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Kolinecký 
zpravodaj

Aktuálně budou zahájeny 
práce na druhé etapě stavby 
II/187 – „Průtah Kolinec“. Ta se 
bude týkat úseku od benzinové 
pumpy směrem na Sušici. Od 
začátku března byla provedena  
v tomto úseku dopravní ome-
zení a nutné uzavírky. Bude se 
zde dělat chodník, komunikace  
a v centru vznikne nový kru-
hový objezd. Na jeho stavbu 
budou použity žulové kostky, 
takže stavba bude v této části 
pracnější. 

Od 1. července pak bude 
provedena uzavírka silnice 
na Sušici. O jejím přesném 

Stavba průtahu nyní pokračuje 
ve směru na Sušici
vedení budeme včas infor-
movat, jakmile ji určí Odbor 
dopravy a silničního hos-
podářství Městského úřadu  
v Sušici. Práce budou dokonče-
ny v listopadu letošního roku.

Se spolky aktuálně řešíme 
využití parku v době stavby ob-
chvatu. Práce v centru znesnad-
ňují využítí našeho parku pro 
různé akce. Omezení se dotkne 
pořádání tradičních akcí jako je 
„Sranda mač“ a pouti. Na orga-
nizaci těchto a dalších akcí se 
domlouváme a prosíme o scho-
vívavost.

První etapa průtahu už 

byla předána do předčasného 
užívání. Jde o část směrem na 
Klatovy. Jedná se o nejdůleži-
tější akci pro Kolinec. Připomí-
nám, že stavba je koncipována 
jako společná investiční akce  
Plzeňského kraje, prostřednic-
tvím Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, a městyse 
Kolinec. 

Kromě stavby průtahu se 
nyní městys zaměřujeme i na 
další akce jako je snižování 
energetické náročnosti. Usiluje-
me o dotaci z programu Stabili-
zace a obnovy venkova Plzeň-
ského kraje na výměnu starých 
svítidel veřejného osvětlení za 
úspornější ledková. Celková 
úspora bude výrazná. Připravu-
jeme také fotovoltaickou elek-

trárnu na budovu školy. Čekáme 
na dokončení legislativy, která 
umožní sdílení elektrické ener-
gie. V době provozu vyrobenou 
elektřinu škola spotřebuje, ale 
během prázdnin by ji mohlo vy-
užít například koupaliště.

Probíká dokončení revitali-
zace rybníka u Lukoviště. Sem 
bude v létě umístěn turistický 
přístřešek s informační tabulí  
o pramenu Úslavy a zdejší pří-
rodě.

Na závěr zmíním, že pro 
Sbor dobrovolných hasičů Ko-
linec usilujeme od Plzeňského 
kraje o dotaci na úpravu vozidla 
Tatra 815 a na další hasičské 
vybavení.

Mgr. Pavel Princ,
starosta městyse

Sběrem elektroodpadu
pomáháme přírodě

Elektrospotřebiče jsou sou-
částí našeho každodenního života 
a jen těžko si jej bez nich doká-
žeme představit. Elektroodpad je 
tak v současné době jedním z nej-
rychleji rostoucích druhů odpadu. 
Pro zajištění sběru a recyklace již 
vysloužilých elektrozařízení si 
městys vybral ke spolupráci ko-
lektivní systém ASEKOL. Elek-
troodpad obsahuje řadu zdraví 
škodlivých materiálů a díky za-
jištění správné recyklace vyslou-
žilých elektrozařízení přispíváme 
k ochraně životního prostředí. 
Recyklace navíc umožňuje opě-
tovné materiálové využití.

Jakým rozsahem městys při-
spěl k lepšímu životnímu prostře-
dí, se dozvídáme z environmen-
tálního vyúčtování zpracovaného 

společností ASEKOL. Díky zod-
povědné recyklaci vznikají úspo-
ry spotřeby elektrické energie, 
primárních surovin, vody, okyse-
lování prostředí a produkci skle-
níkových plynů.

Certifikát environmentálního 
vyúčtování (viz obrázek vedle 
článku) vyčísluje přínos městyse 
k ochraně přírody v roce 2022.
Vyplývá z něj, že díky množ-
ství námi odevzdaných elek-
trozařízení jsme uspořili 20,29 
MWh elektřiny, 1 887,64 litrů 
ropy, 142,65 m3 vody a 2,59 
tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových 
plynů CO2 ekv. o 22,28 tun,  
a produkci SO2 ekv. (který za-
příčiňuje okyselování prostředí)  
o 234,81 kg.                          -red-



Rok 2022 nebyl rokem vů-
bec obyčejným, celá společnost 
byla poznamenána děním ve 
světě, kdy hlavní a velmi sledo-
vanou událostí, byl válečný kon-
flikt mezi Ukrajinou a Ruskem. 
V souvislosti s přílivem uprch-
líků z Ukrajiny bylo v Plzni zří-
zeno Krajské asistenční centrum 
pomoci Ukrajině (KACPU), 
kde byly nasazeny nemalé síly 
a prostředky Policie ČR. Služba 
v tomto centru se tak nevyhnula 
ani policistům Policie ČR Ob-
vodního oddělnění (OOP) Ko-
linec. Další významné opatření, 
které se dotklo i našeho odděle-
ní, byla kontrola státních hranic 
mezi ČR a SR. Na hranicích byl 
prováděn dohled nad přílivem 
nelegálních migrantů, kteří se 

Zpráva o činnosti Policie ČR 
Obvodního oddělení Kolinec v roce 2022

související opatření byla vždy 
směřována tam, kde to momen-
tální bezpečnostní situace bez-
podmínečně vyžadovala.

Celkem bylo za rozhodné 
období řešeno 27 trestných činů 
a objasněnost těchto skutků byla 
77,78 %, což OOP Kolinec za-
řadilo na 1. místo v rámci celé-
ho Územního odboru Klatovy. 
Oproti roku 2021 došlo k nepa-
trnému nárůstu, kdy celkový po-
čet trestných činů v tomto roce 
činil 26 skutků s objasněností 
65,38 %. Rozmanitost páchané 
trestné činnosti se v roce 2022 
nijak zásadně oproti rokům 
předchozím nezměnila. Jedinou 
oblastí kde došlo k nárůstu, byla 
problematika IT kriminality, při 
které dochází ze strany pachate-
le většinou k napadení bankov-
ního účtu oběti a k následnému 
odčerpání zde se nacházejících 
finančních prostředků. Pacha-
telé této kriminality většinou 
vystupují pod skrytou či pozmě-
něnou identitou a jejich odhale-
ní bývá velmi často neúspěšné.  
I když osvětě této problemati-
ky ve společnosti je v současné 
době ze strany Policie ČR a mé-
dií věnováno hodně času a úsilí, 
není tato ze strany většiny ob-

čanů doposud brána jako vážné  
a důležité téma. Oběti této for-
my kriminality svojí neznalostí 
a liknavým přístupem k ochra-
ně svých finančních prostředků 
jednají často bezmyšlenkovitě 
a nahrávají svým nezodpověd-
ných chováním pachatelům této 
trestné činnosti. Tato forma kri-
minality je pro úspory lidí na 
účtech v současné době největší 
hrozbou. Při správě finančních 
prostředků je nutné se chovat 
obezřetně a dodržovat v této 

souvislosti alespoň elementární 
zásady opatrnosti. 

Rád bych poděkoval i větši-
ně obyvatelům městyse za to, že 
jsou vždy ochotní a připravení 
nám pomáhat řešit vyvstalé si-
tuace, kdy bez jejich všímavos-
ti, osobní a místní znalosti, by 
spousta jednání ostatních obča-
nů, které bylo za hranou zákona, 
zůstalo bez odezvy a viník by 
tak unikl trestu.

npor. Bc. Martin Tykal
                    vedoucí oddělení

snažili dostat přes hranice do 
naší republiky různými sofis-
tikovanými způsoby. Výkon 
služby byl však po celou dobu 
ve služebním obvodě OOP Koli-
nec zajištěn tak, aby bezpečnost 
místních občanů nebyla těmito 
událostmi nijak ovlivněna. Sa-
mozřejmě nejde opomenout, že 
na výkonu služby se již dlouho-
době ve zdejším policejním ob-
vodě podílí i policisté OOP Plá-
nice, kdy tato spolupráce platí  
i naopak. Po stránce personální 
je zdejší oddělení stabilizováno 
a má v současné době celkem  
10 policistů. 

K činnosti zdejšího oddělení 
patřila zejména, jako každý rok, 
prevence. Jednou z nejdůležitěj-
ších byla v uplynulém roce ta  
v dopravě a můžu říci, že jsme 
si ji užili plnými doušky, jelikož 
stavební úpravy v katastru měs-
tyse Kolinec a uzavírky spojené 
s budováním silniční obchvatu 
Brodu nás zaměstnaly mírou 
nemalou. Společnými silami  
v korporaci se zaměstnanci 
městyse bylo vše, i když někdy  
s vypětím všech sil, zvládnuto. 
V této souvislosti nedošlo k žád-
ným větším komplikacím, kte-
ré by kohokoliv z nás nějakým 

způsobem zásadně ohrozily. 
Nehodovost v našem služebním 
obvodě nebyla i přes uváděné 
skutečnosti nijak vysoká, kdy 
za celý rok 2022 bylo Doprav-
ním inspektorátem ÚO Klatovy 
řešeno 7 událostí v silničním 
provozu jako dopravní nehoda. 
Samozřejmě prevence v dopra-
vě není jediná, které se policisté 
OOP Kolinec věnovali. Preven-
tivně bylo působeno i v oblasti 
týkající se krádeží vloupáním do 
různých zemědělských, kultur-
ních, církevních a sportovních 
objektů. Myslím si, že činěná 
opatření dopadla na úrodnou 
půdu, jelikož v roce 2022 byla 
v rámci celého služebního ob-
vodu řešena pouze jedna krádež 
takovéhoto charakteru. Veškerá 

Pramen Úslavy
a úpravy jeho okolí

Je název řeky správně Úslava, nebo Bradlava? Setkat se 
můžete s oběma názvy, ale platí jen ten první. Původní je ale 
ten druhý. K záměně názvů došlo v roce 1712, kdy plaský cis-
terciák Mauricius Vogt vydal ve Frankfurtu zeměpisnou knihu 
o Čechách. V ní byla řeka Bradlava zaměněna se sousední 
řekou Úhlavou a navíc pod označením Úslava. Autor knihy 
totiž upravil písmeno h za německé ostré ß. Od té doby máme 
tedy Úslavu, která je pravostranným přítokem řeky Berounky, 
do níž ústí v Plzni. Její délka je 96,3 km. 

Řeka pramení u Lukoviště v těsném sousedství rybníka, 
který prochází revitalizací. Dochází k jeho odbahnění, úpravám 
břehu a opravě hráze. Letos sem bude osazeno odpočívadlo  
a naučná tabule. Pramen byl kdysi na pastvině nad rybníkem, 
posléze se posunul k rybníku. Na místo často chodí lidé, a tak 
jeho vylepšení jistě mnozí ocení.                                       -red-



Po covidové přestávce byl na 
podzim 2022 v knihovně Kolinec 
opět zahájen pro seniory zimní 
semestr Virtuální univerzity třetí-
ho věku (VU3V). Tématem před-
nášek byly rituály evropských 
královských rodů. Všichni stu-
denti úspěšně dokončili semestr 
vypracováním závěrečného tes-
tu. Letní semestr byl v knihovně 
zahájen 7. února 2023. Poslu-
chači si zvolili téma „Základy 
letectví a letadlové techniky“  
a celý semestr se budou zabývat 
stavbou letadel, aerodynamikou, 

Senioři se dozvědí vše o letectví
aneb ohlédnutí za děním v knihovně

lektorka vysvětlila, jak správ-
ně ovládat tablet nebo telefon  
a jak se bezpečně pohybovat 
na internetu. Seminář se usku-
tečnil v knihovně ve spolupráci  
s neziskovou organizací Moudrá 
sovička a byl pro všechny účast-
níky zdarma. 

Z adventní výtvarné dílny pro děti. 

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...

masti, ručně vyrobená přírodní 
mýdla a zahradní osivo. Tra-
diční adventní výtvarná dílna, 
kterou finančně podpořil městys 
Kolinec, byla pro všechny děti 
ze základní školy. S lektorkou 
Štěpánkou Balvínovou Žákovou 
se naučily základy techniky drá-
tování a vyrobily si drátovaného 
anděla s keramickými přízdoba-
mi. Vánoční keramické ozdoby 
se vyráběly také na kurzu kera-
miky v knihovně. Na druhém 

kurzu se vypálená keramika 
glazovala a po dalším výpalu ji 
účastníci kurzu mohli použít na 
tvorbu vánočních dekorací nebo 
ozdobení vánočního stromeč-
ku. Pro velký zájem o tvoření  
z keramické hlíny kurz proběh-
ne také v letošním roce. Veli-
konoční nebo jarní dekorace  
z keramiky si lidé mohli vyrobit 
na kurzu v knihovně 24. února 
a glazovat keramiku budeme  
17. března.

V březnu se v knihovně usku-
teční další setkání s cestovatelem 
Rosťou Gregorem a jeho man-
želkou Jiřkou. Budou povídat  
o své cestě pěšky přes Karpatský 
oblouk do Novohradských hor. 
Putovali velmi nalehko přes ru-
munské, ukrajinské a slovenské 
Karpaty, poznávali nádhernou 
přírodu a setkávali se s místními 
obyvateli. Poslechnout si jejich 
vyprávění a zhlédnout promítané 
fotky můžete 23. 3. 2023 v 17.30 
v knihovně v Kolinci. O dalších 
akcích, které knihovna připravu-
je, se dozvíte na vývěskách nebo 
přímo v knihovně, která stále za-
jišťuje půjčování knih a časopi-
sů pro děti i dospělé. Umožňuje 
také každému občanovi přístup  
k informacím na čtyřech interne-
tových stanicích. 

Marie Hanusová

Vytváření drátěných andělů. 

navigací, meteorologií a dalšími 
obory souvisejícími s letectvím. 
Kurz posluchačům odhalí ta-
jemství a zákonitosti fungování 
letadel a leteckého provozu. Se-
mestr VU3V bude ukončen 30. 
4. 2023. Pro seniory byl také ur-
čen čtyřhodinový seminář „Jak 
na tablet a chytrý telefon“, kde 

Pro širokou veřejnost byla 
určena přednáška Věry Dvořá-
kové o přírodních zahradách. 
Zájemci se dozvěděli, jak za-
hradu založit, aby byla bez-
údržbová a krásná po celý rok  
a kde navštívit ukázkové přírod-
ní zahrady. Mohli si také zakou-
pit přírodní produkty, bylinné 
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V září 2022 jsme zahájili 
nový školní rok. Rok plný změn, 
ale i zažitých tradic. Rok, ve 
kterém stanula v čele naší školy 
nová paní ředitelka, která se pus-
tila do své práce s elánem a chutí 
sobě vlastní. A my jí z celého srd-
ce přejeme, aby ve své práci vy-
trvala, byla úspěšná a spokojená. 

Co se týče našich žáků, ti se 
vydali na další etapu jejich ces-
ty za vzděláním. Na kolik bude 

Nahlédnutí do života naší školy

tato pouť úspěšná, to se dozví-
me až později. Mezitím se ale 
snažíme poskytnout jim kvalitní 
výuku, zážitky a dát jim prostor 
ukázat, co se v nich skrývá. 

Jsme si samozřejmě vědomi 
toho, že baterky našich milých, 
zlatých dětí je třeba čas od času 
dobít a dovolit jim opustit zdi 
naší krásné školy, aby mohly 
roztáhnout svá křídla. Společ-
ně s dětmi jsme si tento školní 

Děti při prohlídce klatovských kasáren. 

Datum Den Utkání mezi týmy Čas

19.03.2023 neděle Dukla Janovice B TJ Sokol Kolinec 15:00
25.03.2023 sobota TJ Sokol Kolinec TJ Žihobce 15:00
02.04.2023 neděle Svatobor Hrádek B TJ Sokol Kolinec 16:30
08.04.2023 sobota TJ Sokol Kolinec SK Bolešiny B 16:30
15.04.2023 sobota FK Svéradice B TJ Sokol Kolinec 16:30
22.04.2023 sobota TJ Sokol Kolinec Sokol Mochtín B 17:00
29.04.2023 sobota SRK Železná Ruda TJ Sokol Kolinec 17:00
06.05.2023 sobota TJ Sokol Kolinec TJ Měcholupy 17:00
13.05.2023 sobota Sokol Hartmanice TJ Sokol Kolinec 14:00
20.05.2023 sobota TJ Sokol Kolinec FK Budětice 17:00
28.05.2023 neděle TJ Sokol Měčín TJ Sokol Kolinec 15:00
03.06.2023 sobota TJ Sokol Kolinec TJ Sokol Běšiny 17:00
10.06.2023 sobota Tatran Velké Hydčice TJ Sokol Kolinec 17:00

Informace převzaty z aplikace Náš fotbal.

Fotbalová utkání TJ Sokol Kolinec

rok stihli užít už velkou řádku 
parádních akcí. Přes ty histo-
rické, kdy jsme měli možnost 
navštívit Kladruby, nádherný 
hrad Kašperk, prožít na vlastní 
kůži kouzlo renesance, až po 
ty divadelní, řemeslné a nutno 
podotknout i vojenské, protože 
návštěva klatovských kasáren je 
vždy vysoce hodnocenou akcí. 
Nejčerstvějším zážitkem jak pro 
děti, tak nepochybně i pro do-
spělé, je maškarní ples. Ostatně 
které dítě by odolalo možnosti 
stát se kýmkoliv a čímkoliv na 

světě? A možná proto se maš-
karní ples může pyšnit svou vy-
sokou účastí. 

A ani naši žáci nezaháleli  
a stali se skvělými pomocníky při 
přípravě rozsvícení vánočního 
stromu. Společně vytvořili nád-
herné produkty pro školní jar-
mark, nacvičili vánoční koledy 
a dokázali tak probudit vánoční 
atmosféru v srdcích nás všech. 

V tuto chvíli stojíme těsně za 
polovinou školního roku a těšíme 
se, co nám ještě přinese. 

 Denisa Pokorná

Návštěva Mikuláše, anděla a čerta. 


