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Kolinecký 

Lektorka Zuzana Trefancová představila v knihovně různé kulinářské dovednosti. Zatím naposledy účast-
nicím svého kurzu ukázala přípravu slaných dortů. 

Vážení čtenáři,
tímto číslem Kolinecké-

ho zpravodaje navazujeme na 
vydávání Kolineckého občas-
níku. Městys chce pravidelně 
informovat své občany o dění 
na svém území, proto byla 
nově zvolena čtvrtletní perio- 
dicita s tím, že letos vyjdou 
jen dvě čísla (druhé na přelo-
mu září a října). Nový čtvrtlet-
ník byl zaregistrován jako pe-
riodický tisk na Ministerstvu 
kultury ČR.

Jednotlivé články jsou po-
depsány jménem autora nebo 
zkratkou (-úm- = úřad městy-
se). Příspěvky do dalšího čísla 
zasílejte do 15. září na e-mail: 
kriz.arkada@gmail.com.

Přeji Vám příjemné čtení,  
pokud možno už za teplých  
a prosluněných dní.  

Za redakci zpravodaje
Bc. Martin Kříž

zpravodaj

Úvodem

Do knihovny v roce 2012 
přišlo celkem 2966 návštěvníků. 
Z toho jich 607 využilo 4 stani-
ce veřejného internetu a 990 jich 
navštívilo nějakou z 35 kultur-
ních nebo tvořivých akcí, kte-
ré knihovna připravila. Zbýva-
jících 1369 návštěvníků si vy-
půjčilo 6804 knih a 1417 ča-
sopisů. Větší akcí, kterou při-
pravila knihovna spolu se SZP  
v Kolinci, byla beseda Jana Ka-
valeho „Šumava jako malova-
ná“ spojená s promítáním. Děti  
z 1. i 2. stupně ZŠ nadchla be-
seda se spisovatelkou Petrou 
Braunovou. Pro nejmenší děti  
z MŠ a ZŠ bylo připraveno ně-
kolik výtvarných dílniček se 
zkušenými lektorkami. Mini-
málně jednou za měsíc se zá-
jemci mohli zúčastnit výtvar-

Knihovna nabízí kurzy i besedy
ných kurzů pro veřejnost, napří-
klad zdobení triček, kurzu plstě-
ní, tvorby šperků různými tech-
nikami atd. Před Vánocemi se 
uskutečnil kurz „Zdobení dortů 
marcipánem“ se skvělou lektor-
kou Zuzanou Trefancovou. 

V letošním roce pokračovala 
spolupráce s touto lektorkou ne-
méně úspěšným kurzem studené 
kuchyně „Příprava slaných dor-
tů“ a  knihovna připravuje s paní 
Trefancovou i další kurz „Slané 
minichuťovky“. 

Knihovna také letos umož-
nila seniorům navštěvovat Vir-
tuální univerzitu třetího věku při 
PEF ČZU v Praze. První před-
nášku letního semestru „As-
tronomie“ zahájila manažer-
ka projektu Ing. Klára Neho-
dová 19. 2. 2013. Další před-

nášky, které  byly 5. 3., 19. 3.  
a 2. 4. 2013 se uskutečnily virtuál- 
ně přenosem z internetu v Zá-
kladní škole v Kolinci. Více in-
formací se zájemci o studium 
mohou dozvědět na www.e-se-
nior.cz nebo v knihovně. 

V únoru a v březnu knihov-
na pořádala několik zajímavých 
akcí. Šlo o výtvarný kurz pro ve-
řejnost „Výroba náramku z twin 
korálků“, dále to byla beseda  
s Tomášem Cihlářem „Pivovar-
nictví v Kolinci a okolí“ v pro-
storách základní školy. Zajíma-
vý byl i výtvarný kurz „Veliko-
noční vajíčka zdobená drátky 
a korálky“ v knihovně. U lek-
torky Jiřiny Adámkové si moh-
li zájemci koupit výtvarný ma-
teriál na další tvoření za výhod-
né ceny. 

Pro děti ze Základní školy  
v Kolinci bude v dubnu připra-
vena beseda se spisovatelem  
a ilustrátorem Jiřím Macounem. 
Na duben je naplánováno také 
pokračování výtvarného kur-
zu pro veřejnost - tvorba šperků  
z twin korálků a tvořivá dílnička 
pro děti z MŠ výroba motýlků 
se Štěpánkou Balvínovou-Žáko-
vou. Do prázdnin se ještě usku-
teční kurz zdobení triček sítotis-
kem a tvorba korálkových pan-
dorek. 

Veškeré informace o pláno-
vaných akcích knihovny zájemci 
naleznou v knihovně, na interne-
tových stránkách www.knihov-
nakolinec.wz.cz a na informač-
ních vývěskách úřadu.   

Marie Hanusová,
vedoucí knihovny



Starosty Kolince Mgr. Pavla 
Prince (na snímku) jsme se zepta-
li na plány a aktivity radnice pro 
letošní rok.

Jaké chystá městys v letoš-
ním roce investiční akce?

 „I letos se snažíme uskuteč-
nit akce, které zlepší život v naší 
obci. Stále zůstává prioritou do-
končení úpravny vody v Kolin-
ci. Zbývá akci dofinancovat a po 
ukončení ročního zkušebního pro-
vozu zdárně zkolaudovat techno-
logickou část. Další akcí, která se 
připravuje, je výměna veřejného 
osvětlení v části Kolince, Malo-
nicích a Jindřichovicích. K tomu-
to kroku nás vede dosavadní vyso-
ká energetická náročnost provozu 
veřejného osvětlení v těchto čás-
tech obce. Stávající sodíková svíti-
dla by měla být vyměněna za led-
ková svítidla druhé generace, kte-
rá generují úsporu elektrické ener-
gie ve výši až 70% oproti stávají-
cím. V Kolinci je situace poněkud 
složitější. V části Rybníčky provo-
zovatel elektrické soustavy přelo-
ží rozvody pod zem a městysu tak 
vznikne nová vynucená investi-
ce - vybudování nového veřejného 
osvětlení, které bude také ledkové.

Další připravovanou akcí je 
rekonstrukce komunikace mezi 
rodinnými domky v ulici, která 
navazuje na Nádražní ulici. Jde o 
poslední prašnou ulici v Kolinci. 
V dohledné době by měl být při-
praven projekt a stavební povole-
ní. Víme i o dluhu k dalším komu-
nikacím v majetku městyse. Letos 
by měla dojít řada na opravu ko-
munikací v Malonicích, a pokud 
to dovolí naše finanční prostředky 
i v dalších částech obce.

Investovat je třeba i do nej-
většího majetku obce – lesů. V le-
tošním roce se musí vytvořit nový 
lesní hospodářský plán. Náklady 
na jeho pořízení nejsou malé.

V duchu energetických úspor 
se nese i příprava dalších akcí. 
Připravujeme se na spuštění pro-
gramu Nová zelená úsporám, kam 
bychom chtěli zařadit zateplení  
a výměnu oken na některých bu-
dovách v majetku obce. Jedná se 
například o bytové domy, budo-
vu úřadu atd. Nyní čekáme na po-
drobnosti o novém programu.

Dále také vedeme jednání  

Radnice hledá možnosti
energetických úspor

s ČEZ a Správou a údržbou sil-
nic Plzeňského kraje o opravách 
zařízení a komunikací procháze-
jících obcí. Pokud dojde k doho-
dě, tak pro městys to bude zname-
nat další investice do infrastruktu-
ry v obecním majetku.“

Žádá městys letos o nějaké 
dotace?

„Ano. Žádáme. Chtěl bych 
však občany upozornit, že žá-
dost neznamená vždy obdrže-
ní dotace. Takže akce, které uve-
du,  jsou požadavky a jejich rea-
lizace zatím není jistá. Zažádali 
jsme například o dotaci na údrž-
bu zeleně v Bernarticích a Bo-
říkovech. Zde byla dotace již 
schválena. Je požádáno o dotaci 
na koupi bezpečných branek pro 
školu a o dotaci na dopravu na-
šich dětí na setkání partnerských 
škol do maďarského Tápios- 
zentmártonu. Žádáme také o pení-
ze na opravu kapličky ve Vlčko-
vicích. Požádáme na rekonstruk-
ci výše uvedených komunikací.“ 

Jak to vypadá s podporou 
spolků a spolkové činnosti?

„Městys se již tradičně podí-
lí na podpoře spolkové činnosti  
v obci. V první řadě finančně. Jsou 
poskytovány příspěvky na čin-
nost sborům dobrovolných hasi-
čů, Svazu zdravotně postižených  
a Tělovýchovné jednotě So-
kol Kolinec. Zde jsme přistoupili  
k nové formě podpory, kde nejsou 
příspěvkem podporovány jednot-
livé akce nebo oddíly, ale je po-
skytován jeden příspěvek na čin-
nost, který se skládá z prostředků 
z výnosu loterií, který je městy-
su poskytován, a vlastních pro-
středků městyse. Ty jsou směřo-
vány zejména na údržbu zaříze-
ní, která má v užívání tělovýchov-
ná jednota. Další formou podpory 
spolkové činnosti je to, že městys  
téměř všem existujícím spolkům  

v našem správním území poskytu-
je prostory pro činnost, a to zdar-
ma nebo za symbolický nájem.

Velice mě těší vznik no-
vých spolků a zájmových sdruže-
ní.  Jedná se například o pěvecký 
sbor KOS Kolinec a dvě občanská 
sdružení. Přeji jim mnoho zdaru  
v jejich činnosti a doufám, že bu-
dou svoji činnost směřovat ku 
prospěchu obce a všech občanů.“

Mnohé občany Kolince trá-
pí, že by v blízkosti jejich do-
movů mohla vyrůst bioplynová 
stanice. Jak se k tomuto problé-
mu staví zastupitelstvo?

„Všichni jistě vědí, že pro-
běhlo referendum občanů Kolin-
ce k výstavbě bioplynové stani-
ce v Kolinci. Jeho výsledek, kte-
rý je závazný pro zastupitelstvo, je 
proti výstavbě. Takže stanovisko 
městyse je jasné a je a musí být při 
všech dalších jednáních o výstav-
bě bioplynové stanice záporné.“ 

V loňském roce byla ote-
vřena stálá expozice o Kolinci  
v prostorách školy a naučná 
stezka v parku. Plánujete do bu-
doucnosti nějaká další opatření 
na zvýšení turistického ruchu?

„Ano. Jistě by mohlo pomoci 
opravené koupaliště. Ovšem pro 
úspěšný rozvoj turistického ruchu 
přímo v Kolinci nám chybí je-
den předpoklad - ubytovací kapa-
city. To je výzva pro podnikatele  
v obci. Obec nemůže dělat oprav-
du všechno.

Pokud se týče vybudovaných 
prostorů a parku, pak je chceme 
intenzivněji využívat. Již je na 
léto naplánována řada kulturních 
i jiných akcí v parku. Také prosto-
ry muzea skýtají možnost pořádá-
ní časově omezených výstav nebo 
rozšíření expozice. Na letní měsí-
ce se již v muzeu připravuje kon-
krétní výstava. Nebudu ale pro-
zrazovat její obsah. Alespoň ob-
čané muzeum opět navštíví. Chtěl 
bych však touto cestou požádat 
všechny návštěvníky parku, aby 
nám pomohli s udržováním po-
řádku. Jde jen o to napomenout 
ty návštěvníky, kteří si neuvědo-
mují, že park je naším společným 
majetkem a dílem a měli bychom 
to tak také chápat a udržovat zde 
elementární pořádek a čistotu.“

 Děkuji za rozhovor. -mk-

Úřad městyse Kolinec 
žádá občany, aby využíva-
li nádoby  na tříděný odpad  
a sběrný dvůr k ukládání sepa-
rovaného odpadu a neukláda-
li  ho do popelnic. Pokud bude 
zjištěno, že se v popelnicích 
nachází větší množství plas-
tu, skla, stavebního materiá-
lu , odpadu ze zahrad atd., pak 
takové popelnice nebudou vy-
vezeny.  Pro tyto druhy od-
padu  jsou určeny kontejnery  
a sběrný dvůr, kde občané, 
kteří mají řádně zaplacen po-
platek, mohou tento odpad 
bezpečně odložit.                -úm-

Svůj odpad 
třiďte!

Kulturní akce  
městyse

Připravované akce:
13. 4. 2013 navštíví Kolinec 
Divadelní spolek Kolár ze 
Strašína s divadelní inscenací 
“Naši furianti”.
2. 6. 2013 pořádáme pro děti 
i rodiče k MDD společně  
s dětským divadlem Z bed-
ny (Karlovy Vary)  Den dětí  
s pohádkou. Akce se usku-
teční od 15.00 hodin na hřiš-
ti u Základní školy v Kolinci. 
Děti se můžou těšit na pohád-
ku, soutěže, jízdu na koni i ob-
čerstvení u ohně.
Akce, které se už konaly:
25. 1. 2013 se konalo v Kolin-
ci divadelní představení. Šlo  
o divadelní komedii s názvem 
“Všichni v tom jedou”, kterou 
sehrál břežanský ochotnický 
spolek.

8. 3. 2013 městys pořádal ne-
jen pro ženy k MDŽ poseze-
ní s písničkou za doprovodu 
hudby pana Jonáše v Hostin-
ci U Zajíců v Kolinci.

Hana Kotalová

Z oslavy MDŽ „U Zajíců“.
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Představujeme vám nové středisko 
sociálních služeb v Kolinci

„Pomůžeme vám žít 
co nejdéle tam, kde 

jste zvyklí,  
a poskytneme vám 
podporu v těžkých 

životních situacích.“

a zastupitelů Městyse Kolinec, 
kteří na jednání zastupitelstva 
schválili spolupráci s Oblast-
ní charitou Sušice při poskyto-
vání sociálních služeb obyvate-
lům Kolince a přilehlých obcí. 
Tato spolupráce zajistí obyvate-
lům Kolince snazší přístup k so-
ciálním službám, které Oblastní 
charita Sušice jako registrovaný 
poskytovatel nabízí. 

Veřejnosti je středisko ote-
vřeno každý všední den od 
15.00 do 15.30 hodin. V této 
době vám zde rádi poskytne-
me bližší informace o posky-
tovaných sociálních službách, 
poradíme vám jak postupo-
vat, jestliže je chcete využívat.  
V případě naší nepřítomnosti 
nám můžete v označené schrán-
ce na chodbě zanechat vzkaz  
s uvedením vašeho kontaktního 
telefonu nebo e-mailu, na který 
se vám obratem ozveme.  

Každou středu v čase od 
14.00 do 16.00 hodin je ve 
středisku k dispozici odborná 

a osobní schůzku si s ní před-
jednat na telefonu: 731 402 920 
nebo e-mailu: poradna@chari-
tasusice.cz. Poradenství je po-
skytováno bezplatně.

Pracovníci Oblastní charity 
Sušice mají pro výkon své prá-
ce potřebou kvalifikaci, denně 
dojíždějí do domácností k se-
niorům a dospělým osobám se 
zdravotním postižením a pomá-
hají jim zajišťovat běžné denní 
činnosti. Při své práci vždy zo-
hledňují individuální potřeby 
jednotlivých osob, respektují je-
jich zvyklosti a soukromí. Vět-
šina sociálních služeb je posky-
tována za úhradu, ve výši stano-
vené platnými sazebníky, kte-
ré se řídí vyhláškou k zákonu 
o sociálních službách Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR. 
Odborné sociální poradenství je 
poskytováno zdarma. 

Kromě služeb, které po-
drobně uvádíme níže, provozu-
je Oblastní charita Sušice také 
charitní noclehárnu pro osoby 
bez přístřeší ve Volšovech nebo 
sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravot-
ním postižením v Kašperských  
Horách.

Nyní vám představíme so-
ciální služby, které můžete vy-
užít přímo v Kolinci a v přileh-
lých obcích: 

Pečovatelská služba – je 
poskytována denně v době od 
7.00 do 19.00 hodin osobám se 
sníženou soběstačností, zejmé-

na seniorům v jejich domácím 
prostředí. Pracovníci přímé péče 
pomáhají při osobní hygieně, při 
oblékání, s přípravou nebo podá-
ním jídla a pití, dováží obědy do 
domácností, pomáhají s úklidem 
a údržbou domácnosti včetně to-
pení v kamnech, doprovází oso-
by k lékaři a na úřady, zajišťu-
jí nákupy a vyřizují běžné zále-
žitosti jako např. vyzvednutí lé-
kařských receptů a léků, placení 
složenek aj. 

Osobní asistence - podpo-
ruje dospělé osoby se sníženou 
soběstačností, zejména osoby 
se zdravotním postižením, kte-
ré potřebují pomoc asistenta ke 
zvládání běžných denních čin-
ností. Asistence je poskytována 
každý den, bez časového ome-
zení. Asistenti doprovází osoby 
do zaměstnání nebo na jiná po-
třebná místa, pomáhají při za-
jištění chodu domácnosti, při 
osobní hygieně, při přípravě  
a podání jídla, při přesunech na 
lůžko a vozík, s nakupováním  
a jinými činnostmi dle aktuál-
ních potřeb osob.

Odlehčovací služby – 
umožňují pečujícím osobám, 
často rodinným příslušníkům, 
pečovat o jejich blízké tak, aby 
osoby se sníženou soběstačnos-
tí mohly žít život podle svých 
zvyklostí v prostředí rodiny. 
Pracovníci v předem dojedna-
ném čase zastupují pečující oso-

Mottem, kterým vás oslo-
vujeme v úvodu našeho člán-
ku, vás chceme pozvat nejen do 
nově vzniklého střediska sociál-
ních služeb Oblastní charity Su-
šice v Kolinci, ale rádi bychom 
vám také představili všechny 
sociální služby, které více jak 12 
let na Sušicku provozujeme. 

V Kolinci a přilehlých obcích 
poskytuje Oblastní charita Suši-
ce sociální služby od roku 2002, 
kdy byla nejprve poskytnu-
ta pomoc lidem zasaženým po-
vodněmi a následně se rozšířila 
řada služeb sociální péče včetně  
sociálního poradenství. Za uply-
nulý rok byly na Sušicku a Kaš-
perskohorsku poskytnuty soci-
ální služby celkem 658 osobám 
ve 30 obcích, z toho 29 osobám  
z Kolince. 

Na začátku tohoto roku bylo 
v přízemních prostorách budo-
vy Úřadu městyse Kolinec zří-
zeno středisko sociálních slu-
žeb. Malá kancelář vedle ka-
deřnictví začala sloužit jako zá-
zemí pracovníků Oblastní cha-
rity Sušice a místo kontak-
tu, ve kterém obyvatelé Kolin-
ce a okolních obcí mohou zís-
kat potřebné informace spoje-
né se sociálními službami. Stře-
disko vzniklo díky vstřícné-
mu přístupu a podpoře starosty  

sociální pracovnice, která vám 
v rámci sociálního poraden-
ství, může pomoci řešit situace, 
se kterými si nevíte rady jako 
např. postup při uplatňování ná-
roku na sociální dávky nebo zís-
kání kompenzační pomůcky pro 
seniory a zdravotně znevýhod-
něné občany, vyplňování ne-
zbytných formulářů a úředních 
dokumentů, pomoc při řešení 
problémů se zadlužením a další 
služby. Sociální pracovnici také 
můžete kontaktovat telefonicky 

Péče o seniory.

Pracovnice Oblastní charity Sušice vám poradí jak řešit konkrétní 
životní situace.

Pokračování na straně 4



Úpravna vody je ve zkušebním provozu

bu, která tak má prostor k ne-
zbytnému odpočinku, k vyřizo-
vání osobních záležitostí nebo 
udržení se na trhu práce. Služby 
jsou poskytovány denně v době 
od 7.00 do 19.00 hodin. V době 
nepřítomnosti pečujících osob 
je tak po vzájemné domluvě za-
jištěna osobní hygiena, stravo-
vání, pitný režim, bezpečnost  
a jiné nezbytné činnosti oso-
bám, o které je denně pečováno. 

Odborné sociální pora-
denství – je poskytováno zdar-
ma odborným sociálním pra-
covníkem ve středisku v Kolin-
ci nebo v domácnostech osob, 
které mají sníženou možnost 
pohybu. Služba podporuje oso-
by v těžkých životních situa-
cích v řešení jejich aktuálního 
problému. Často je řešeno vyři-
zování sociálních dávek, sepi-
sování žádostí či odvolání, po-

moc při zadlužení osob aj. Zá-
jemcům zapůjčujeme do do-
mácností kompenzační pomůc-
ky a můžeme poradit, jak si po-
řídit vlastní. K zapůjčení máme 
k dispozici vysoušeče vlhkosti 
vzduchu.

Sociální poradna nabízí také 
potravinovou pomoc, která je 
určena osobám, které nedosta-
tek potravin akutně ohrožuje na 
zdraví. 

Bližší informace o službách 
Oblastní charity Sušice získáte 
na webových stránkách www.
charitasusice.cz, na telefonech 
376 523 324, 731 402 910 nebo 
vám je rádi poskytneme osobně, 
třeba zrovna v novém středisku 
v Kolinci. 

Bc. Ivana Bruzlová, 
vedoucí služeb sociální péče 

Oblastní charity Sušice                                                 

Vážení občané, jménem 
společnosti VODOSPOL s.r.o., 
provozovatele vodohospodář-
ské infrastruktury městyse Ko-
linec, bych se s vámi rád krát-
ce podělil o některé aktuální 
postřehy a informace z oblas-
ti, která se věnuje očekávanému 
provozu úpravny vody.

Jak mnoho z vás ví, suro-
vá voda pro městys Kolinec je 
čerpána ze dvou vrtů ve vlast-
nictví městyse. Jako zásad-
ní je potřeba v této souvislos-
ti zmínit skutečnost, že zdro-
je vody v Kolinci jsou situová-
ny v geologickém podloží, kte-
ré vykazuje proti jiným územím  
v ČR vyšší hodnoty žele-
za a manganu a současně 
byly naměřeny vyšší hodnoty  
arzenu. V případě arzenu byla 
na základě výjimky uděle-
né Krajskou hygienickou sprá-
vou Plzeňského kraje nastavena 
opatření, se kterými byla v mi-
nulosti veřejnost obeznámena. 

Nicméně platnost výjimky 
na hodnoty arzenu byla stanove-
na do jara roku 2013 a do té doby 
musela být učiněna opatření ve-
doucí ke stabilní dodávce pitné 

vody bez této nežádoucí látky. 
Jediným řešením i po dohodě  
s orgánem ochrany zdraví – 
Zdravotním ústavem, byla vý-
stavba úpravny vody. 

Velice rád bych vyzdvihl 
následující fakt, kterého si osob-
ně vážím. Zastupitelstvo městy-
se se této výzvě postavilo ma-
ximálně zodpovědně a učinilo 
všechny příslušné kroky k vy-
pracování projektové dokumen-
tace a následně rozhodlo o způ-
sobu finančního krytí výstav-
by úpravny vody, která automa-
ticky sníží obsah arzenu pod li-
mit daný hygienickými předpisy  
a současně technologie této 
úpravny vody odstraní problé-

my se zvýšeným obsahem man-
ganu a železa. 

K dnešnímu dni je již úprav-
na vody vybudována a doběhly 
finální komplexní zkoušky za 
přítomnosti zhotovitele a pro-
vozovatele s prvním vyhod-
nocováním odebraných vzor-
ků vody. Intenzivně se připra-
vuje nastartování režimu zku-
šebního provozu. V rámci roč-
ního zkušebního provozu bude 
úpravna vody odzkoušena ve 
všech mezních situacích, které 
mohou při úpravě vody nastat. 
Tím by měla být vyloučena ri-
zika vzniku neočekávaných sta-
vů při budoucím chodu techno-
logie úpravny vody. 

Stejně jako u jiných podob-
ných projektů však není vy-
loučeno, že se v průběhu zku-
šebního provozu vyskytnou 
problémy na síti, především  
v podobě zakalení vody, což 
způsobuje uvolňování inkrustů 
dlouhodobě usazených ve vo-
dovodním potrubí (důvodem 
uvolňování je změna tlakových 
poměrů ve vodovodní síti). 
Za tento případný nedostatek 
se veřejnosti městyse předem 

omlouváme, ale současně si 
dovolujeme  vás všechny ujis-
tit, že budeme okamžitě pra-
covat v rámci svých možnos-
tí na nápravě vzniklého nedo-
statku. A právě abychom moh-
li co nejrychleji reagovat, bu-
deme si velice vážit spoluprá-
ce i vás, občanů, při neprodle-
ném nahlášení případného pro-
blému a tím i pomoci diagnos-
tikovat místa vzniku nechtě-
ných jevů. Všemi podněty se 
budeme zabývat, přičemž bu-
dou sloužit jako základ k jed-
nání s vedením městyse o opra-
vách či obnovách sítě v návaz-
nosti na jeho finanční možnos-
ti či možnosti v oblasti dotač-
ních výzev.

Jsem pevně přesvědčen, 
že po nastavení úpravny vody 
do rutinního provozu budou 
výše uvedené jevy minimální. 
Nejdůležitější však je, že pit-
ná voda z veřejného vodovodu 
bude dodávána ve standardních 
hodnotách stanovených limitů 
jakosti bez nutnosti dalších zá-
sahů na její úpravu.

Ing. Ladislav Pipošiar,
ředitel, VODOSPOL s.r.o.

Sportovní 
úspěch

Jiří Hoffman ml. se stal 
v polovině března letošní-
ho roku na střelnici Plzeň  - 
Lobzy mistrem republiky ve 
sportovní střelbě ze vzducho-
vé pistole. Není to však jeho 
první velký úspěch.

V příštím čísle Kolinec-
kého zpravodaje přinesme  
s mladým sportovcem rozho-
vor. 
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Sbor dobrovolných hasi-
čů v Kolinci měl ke dni 31. 12. 
2012 82 členů (z toho 22 žen  
a 60 mužů). Sbor má 8 mladých 
hasičů. Výbor sboru se vloni se-
šel k jednání celkem osmkrát  
a členská základna byla svolá-
na třikrát. 

V roce 2012 sbor pořádal ně-
kolik kulturních a dobročinných 
akcí: 21. ledna - hasičský ples, 
23. června - Memoriál Josefa 
Jílka (jedná se o vzpomínkovou 
akci na zesnulého kamaráda, na 
jeho počest je pořádán turnaj ve 
vodním fotbale s následnou ve-
černí hudební produkcí. Veške-

Hasiči měli celý rok
plné ruce práce

rý výdělek za 7 uplynulých let 
se vkládá na účet, který bude vě-
nován synovi tohoto kamaráda), 
30. června - 5. ročník hasičské 
soutěže Kolinecký srandamatch 
(soutěž je s upravenými pravi-
dly se sáním z řeky), 28. červen-
ce pouť - posezení v parku s ve-
černí zábavou vyhlášené míst-
ní skupiny Andromeda, 29. čer-
vence pouť - celodenní kuželní-
kový turnaj v zámeckém parku 
s posezením, 11. srpna - ukáz-
ky hasičské techniky, hašení za-
pálené chaloupky, jízda v hasič-
ském vozidle, 13. října - výlov 
rybníka (hasičský sbor má v pro-
nájmu rybník Váchovec v Mlá-
zovech).

Hasičský sbor nepořádal jen 
kulturní akce, ale stejně jako 
předchozí léta se staral i o obec-

ní majetek. Za využívání zámec-
kého parku dohlížel na pořádek, 
vysekal porost, zrekonstruoval 
stavení a kuželníkovou dráhu  
v parku, dále se staral o pronaja-
tý rybník a jeho okolí, kde v roce 
2012 proběhla druhá část vyře-
zání porostu a oprava hráze.

Součástí SDH Kolinec je  
i zásahová jednotka Městyse 
Kolinec, která musí být neustá-
le akceschopná. Členové jed-
notky se pravidelně zúčastňo-
vali cyklických školení, výcvi-
ků s motorovými pilami, dýcha-
cími přístroji, obsluhou stříka-
ček a elektrocentrál apod. Nedíl-
nou součástí je i dobrý zdravotní 
a fyzický stav. V roce 2012 vy-

jížděla jednotka celkem k jede-
nácti zásahům. Jednalo se o tři 
požáry (2x stodola, 1x porost)  
a osm technických pomocí 
(uvolňování ledů na řece, od-
straňování padlých stromů, čer-
pání vody ze zatopených obydlí, 
vyproštění hospodářských zvířat 
- skotu ze zborceného sklepa).

V roce 2012 se soutěžní 
družstva zúčastnila celkem pěti 
hasičských soutěží, kde si vedla 
poměrně dobře, na dvou soutě-
žích se umístila na 1. místě.

Celková aktivita Sboru dob-
rovolných hasičů v Kolinci čítá 
124 akcí s celkovými 418 hodi-
nami mnohdy nedoceněné čin-
nosti.                       

                          Jiří Boublík

O pohár starosty obce 29. září.

V průběhu návštěvy obyvatel (převážně z řad seniorů) Ko-
lince a jeho místních částí u přátel v maďarské družební obci  
Tápiószentmárton v září 2012 vyvstala myšlenka na založení spol-
ku či sdružení pro naše seniory.

V průběhu loňského prosince se sešel přípravný výbor a zalo-
žil občanské sdružení „Klub seniorů a přátel Městyse Kolinec“. Ná-
sledně bylo toto občanské sdružení dne 18. 1. 2013 zaregistrová-
no na Ministerstvu vnitra ČR, jako právnická osoba s vlastním IČO  
a schválenými stanovami sdružení.

Cílem tohoto dobrovolného a nezávislého sdružení je přispívat 
svou činností ke společenskému, kulturnímu a sportovnímu vyži-
tí seniorů i ostatních přátel našeho městysu a jeho místních částí.  
V souladu se stanovami se chceme podílet a přispět svými zájmový-
mi aktivitami ke zkvalitnění života v obci.

Založili jsme klub, ve kterém je otevřeno členství jak  
seniorům, tak ostatním přátelům městyse bez rozdílu věku a těší-
me se, že vás zaujme natolik, že se stanete jeho členem. Zájemci  
o vstup do Klubu seniorů a přátel Městyse Kolinec se mohou při-
hlásit na tel. číslech: 602 191 783, 723 618 683, nebo si podat při-
hlášku za člena klubu.

Valná hromada klubu se uskutečnila 18. března 2013 v pro-
storách Knihovny a informačního centra v Kolinci. Zde přítom-
ní schválili stanovy sdružení, zvolili pětičlennou radu a řek-
li si něco o základních záměrech sdružení. Zároveň byli přijati  
první členové klubu, kterých je nyní 20. 

Věříme, že budeme společenstvím lidí, které obohatí i kultur-
ní, společenský a sportovní život v našem městysu a jeho místních  
částí.                                                                               Ladislav Duray

Nový spolek rozvine
aktivity seniorů

Memoriál Josefa Jílka.

Výlov rybníka Váchovec 13. října.

Z výroční valné hromady sboru.
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Kolinečtí navštívili 
maďarský Tápiószentmárton

Ve dnech od 19. do 23. září 
2012 pořádal městys zájezd pro 
seniory do partnerské obce Tá-
piószentmárton v Maďarsku. 
Akce se zúčastnilo 44 zájemců. 

První zastávka po odjezdu  
z Kolince byla v Bratislavě, kde 
jsme si prohlédli vodní dílo Gab- 
číkovo. Večer jsme dorazi-
li do naší partnerské obce,  kde 
nás přivítali místní zastupite-
lé a senioři v čele se staros-
tou Janosem Tóthem. Po krat-
ší besedě jsme se ubytovali  
v příjemně zařízených pokojích  

v místní ubytovně. V následují-
cích dnech jsme navštívili zdej-
ší vinice a pamětihodnosti, ma-
ďarský parlament, zámek a mu-
zea v Budapešti. V sobotu jsme 
se zúčastnili slavnosti „Verbo-
vání“ a pouti. 

Na zpáteční cestě jsme ješ-
tě navštívili naši druhou part-
nerskou obec na Slovensku, Ze-
mianskou Olču. I zde jsme byli 
srdečně přijati. Po krátké besedě 
s místními občany a občersvení, 
jsme vyrazili zpět domů do Ko-
lince.                         Jiří Chroust

„Účastníci zájezdu”.



Kapacita je plně využita
s místní knihovnou organizuje-
me pro děti výtvarné dílny pod 
vedením výtvarnic (v dubnu se 
uskuteční „Výtvarná dílna se 
Štěpánkou“ - výroba motýlků).

Do některých akcí se snaží-
me zapojit i rodiče, například na 
podzim  do „Drakiády“, před-
vánočního vyrábění s vystou-
pením dětí a na konci školního 
roku do „Rozloučení se ško- 
láky“.

MŠ prezentuje výtvarné 
práce dětí také na nástěnce úřa-
du městyse a v prostorách Zdra-
votního střediska v Kolinci.

Děti z MŠ pravidelně vystu-
pují s kulturním programem při 
vítání nových občánků.

Do konce školního roku 
uspořádáme ještě spoustu dal-
ších akcí – např. velikonoční vy-
rábění, výrobu a pálení čaroděj-
nic, oslavu Dne dětí, divadelní 
představení či školní výlet.

Učitelky mateřské školy

Mateřská škola je součás-
tí příspěvkové organizace ZŠ  
a MŠ Kolinec. Od ledna 2004 se 
nachází ve zrekonstruované pří-
zemní části ZŠ, což umožňuje 
úzkou spolupráci ZŠ a MŠ. Děti 
ze ZŠ a MŠ se účastní některých 
společných akcí, učitelky si vy-
měňují zkušenosti, předávají si 
informace o dětech a společně 
s dětmi se vzájemně navštěvují.

1. října 2010 byla nově ote-
vřena i druhá třída pro 10 dětí 
s polodenní docházkou. Na za-
jištění provozu v této třídě byla 
přijata důchodkyně na čás-
tečný úvazek. Dvoutřídní MŠ  
navštěvují převážně děti od 3 do 
6 let. Celková kapacita MŠ je 38 
dětí – a ta je plně využita. V le-
tošním školním roce navštěvuje 
MŠ 12 předškoláků (ostatní jsou 
děti ve věku 3 - 5 let).

Dětem jsou v MŠ každý den 
nabízeny pestré a zábavné čin-
nosti. Například ve spolupráci 

Škola se snaží o komplexní přístup 
ZŠ a MŠ Kolinec má čty-

ři součásti – základní ško-
lu (ZŠ), mateřskou školu (MŠ), 
školní družinu (ŠD) a školní jí-
delnu (ŠJ). Poskytuje základní, 
předškolní, zájmové vzdělávání  
a také školní stravování. Organi-
zace zaměstnává 17 osob. V MŠ, 
ŠD a ŠJ se v poslední době per-
sonální obsazení neměnilo, v zá-
kladní škole došlo ke dvěma 
změnám.

Počty žáků v základní ško-
le se pohybují v posledních třech 
letech mezi 85 až 90. Jedná se 
tak o nejmenší úplnou základní 
školu se všemi ročníky v okre-
se Klatovy. Spojené třídy na prv-
ním stupni jsou děleny na český  
a anglický jazyk. Na druhém 
stupni se spojují výchovné před-
měty. Nejméně početné jsou 
osmý a devátý ročník, ročníky 
na prvním stupni jsou podstatně 
zaplněnější. Podle předpokladů 
se tak celkový počet žáků školy 
bude zvyšovat.

Většina absolventů školy 
nemá problémy při dalším studiu 
na středních školách, učilištích, 
případně vysokých školách.

Základní škola má zpracova-
ný vlastní školní vzdělávací pro-
gram, který je v souladu s poža-

davky Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR. V závěru 
letošního školního roku bude upra-
ven. Vzdělávací program je dopl-
ňován o kurzy, exkurze, kulturní  
a výchovné koncerty a také výlety.

Reprezentace školy je i přes 
její velikost na velmi dobré úrov-
ni. Zapojuje se do sportovních 
soutěží, olympiád a dalších vědo-
mostních soutěží.

a později se školou z maďar-
ského města  Tápiószentmárton.  
V červnu 2011 navštívili žáci 
druhého stupně naší školy part-
nerskou školu na Slovensku.  
V červnu 2012 jsme hostili spo-
lečně se ZŠ a MŠ Velhartice pod 
hlavičkou Dobrovolného svazku 
obcí Ostružná kamarády ze Slo-
venska a Maďarska. Na 9. až 12. 
května letošního roku je připra-

Pro rodičovskou veřejnost 
škola pravidelně pořádá pásmo 
při rozsvícení vánočního stromu  
a dětský maškarní karneval.

Škola navázala partner-
ství prostřednictvím svého zřizo-
vatele nejprve se školou ze slo-
venské obce Zemianská Olča  

ven společný výlet opět se ZŠ  
a MŠ Velhartice, tentokráte do 
Tápiószentmártonu v Maďarsku.

Škola požádala o dotaci 
v rámci operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost – Zlepšení podmínek 
pro vzdělávání na základních ško-

lách. Projekt „EU peníze školám“ 
byl zahájen  3. 10. 2011, ukončen 
bude do 2. 4. 2014. Byl podpořen 
částkou 646 950,- Kč. V rámci  
realizace projektu se zvýší sou-
časná úroveň vybavení školy ICT 
technologiemi, které budou vyu-
žívány nejen pro rozvoj počítačo-
vých dovedností, ale také k výu-
ce běžných předmětů a zavádění 
inovativních forem a metod výu-
ky. Cílovými skupinami jsou tak 
nejen žáci školy, ale také její pe-
dagogičtí pracovníci. V roce 2012 
byly nakoupeny notebooky pro 
vyučující a 2 interaktivní tabule  
v částce  305 067,- Kč. V sou-
časné době vytvářejí vyučující 
vlastní digitální učební materiály.  
V další části projektu bude inovo-
váno především programové vy-
bavení.

Budova školy je postupně 
upravována a rekonstruována.  
V září 2010 byla vybudována 
druhá třída pro mateřskou školu  
(s kapacitou 10 dětí) a současně 
došlo k úpravě šaten pro základ-
ní školu. V září 2011 bylo zmo-
dernizováno topení v tělocvičně  
a zakoupen byl nový hořák na ko-
tel. V červeneci 2012 se uskuteč-
nila výměna 23 oken za plastová.      

Mgr. Stanislav Vrba

Do školní družiny ve dru-
hém pololetí 2012/13 dochá-
zí 30 dětí. Činnost školní dru-
žiny je určena výchovně vzdě-
lávacím programem pro zájmo-
vou činnost.

Každý nový školní rok je 
činnost rozšířena o nějakou ce-
loroční hru. V letošním škol-
ním roce je to hra SAFARI. 
Máme možnost zvířata pozo-
rovat a seznámit se s tím, jak 
žijí, jak se chovají, čím jsou 
zvláštní, co dovedou či jaké 
mají schopnosti. SAFARI 
jsou ,,lovy beze zbraní“. Zís-
káváme co nejvíce informací  
a zajímavostí o jejich životě. 

Hra SAFARI je sice hra, 
ale s velkou výzvou, co může-
me udělat pro záchranu zvířat. 
A tak nás ve školní družině na-
jdete, jak doplňujeme ,,Fantas-
tický svět zvířat“.

M. Varcollerova, 
vychovatelka

Žáci se seznámí
s životem zvířat

Školní jídelna
vaří zdravě
Ve školní jídelně se stravuje 

celkem 174 strávníků – 38 dětí  
z MŠ, 83 žáků ze ZŠ, 19 zaměst-
nanců a 34 cizích strávníků.

Školní kuchyně byla v po-
slední době nově vybavena kon-
vektomatem, elektrickými spo-
ráky, digestoří a dalším drobněj-
ším vybavením  (talíře, sklenky, 
příbory).

Jídelníček je sestavován na 
14 dní dopředu, vyvěšen v ŠJ, 
MŠ a na stránkách školy. Při se-
stavování je dbáno na pestrost 
a vyváženost stravy, pravidel-
né střídání příloh a naplňová-
ní spotřebního koše. ŠJ se sna-
ží, aby si děti zvykaly na nová 
zdravá jídla, ale je těžné spojit 
chutě dětí a zdravou výživu. Ne 
vždy se to povede. Děti si po-
stupně zvykají jak na pokrmy  
z luštěnin a z ryb, tak i na pokr-
my z kuskusu a cizrny.

 Zaměstnankyně ŠJ
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V sezoně 2011/2012 jsme 
založili mužstvo nejmladších 
hráčů, které trénuje Ivan Suk  
a Roman Dolejší. Samozřej-
mě pomáhají i rodiče, bez je-
jichž pomoci by to těžko šlapa-
lo. Hned v tomto prvním roce se 
ukázalo, že mužstvo má velký 
potenciál a naši nejmenší před-
váděli velice dobré výsledky.

Naopak v této sezoně končil 
další mládežnický kolektiv a to 
dorost. Zde se jim věnovali od 
roku 1998 trenéři Milan Milfort 
a Jan Jílek. Za tuto dobu jsme 
prožili mnoho dobrého – mohu 
jmenovat několik soustředění 
na Lipně, na což všichni vzpo-
mínají do současné doby. Tento 
kolektiv po horším začátku vel-
mi šlapal a dokázal získat něko-
lik trofejí. Zde mohu jmenovat 
2. místo okresního přeboru mi-
nižáků, 1. místo okresní soutě-
že žáků, 1. a 2. místo okresního 
přeboru dorostu, postup do kraj-
ské soutěže dorostu, kde se v po-
slední sezoně umístili na 9. mís-
tě, což je k vzhledem ke kvali-
tě této soutěže velice dobrý vý-

Fotbalisté chtějí navázat i přes překážky 
na podzimní vítěznou šňůru

Senioři si musí dát pozor na podvodníky

sledek. Rovněž jsme získali i ti-
tul nejlepšího střelce. V součas-
né době by mělo z této dlouho-
dobé práce preferovat družstvo 
mužů. Mužstvo dorostu již ne-
bylo přihlášeno do žádné soutě-
že z důvodu nízkého počtu hrá-
čů. Ale naši dorostenci hostují  
v Sušici a Hrádku.

Je velká škoda, že z Kolin-
ce odešeli Jakub Schejbal a Jan 
Kul, kteří by patřili mezi opory, 
ale šli za lepším. Zejména jedná-
ní Jakuba Schejbala v tomto pří-
padě bylo přinejmenším nesluš-
né a vzhledem k tomu, co pro něj 
klub udělal, nevhodné. 

Tímto přecházím k součas-
né sezoně. Přihlásili jsme muže  
4. třída a mladší a starší pří- 
pravku.

Muži se po podzimní části 
umístili na 6. místě, když na ve-
dení ztrácí 6 bodů. Zde je velká 
škoda prvních dvou utkání, kdy 
jsme vlivem dovolených nastou-
pili k prvnímu utkání v devíti  
a k druhému v desíti, což oprav-
du nejde. Po té jsme měli vítěz-
nou šnůru a dokonce jsme se 

propracovali na první místo ta-
bulky. V posledních dvou kolech 
jsme však prohráli a to zejména 
hrubým poškozením našeho klu-
bu rozhodčím Staňkem, který se 
rozhodl, že nás nenechá vyhrát, 
a to také učinil, včetně vylouče-
ných hráčů. Vše korunoval vý-
rokem v Myslívě, kde řekl: „My 
vám ještě ukážeme.“ Jsem pro-
to velmi zvědavý na jarní část. 

V zimní přestávce jsme vymě-
nili Jakuba Schejbala za Tomá-
še Kuželíka a odešel na hostová-
ní Jan Kul. 

V současné době jsme muž-
stvo přihlásili k zimnímu turna-
ji na umělé trávě v Sušici. Tento 
turnaj bereme jako přípravu na 
náročnou jarní část, kde máme 
jediný cíl - postoupit do 3. třídy.

                      Milan Milfort

Kolinečtí fotbalisté.

Policisté na teritoriu Klatovska přijali v minulých měsících ně-
kolik oznámení, kdy důchodce byl okraden podvodníkem, který byl 
poškozeným vpuštěn do domu a chtěl rozměnit finanční hotovost.  
V nestřeženém okamžiku odcizil peníze a odešel.
                             

Co mohou udělat senioři při setkání s podvodníkem?

Doporučení Policie ČR:
• Pokud neznámá osoba je za Vašimi dveřmi: neotvírejte nikdy 
dveře bytu nebo domu, dokud si nejste naprosto jisti, že člově-
ka za dveřmi znáte. Když Vás někdo oslovuje jménem, nemusí 
znamenat, že Vás zná. Příjmení a mnohdy i jméno si může  kaž-
dý  přečíst na vizitce u zvonků, na poštovní schránce nebo jej zjis-
tí u sousedů.
• Cizí osoba Vám může oznámit smyšlený důvod své návštěvy: ne-
volnost, zranění Vašich příbuzných a vylákání finanční hotovosti,              
rozměnění peněz, porucha např. na topení, kontrola televizní pří-
pojky, nabídka výhodných nákupů (tzv. podomní obchodníci), sjed-
nání půjček a různých druhů pojištění, možnost výhry v soutěži, ale  
s podmínkou vyplacení zálohy apod.
• V domě nebo bytě cizího člověka nenechávejte ani na chvíli bez 
dozoru a neberte před ním peníze ze svých skrýší. Téměř vždy chtějí 
zjistit, kde máte uschovány finance a tyto Vám v nestřeženém oka-
mžiku odcizit.
• Nezanechávejte doma více peněz v hotovosti. Doporučujeme tyto 
rozdělit na několik míst.

• O svém majetku nehovořte s cizími lidmi, hlavně o úsporách a je-
jich uložení.
  

Nikdy takové osoby nevpouštějte do bytu či domu! 
    
• V případě, že chcete vpustit do bytu či domu neznámou osobu, po-
žádejte vždy o přítomnost další Vám známé osoby - příbuzné nebo 
sousedy. 
• Každý pracovník firmy má doklad totožnosti a průkaz vysílající 
firmy, požádejte vždy o předložení a údaje si můžete poznamenat 
či ověřit u vysílající společnosti. Do bytu tyto vpouštějte pod Va-
ším dozorem a jen tehdy, pokud jste si návštěvu objednali nebo byla 
předem oznámena.

Nepodlehněte zvýšenému nátlaku těchto osob, 
slušnost na ně neplatí!

• Podvodníci si tipují své oběti - někteří si vyhlížejí seniory u pošt, 
peněženích ústavů při výběru finanční hotovosti z bankomatů.

Jestliže se setkáte s podezřelou osobou, obraťte se neodkladně 
na nejbližší obvodní oddělení Policie ČR nebo telefonujte na čís-
lo 158. 

                                                           nprap. Dana Ladmanová, v.r.
  Preventivně informační skupina, pracoviště Klatovy
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Kapitoly z dějin Kolince: pivovar
Nynější obytný dům čp. 57 

jsou zbytky panského pivovaru, 
který zde byl vystavěn v r. 1778.

Ještě před rokem 1562 však 
patřil zdejší pivovar měšťanům  
a uvedeného roku byl jimi prodán 
kolineckému feudálnímu pánovi 
Václavu Vintíři z Vlčkovic. 

Doklady o vaření piva měšťa-
ny nacházíme v nejstarší kolinec-
ké gruntovní knize u zápisů pro-
dejů hospodářství se sladovna-
mi, např. při prodeji statku Jose-
fa Chudoby panu Mareši Vintí-
ři z Vlčkovic připadlo: „...cokoli 
v stodole i na sladovně a to jest 
prodáno...“. Setkáváme se i se 
jmény sládků: v r. 1499 Jan sla-
dovníkovic, v r. 1526 Matěj sla-
dovníkovic, poddaný pana Zdeň-
ka Lva z Rožmitála se synem Ja-
nem, Bláha sladovník, r. 1558 
Brejcha sladovníkovic a další.

Později podali měšťané po-
níženou supliku ke svému pánu  
o navrácení pivovaru, ale pivovar 
i právo vařit pivo zůstal již i na-
dále v rukou vrchnosti, která pi-
vovar pronajímala nebo dosazo-
vala sládky.

Tento pivovar stával v místě 
pozdějšího lihovaru. Dokladem 
jsou i pozůstatky starých původ-
ních sklepů. Podrobný popis pi-
vovarnictví v Kolinci můžete najít 
na webových stránkách http://ko-
linec.eu/pisemnosti/cp/cp57.htm 
nebo fotodokumentaci na strán-

ce http://kolinec.eu/galerie/pivo-
var/pivovar.htm. Zajímavé čtení 
o pivovarnictví v Kolinci a oko-
lí je v publikaci Tomáše Cihláře 
Pošumavské pivovary, 2. vydá-
ní z roku 2012, kterou si lze ob-
jednat přímo u autora (e-mail: Sa-
mot44@seznam.cz, mob.: 606 
494 996).

My se zaměříme na histo-
rii nedávnou a osudy lidí spjaté 
s tímto pivovarem, především na 
osudy rodiny Koudelků.

Při parcelaci kolineckého vel-
kostatku v r. 1921 koupil pivo-
var za 200 000 Kč František Kou-
delka, tehdejší nájemce pivova-
ru v Hrádku, s manželkou Ema-
nuelou, rozenou Štěpánovou ze 
Slaného čp. 99. K tomu připadly  
i tyto nemovitosti: všechny skle-
py kromě sklepa pro lihovar, in-

cínskému do Sušice podle sta-
robylé závěti ze dne 11. 4. 1698, 
kterou odkázal kolinecký pán hra-
bě Quido Terzi di Sissa, „ctihod-
ným otcům kapucínům v klášteře 
v Sušici ročně šest sudů piva, aby 
ve svých duchovních modlitbách 
a svatých mších vzpomínali“.Tato 
povinnost tkvěla na pivovaru a pi-
vovarských pozemcích i po zruše-
ní pivovaru až do r. 1949.

I za soukromého majitele se  
v kolineckém pivovaře vařilo 
dále. Pivem v sudech i lahvích se 
zásobovalo širé okolí až daleko za 
Plánici (Neurazy, Spálené Poří-
čí). Kočí Jan Beneš z čp. 131 vo-
zil zdejší pivo na plně naložených 
vozech tažených párem silných 
koní do doby, než majitel pořídil 
první nákladní automobil.

Po Františku Koudelkovi 
převzal pivovar jeho syn Anto-
nín, vyučený sládek. Konkurence  
a světová krize velmi ztížila v té 
době život malých a středně vel-
kých pivovarů. Proto byl An-

var do 2. sv. války, než byl totálně 
nasazen na práce do Mnichova.  
Z původních dvanácti zaměstnan-
ců v r. 1931 po válce zůstali jen 
Ondřej Hájek a František Novák, 
vedoucí skladu. Ti si později od-
koupili budovy pivovaru, Ondřej 
Hájek výrobní část čp. 57, Fran-
tišek Novák obytnou část, které 
bylo přiděleno nové čp. 243. Pi-
vovar v Kolinci definitivně ukon-
čil svoji činnost v r. 1951.

Celou válku bydlela rodina 
Koudelkova v nově postavené 
vilce v Kolinci čp. 209. Po válce 
se stal Antonín Koudelka správ-
cem podniku Národní pivovary 
a.s. Stod, pod který spadaly pi-
vovary v Dešenicích a v Hojso-
vě Stráži.

 Do Dešenic se Koudelko-
vi přestěhovali v roce 1945.  
V roce 1948 prodali kolineckou 
vilku řezníkovi Smáhovi a celá 
rodina se přestěhovala do Stodu. 
Tam pracoval Antonín Koudelka 
až do odchodu do důchodu jako 
skladník v pivovaře.

Dne 25. 7. 1936 se dcera 
Emanuela Blažena provdala za 
Karla Pokorného, profesora hu-
dební školy v Českém Brodě. 
Syn Antonín se oženil se zdejší 
učitelkou Marií Řezankovou, se 
kterou měl tři syny - Antonína, 
Milana a Josefa. 

Tím osudy kolineckého pi-
vovaru končí. Děkuji paní Haně 
Koudelkové za poskytnutí infor-
mací a fotodokumentace k to-
muto článku a panu Mgr. Tomá-
ši Cihlářovi.            

                        Mgr. Jan Vích

Na fotografii z roku 1929 je úplně vpravo 
mladý Antonín Koudelka, vedle stojící Ka-
rel Pohl z čp. 91, na korbě sedící zmiňo-
vaný Jan Beneš, řidič, tehdy mladý Ondřej 
Hájek, děda současného majitele čp. 57.

Na fotografii je před sudem sedící Fran-
tišek Koudelka, vedle dcera Emanuela, 
před nimi je syn Antonín (mladý chlapec  
s hrablem).

ventář v pivovaře, tj. 1 
kotel, 1 pumpa, 1 štok 
(ostatní inventář patřil 
nájemci Josefu Fořto-
vi), pole č. kat. 572/3 o 
výměře 6,93 ha a louka  
č. kat. 572/2 o výměře 
3 ha. Po rekonstrukci 
a rozšíření v roce 1922 
na várku 36 hl patřil 
kolinecký strojní pivo-
var ke středně velkým 
pivovarům.

Nový majitel se za-
vázal v dodávku 13,74 
hl piva klášteru kapu-

Beseda o pivovarech

Knihovna pořádala 7. března v prostorách základní školy besedu  
s  Mgr. Tomášem Cihlářem o regionálním pivovarnictví. Návštěvní-
ci se dozvěděli o historii pivovaru v Kolinci a okolních obcích. Pan 
Cihlář představil také svoji knihu Pošumavské pivovary a zájem-
cům ji podepsal.

tonín Koudelka nu-
cen v r. 1937 odpro-
dat celý zdejší pod-
nik Měšťanskému pi-
vovaru v Českých Bu-
dějovicích. To se již  
v kolineckém pivova-
ru pivo nevařilo. Po-
zemky byly rozpro-
dány a z pivovaru byl 
zřízen sklad svého 
piva, které se zde stá-
čelo i do lahví a roz-
váželo nákladním au-
tem do míst spotře-
by. Antonín Koudelka 
již jako správce a za-
městnanec vedl pivo-


