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Kolinecký 
zpravodaj

Vážení občané,

1. června 2022 započne po 
letech příprav stavba II/187 – 
„Průtah Kolinec“, která naváže 
na realizovanou akci obchvatu 
Brodu. Stavba bude koncipová-
na jako společná investiční akce  
Plzeňského kraje, prostřednic-
tvím Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, a městyse 
Kolinec. Pro naši obec se bude 
jednat o největší investiční akci 
v historii po finanční stránce  
i objemem prací. Budeme stavět 
nové chodníky, kanalizaci, veřej-
né osvětlení a vodovodní vedení 
po celé délce komunikace v obci 
od Klatov po vyústění na Sušici. 
Kraj bude realizovat komunikace 
a mostní objekt v průtahu. Asi je 
zbytečné opakovat, že příprav-
né práce vyžadovaly velké úsilí 
všech zainteresovaných stran. 
Bylo obtížné zajistit financování, 
které je vícezdrojové – ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruk-
tury, Plzeňského kraje i městyse 
Kolinec. Situaci komplikovala  

Dlouho očekávaná stavba průtahu 
bude zahájena v červnu

i doba pandemie, kdy se projed-
návání řady důležitých rozhod-
nutí odsouvalo atd. Nyní však 
stojíme již na začátku realizace.

Akce byla zdárně vysoutě-
žena a byla uzavřena smlouva  
o dílo se Společností Průtah Ko-
linec, kterou tvoří firmy Swie- 
telsky stavební s.r.o. a Silnice 
Klatovy a.s..

Stavba bude rozdělena do 
dvou let. V letošním roce bude 
realizována část od benzinové 
čerpací stanice směrem na Kla-
tovy a Buršice. Bude vystavěn 
nový most u parku. Současně 
budou prováděny přípravné prá-
ce na kanalizaci a vodovodním 
řadu i směrem na Sušici. Vše se 
týká zejména sítí v komunikaci.

Akce s sebou přinese sa-
mozřejmě i celou řadu omezení  
a komplikací. Musíme na ně být 
připraveni a věřím, že společ-
ným úsilím a pochopením celou 
situaci zvládneme.

Nyní důležité informace pro 
občany, kterých se dotkne ome-
zení v letošním roce nejvíce:

Kolinecké náměstí se silnicí II/187.

1. Úplná uzavírka komunika-
ce proběhne od 1. 6. do 15. 12.  
v části Středka po vjezd na ben-
zinu (jeden vjezd úplně uza-
vřen). Občané v této části obce 
mohou výjimečně po dohodě  
se stavbou vjet ke svým nemo-
vitostem. Telefonní číslo na 
stavbyvedoucího k domluvě  
o vjezdu bude k dispozici na  
vývěsce nebo na úřadu.
2. Občané z části Smrčí se 
do Kolince dostanou po cestě  
k lomu a následně do 15. 6. 
2022 do Kolince od Buršic. Od 
15. 6. bude uzavřena i komuni-
kace směr Buršice. Občané ze 
Smrčí se však dostanou již do 
Vlčkovic a následně po komuni-
kaci do Mlázov a Kolince. Tato 
cesta bude upravena.
3. Toto platí i pro občany Vlč-
kovic a Buršic, kteří se dostanou 
po 15. 6. do Brodu a následně 
přes Vlčkovice a Mlázovy do 
Kolince.
4. Všechny uzavřené oblasti 
musí být přístupné pro sanitky  
a vozidla HZS.

5. Pro svoz komunálního od-
padu se nic nemění. Popelnice 
i nadále budou umístěny před 
domy a budou svezeny v obvyk-
lých termínech svozovou spo-
lečností nebo stavební firmou.
6. Benzinová čerpací stanice 
bude omezeně jednosměrně  
v provozu.
7. Úsek směrem na náměstí  
a směr Sušice bude omezen  
v letošním roce pouze částečně 
a to pracovními místy cca 30  
– 50 m, kde si auta navzájem 
dají přednost, popřípadě bude 
řešeno semafory.
8. Budou omezeny akce v parku, 
zejména Kolinecká pouť. Pou-
ťové atrakce budou letos umís-
těny na parkovišti u koupaliště.

Jde opravdu o velké komp- 
likace, ale vzhledem k rozsahu 
stavby je tento stav nutný.

Součástí stavby je i nová 
vodovodní a kanalizační infra-
struktura v komunikaci. U ne-
movitostí, kterých se toto týká, 
budou vysazeny na hranicích 
pozemků přípojky. Dále je na 
každém z občanů, zda si nechá 
udělat novou přípojku do domu 
na vlastní náklady, nebo bude 
napojena stávající přípojka. 
Bližší informace jsou uvedeny  
v článku ČEVAKU.

Během stavby se objeví 
řada problémů a věcí, se který-
mi nemohlo být počítáno, ale 
vše bude s občany projednáno  
a diskutováno. Musíme na ně 
být připraveni a věřím, že spo-
lečným úsilím a pochopením 
celou situaci zvládneme. Vždyť 
jde o zajištění bezpečné dopravy 
v naší obci.

Mgr. Pavel Princ,
starosta městyse



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...

Součástí rekonstrukce sil-
ničního průtahu městysem Ko-
linec směrem na Sušici bude 
i kompletní rekonstrukce vo-
dovodního řadu a vybudování 
nové splaškové kanalizace. Tato 
investice na několik dalších de-
setiletí zajistí kvalitnější zásobo-
vání pitnou vodou a přípravu od-
kanalizování na budoucí čistírnu 
odpadních vod.

Při výstavbě této vodárenské 
infrastruktury bude městys, jako 
vlastník vodohospodářského 
majetku a investor, budovat vo-
dovodní a kanalizační přípojky 
nad rámec zákonných povin-
ností, a to až na hranici vašich 
pozemků.  

U vodovodních přípojek 
máte možnost na tuto aktivitu 
navázat a pokračovat s výmě-
nou vodovodní přípojky až do 
své nemovitosti. Pokud se pro 
tuto cestu rozhodnete, platit si 
budete jen tu část přípojky, která 
vede z hranice vašeho soukro-
mého pozemku do nemovitosti. 
Tímto ušetříte i část nákladů, 
kterou byste museli uhradit při 
pozdějším připojení. Zvažte 
prosím důkladně tuto možnost. 

Při stavbě průtahu je vhodné
vyměnit starou vodovodní přípojku

Mnohé z přípojek pocházejí  
z 50. let minulého století a jejich 
stav už nevyhovuje současným 
požadavkům. Některé jsou navíc 
z materiálu, který může nepříz-
nivě ovlivňovat i kvalitu pitné 
vody. Jejich výměnou si zajistíte 
bezproblémové fungování pří-
pojky a tím i dodávek pitné vody 
na několik generací dopředu.

Všem, kteří se pro výměnu 
vodovodní přípojky v celém 
jejím rozsahu rozhodnou, jsme 
připraveni pomoci se zajiště-
ním odborné firmy či s montáží 
v případě, že si výkopy zajistí 
sami.

Pokud máte o výměnu sou- 
kromé části přípojky zájem, 
sdělte to vedoucí provozu  
vodovodů a kanalizací Haně 
Veselákové (tel.: 727 834 448,  
e-mail: hana.veselakova@ce-
vak.cz) do 6. června 2022. Pro-
sím, informujte nás i v případě, 
že o ni nemáte zájem. 

Děkujeme vám za spoluprá-
ci.

Jan Tureček, 
vedoucí provozního střediska 

Klatovsko – Nýrsko, 
ČEVAK a.s.

Vedení vodovodního řadu a splaškové kanalizace kolem průtahu. 

Úpravna vody městyse. 



10, 74, 325. Co mají tato čís-
la společného? 10 let činnosti, 
74 vystoupení, 325 nastudova-
ných písní. To je vizitka koli-
neckého pěveckého sboru KOS. 
Historie sboru se začala psát  
v únoru 2012. Za jeho založe-
ním stála mladá učitelka Hanka 
Patlejchová, která dala dohro-
mady všechny zpěvuchtivé zá-
jemce z Kolince i okolí. Sbor 
byl tehdy opravdu smíšený – na 
zkoušky docházeli muži, ženy  
i děti. První vystoupení se usku-
tečnilo při slavnostním otevření 
nově zrenovovaného zámecké-
ho parku v červenci téhož roku. 
Po odchodu Hanky Patlejchové 
na mateřskou dovolenou pře-
vzala vedení sboru Věra Žižko-
vá, která sbormistrovskou práci 
vykonává dodnes. Složení sboru 
se v průběhu deseti let jeho exi-
stence proměňovalo, takže dnes 
se již sbor nemůže charakteri-
zovat přívlastkem smíšený, ale 
ženský. To ovšem nic neubírá 
na jeho kvalitě, protože se může 
spolehnout na stálé opory, které 
působí ve sboru nepřetržitě po 
celou dobu jeho existence: Han-
ka Princová, Anička Prexlová, 
Ivanka Kislingerová, Maruška 
Krýslová, Irča Prexlová, Fanda 
Kohout a Věrka Žižková. Pě-
vecké zkoušky se konají každý 
týden a nácvik probíhá ve dvou 
fázích. „Podzimní” příprava  
vrcholí vánočními vystoupení-
mi v Číhani a v Kolinci, „jarní” 

Kolinecký pěvecký sbor
si připomene výročí

příprava směřuje k obohacení 
programu Noci kostelů a k let-
nímu koncertu v Kolinci. Mimo 
těchto tradičních koncertů KOS 
zazpíval i při dalších příležitos-
tech mimo Kolinec – za všech-
ny jmenujme např. koncert pro 
tříkrálové koledníky v Klato-
vech, vystoupení při obnovení 
Baštářova kříže u Mlázov, ver-
nisáži obrazů Dagmar Janišové  
v Klatovech či vánoční zpívání  
v Buršicích. V rámci Noci koste-
lů KOS spojil své síly s hercem  
a režisérem Jakubem Doubra-
vou a připravil pěvecká pásma 
ke dvěma mimořádným vý-
ročím – stému výročí vzniku 

Členové Kolineckého pěveckého sboru při svých vystoupeních. 

republiky a třicátému výročí 
sametové revoluce. Činnost sou-
boru nezastavila ani pandemie. 
Zkoušky se přesunuly na jindy 
volné prázdninové měsíce, a tak 
bylo možné v roce 2020 i v roce 
2021 realizovat zářijové koncer-
ty s KOSem za vínem. Pěvecký 
sbor také pravidelně doprovází 
pouťové a půlnoční mše v ko-
lineckém kostele. Pro své příz-
nivce a stálé diváky KOS připra-
vuje slavnostní výroční koncert, 
který se bude konat 18. června  
v sále Na Radnici v Kolinci. 
Hosty koncertu budou Mirek 
Kněz a Beth Cooper.                 

-KOS-

Významní rodáci 
a osobnosti 4
Mnoho kolineckých ro-

dáků zasvětilo svůj život 
hudbě. Mezi nejstarší a nej-
proslulejší patřil Jan Král. 
Narodil se 16. května 1823 
v Kolinci jako syn zdejšího 
učitele Jakuba Krále. Do ško-
ly chodil v Kolinci a v Kla-
tovech, v dalším studiu pak 
pokračoval na pražské kon-
zervatoři, kde absolvoval hru 
na housle v roce 1873. Už od 
roku 1842 působil jako první 
houslista ve Stavovském di-
vadle. Krátce po roce 1850 
se stal členem proslulého 
smyčcového kvarteta He-
nriho Vieuxtempse ve Vídni  
a od roku 1851 do roku 1885 
byl členem vídeňské dvorní 
opery. Ještě před odjezdem 
do Vídně jej zlákalo malé 
sólo na violu d´amour nato-
lik, že se celý život věnoval 
pouze tomuto nástroji. 

Nebyl jen vynikajícím 
hráčem na tento nástroj, ale 
zdokonalil i techniku hry, na-
psal pro vielu d´amoure ně-
kolik skladeb a vytvořil i no-
vou moderně pojatou školu 
hry na tento nástroj. Zemřel 
ve Vídni 10. června 1911.

Smrtí Jana Krále nekon-
čí proslulá tradice Kolince. 
Pokračuje v ní kromě jiných 
Josef Emanuel Janko-
vec. Narodil se v roce 1866  
v Kolinci. Působil jako uči-
tel, ředitel kůru a sbormistr 
na Kladně. Byl jedním ze za-
kladatelů Kladenské filhar-
monie. Poslední svá léta 
trávil v Podkrkonoší, kde se 
věnoval sběru lidových pís-
ní. Zemřel v Nové Pace roku 
1949.

   (zdroj: www.kolinec.cz)
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Šumavská rodačka Lucie 
Oudová se po úspěšném vydá-
ní první knihy „Dary Pošuma-
ví“ (2020) rozhodla sepsat další  
regionální publikaci. Ta je na roz-
díl od první knihy, která je věno-
vaná rodinám s dětmi, v určitých 
pasážích zaměřená na těžší život 
na Šumavě. V knize totiž kromě 
humorných příběhů najdete i tra-
gické osudy zdejších lidí. 

Tato kniha nese název „Bej-
vávalo na Šumavě – smutno  
i veselo“. Naleznete v ní krát-
ké příběhy vypovídající o reál- 
ném životě lidí na území zá-
padní a centrální části Šumavy. 
Dočtete se o tom, co jim osud 
přichystal, co museli strpět, co 
obětovali, ale i jaké humorné 
příhody se jim kdy udály. Vese-
lé i smutné příhody, které jsou 
čerpány z dobových novin, od 

Nová kniha o Šumavě
od autorky z regionu

sběratelů folklóru nebo přímo 
od samotných Šumaváků se 
vám brzy dostanou pod kůži.  
U některých se zaručeně poba-
víte, u jiných vám ukápne slza. 

Knihy jsou od 27. 1. 2022  
k dostání v knihkupectví v Su-
šici, Klatovech, Horažďovicích  
a poptávat je můžete i na Rou-
bence Zámyšl – ubytování na Šu-
mavě, kde je možné po domluvě  
(e-mail: lu.oudova@seznam.cz) 
zároveň požádat o věnování nebo 
podpis autorky.

Pokud chcete vědět více in-
formací, podívejte se na ukázku 
knih zde: https://bit.ly/KupDary 
a bit.ly/KupSumavu a recenzi ke 
knize Dary Pošumaví:

https://www.ctemeceskeau-
tory.cz/2021/10/recenze-dary-
-posumavi-lucie-oudova.html

-red-

Lucie Oudová se svojí prvotinou. 


