
a to umožní pořádání společných promítání videopřednášek
v komfortním a bezpečném prostředí. Učebna je vybavená dataprojektorem s připojením na
internet, projekčním plátnem
a ozvučením, takže ji bude možné využít i na jiné společenské
a kulturní akce.Konzultační středisko VU3V v Kolinci připravilo pro zimní semestr 2021/2022
nový kurz „Pozoruhodný svět
hub“, který byl zahájen 5. října.
Studenti si sami mohli zvolit,
zda budou na tento kurz za dodržení vládních nařízení docházet,
nebo budou studovat z domova.
Plánované hraní různých
společenských her určených
pro nejmenší děti i pro dospělé
se neuskutečnilo. V listopadu se
v knihovně tvořilo z keramické
hlíny. První kurz se uskutečnil

Zimní semestr „Pozoruhodný svět hub“ Virtuální univerzity třetího
věku v Kolinci studuje 9 studentů.
12. listopadu a zájemci si mohli vytvořit keramické adventní
nebo vánoční ozdoby a dekorace. Ve druhém kurzu, 26. listopadu, si vypálené keramické
výrobky naglazovali. Andělská
tvořivá dílna se Štěpánkou Balvínovou Žákovou byla zrušena.
V rámci rozsvícení vánočního
stromu se však 25. listopadu

Vánoční pozdrav
z partnerské obce
Vážení obyvatelia Kolínca, milí priatelia!
Život je skvelý učiteľ. Učí nás, pripomína nám už pomaly
dva roky, čo sú skutočné hodnoty. Ak o ne prichádzame, nemáme nič. Okrem viery, nádeje a lásky dnes za veľký dar života
považujeme aj zdravie. Uponáhľaný každodenný život nahrádzame tichým, radostným očakávaním sviatku narodenia Ježiša.
Venujme si navzájom viac času,
znovu a znovu objavujme vianočnú žiaru v duši, aby sme ťažké
dni prežili vzájomnou pomocou
a v prípade potreby aj útechou.
V mene obce Zemianska Olča a všetkých jej obyvateľov
Vám prajem šťastné, pokojné a veselé Vianoce! Boh Vám
žehnaj!
Ivan Válek,
starosta partnerské obce Zemianská Olča, Slovensko

uskutečnila výtvarná dílna pro
všechny žáky ze Základní školy
v Kolinci. Děti si se Štěpánkou
Balvínovou Žákovou malovaly
vánoční tašky, na které finančně
přispěl městys.
Více informací o akcích
knihovny se zájemci dozví
v knihovně nebo na vývěskách
úřadu městyse Kolinec.
Marie Hanusová

V Mlázovech
je nová expozice
Letošní rok byl pro zámek
v Mlázovech jubilejní, neboť
byl postaven v roce 1721, a tak
si připomínal 300. výročí od
svého postavení.
Na počátku léta otevřel
v části přízemí zámku jeho majitel novou expozici. Ta přibližuje historii mlázovského statku
a posledního majitele před prodejem obci, Dušana Zachystala.
Součástí je i ukázka kamenictví
a obnovena byla také původní
černá kuchyně. Expozici lze navštívit mimo pondělí denně od
14. do 18. hodin.
Přístupný je také zámecký
park s kuželníkem a cennými
dřevinami. V areálu jsou dřevěné obří hry a občerstvení.
Více na www.holidaypark.cz

Významní rodáci
a osobnosti 3
M. Šimon Skála z Kolince, děkan artistické fakulty pražské univerzity. Jeho rodina pocházela
z Klatov, o jeho kolineckém
původu však svědčí predikát
„z Kolince“, který směl ke
svému jménu přidávat od
roku 1608, a dále poznámky
lékaře Matyáše Borbonia,
který ve svých denících píše
o Skálovi, že byl rodákem.
Datum narození Šimona
Skály není známo. Roku
1589 dosahuje bakalářského
vzdělání, roku 1593 mistrovského titulu. O dva roky
později se stal univerzitním
profesorem a v roce 1599
nastoupil na místo děkana
artistické fakulty pražské
univerzity. Roku 1604 zde
byl zvolen univerzitním notářem. Z mnohých pramenů
se dovídáme, že mistr Skála nebyl na univerzitě příliš
oblíben pro svoji svárlivou
povahu.
V roce 1612 byl M.
Šimon Skála zvolen proboštem Václavovy koleje,
o rok později je opět zvolen
děkanem artistické fakulty.
Začátkem léta 1617
Skála onemocněl. Zanedlouho – po marné léčbě
doktora Borbonia – 10. srpna 1617 ve Václavově koleji zemřel.
Přestože nebyl příliš
oblíben mezi kolegy ani
mezi žáky, bylo po jeho
smrti napsáno hodně veršů,
ve kterých byl oslavován
jako člověk nadmíru dobrý.
Byl opěvován také Janem
Campanem i Jiřím Bergrem
z Grinberka, který o něm
napsal toto: „Šťasten, jejž
ošemetnost života ani váhavá vina závisti nedovede
zvrátit od cesty přímé“.
M. Šimon Skála z Kolince byl pochován v Betlémské kapli v Praze. Nad
jeho hrobem byla položena kamenná deska s jeho
erbem a nápisem, že byl
přes dvacet let profesorem
pražské univerzity a s datem jeho úmrtí.
(zdroj: www.kolinec.cz)

Náročný rok pohledem lékaře

Letošní rok patřil mezi ty
nejnáročnější, které jsme zde za
celou naši existenci zažili. Nebudu zcela úmyslně psát o tom,
o čem píšou všichni, protože
různých informací – užitečných,
bezcenných i zcela lživých a účelových máte z médií víc než dost
– ale rád bych vám všem sdělil,
že jsme všechno společně zvládli do dnešního dne velice dobře
a naše statistiky úmrtnosti i počtu
hospitalizací se zcela vymykají těm veřejně prezentovaným.
Fungovali jsme celý rok bez
větších omezení, kromě činností
úzce spojených s epidemií jsme
prováděli preventivní i pracov-

ně lékařské prohlídky a neomezili jsme služby v ortopedii ani
v neurologické ambulanci. Odměnou je nám to, že ztráty na
životech během celého roku 2021
i podzimu 2020 byly minimální
a malý byl i počet hospitalizací.
Zcela určitě je to mimo jiné
tím, že o svoje zdraví dbáte mnohem lépe, než jsem si sám myslel
a v současné době je zřejmé, že
to nejhorší je již za námi. Trvám
na tom i přesto, že nás ze všech
stran média přesvědčují o něčem
jiném. Musíme si ale zvyknout, že
do našich životů navždy přibylo
další onemocnění stejného charakteru, jako je chřipka, a naučit

se s ním žít. Rozumně zhodnotit, jestli jsem rizikový pacient a
podle toho se zachovat a případně chránit očkováním. Děláte to
totiž jenom kvůli sobě, mrtví už
nikomu neprospějete, nepředáte
svoje zkušenosti dětem ani vnoučatům, kteří je nutně potřebují,
a zbyde po vás jen prázdné místo
v jejich duších. Příští rok určitě
přinese i účinné léky, které přemístí tento démonizovaný virus mezi
ty běžné a přiměřeně nebezpečné
a i nabídka vakcín bude mnohem
pestřejší, než je dnes. Používejte
prosím vždy zdravý rozum, nenechte se stresovat výstupy nejrůznějších „odborníků“ v médiích,

ať již popíračů a antivaxerů nebo
naopak fanatiků, kteří by naočkovali nejraději všechny, včetně domácích zvířat. Pravda bývá vždycky někde uprostřed a jednoduché
řešení neexistuje téměř nikdy.
Žijte prostě tak, abyste dělali radost sobě i svému okolí, to postačí
k tomu, aby všechny nemoci ztratily svoji sílu.
I když to bylo občas velice
náročné, chtěli bychom vám poděkovat za rok 2021 a přejeme
vám hodně štěstí a spokojenosti
v roce příštím, protože šťastní
lidé nemocní nebývají…
MUDr. Marek Škanta,
Ariamed s.r.o.

Pohádková chalupa v Mlázovech
deﬁnitivně uzavřela bránu

Expozice „Pohádková chalupa“ v Mlázovech byla uzavřena
a její provozovatel, Milan Poláček, se rozhodl odejít na odpočinek. S pohádkovou expozicí začal na šumavském Brčálníku už
v roce 2003. Zde vnikla výstava
výtvarnice Vítězslavy Klimtové,
kterou provozoval tři roky. Po
ukončení spolupráce s hotelem
i výtvarnicí se rozhodl pokračovat s výstavou na své chalupě
v Mlázovech, kterou upravil pro

Pohádková chalupa.
ubytování. S kamarády se zde
v dubnu 2006 pustil do budování
výstavy a začátkem června téhož

roku ji otevřeli. Nejprve bylo
pro expozici využito jen přízemí chalupy a pak se rozšiřovala
a rozšiřovala i do rozlehlé zahrady. V dubnu 2008 byl postaven
na zahradě hrad Troškov pojmenovaný po režisérovi Zdeňku
Troškovi, který byl patronem Pohádkové chalupy.
Výstavu pohádkových víl,
skřítků, vodníků a dalších strašidýlek navštívilo každoročně
mnoho dětí a jejich rodičů. Po

šestnácti letech se chalupa otevřela naposledy 3. října, kdy se
zde konala tradiční bramboriáda
s drakiádou. Soutěžilo se ve sběru brambor i pojídání bramboračky a brambor. O hudební tečku se
na akci postarala skupina Pilouni.
Expozice nyní postupně putuje na jiná místa – největší část do
Klášterce nad Ohří, dále do Bukové, Nového Údolí a do Svobody
nad Úpou v Krkonoších.
-red-

MAS Pošumaví pomáhá i na Kolinecku
Místní akční skupina (MAS)
Pošumaví, z.s., působí na rozsáhlém území od Kdyňska
a Švihovska přes Klatovsko až
po Kasejovicko, Horažďovicko
a Sušicko. Jejím hlavním úkolem
je propojovat aktivní lidi v území, zprostředkovávat informace,
propojovat obce, neziskový sektor a podnikatele, a to vše s cílem
rozvoje celého našeho Pošumaví.
V srdci území MAS Pošumaví
leží Kolinecko. Milý a typicky
pošumavsky zvlněný kraj.
Řada rozvojových projektůbyla v minulých letech podpořena z prostředků Evropské unie
a českého státního rozpočtu právě prostřednictvím Místní akční

skupiny Pošumaví, která tyto
projekty zaštiťuje. Kolinecko samozřejmě nestálo stranou, a tak
se k místním obyvatelům dostaly
v Programu rozvoje venkova dotace na rozvoj zemědělské výroby ve výši téměř 1,5 mil. korun.
MAS Pošumaví podpořila například zbrusu novou zemědělskou
techniku nebo rekonstrukce zemědělských objektů.
Celospolečenský
význam
pak má podpora z MAS Pošu-

maví v operačním programu
IROP, která směřovala do ZŠ
a MŠ Kolinec. V mateřské škole se tak mohla díky přístavbě
a jejímu novému vybavení zvýšit kapacita o 9 dětí (1,5 mil.
korun) a základní škola má
díky programu IROP z MAS
Pošumaví nový výtah a bezbariérový přístup za 1,8 milionu
korun. Vše bylo financováno
z evropských fondů.
Také Program rozvoje venkova (PRV) pomohl s rozvojem
Kolinecka. ZOD Kolinec postavilo novou dělicí stěnu silážního
žlabu v Jindřichovicích, soukromý zemědělec v Malonicích pořídil s pomocí MAS Pošumaví

z prostředků PRV velkoobjemový návěs pro přepravu krmiv
a rekonstruoval stáj pro telata.
Prostřednictvím Místní akční skupiny bude možné žádat
o dotace i v příštích letech.
Podporované oblasti i výše
možné podpory budou s dostatečným předstihem zveřejněny
na stránkách Místní akční skupiny Pošumaví www.masposumavi.cz. Jsme Vám připraveni
poradit v oblasti regionálního
rozvoje a dotačních možností
v našem sídle v bývalém dominikánském klášteře v Klatovech,
(Plánická čp. 174).
Jindřich Haišman,
manažer MAS Pošumaví, z.s.
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