
 

 

KOLINEC  

 

 

HISTORIE 

K českému majetku byla oblast připojena v roce 1257 (MCCLVII). Leží na řece Ostružině, která je přítokem 
zlatonosné Otavy. 

Proč zlatonosné? V Otavě se v dřívějších dobách rýžovalo zlato. 

    Chronologicky seřaď dějiny obce.Chronologicky seřaď dějiny obce.Chronologicky seřaď dějiny obce.Chronologicky seřaď dějiny obce.    

1 Roku 1257 se území stává královským majetkem. 

4 V polovině 16. století neuváženými kroky majitelů přechází Kolinec na Václava Vintíře 
z Vlčkovic, ten zde staví zámeček a špitál. 

5 Na počátku 17. století získávají panství Perglarové z Janovic. 

2 Panství získávají pánové z Velhartic. 

6 V roce 1623, za vojenského velitele Martina de Hoeff-Huerty, postihl Kolinec ničivý požár. 

7 Roku 1677 získává panství Maxmilián Rudolf z Gutštejna, který od císaře Leopolda I. vymáhá 
městská privilegia a staví nový zámeček. 

3 Na počátku 16. století získávají Kolinec Lvové z Rožmitálu. 

8 V 18. století vlastní Kolinec rodina Terzi de Sissa. 

9 V roce 1838 zakoupil zdejší statky hrabě Taaffe a připojil je k Nalžovům. 

 

    V roce 1937 žil Kolinec jednou významnou událostí. Kterou?V roce 1937 žil Kolinec jednou významnou událostí. Kterou?V roce 1937 žil Kolinec jednou významnou událostí. Kterou?V roce 1937 žil Kolinec jednou významnou událostí. Kterou?    

Projížděl tudy prezident Eduard Beneš se svou chotí. 

    Jaká je dnes funkce místního zámečku?Jaká je dnes funkce místního zámečku?Jaká je dnes funkce místního zámečku?Jaká je dnes funkce místního zámečku?    Škola 

 KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO 

    Napiš do nadpisu, komu je kostel zasvěcen.Napiš do nadpisu, komu je kostel zasvěcen.Napiš do nadpisu, komu je kostel zasvěcen.Napiš do nadpisu, komu je kostel zasvěcen.    

    Kostel byl vystavěn již před vznikem Kolince kolem roku 1200. Kostel byl vystavěn již před vznikem Kolince kolem roku 1200. Kostel byl vystavěn již před vznikem Kolince kolem roku 1200. Kostel byl vystavěn již před vznikem Kolince kolem roku 1200. 
Později se stal kostelem farním. Co to znamená?Později se stal kostelem farním. Co to znamená?Později se stal kostelem farním. Co to znamená?Později se stal kostelem farním. Co to znamená?    

 Náležela k němu fara a byl hlavním kostelem farnosti. 

Kostel byl přestavěn v 18Kostel byl přestavěn v 18Kostel byl přestavěn v 18Kostel byl přestavěn v 18. a 19. století v . a 19. století v . a 19. století v . a 19. století v baroknímbaroknímbaroknímbarokním    slohu. slohu. slohu. slohu. 
Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii kostela.Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii kostela.Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii kostela.Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii kostela.    
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    Jak s kostelem souvisí následující pojmy?Jak s kostelem souvisí následující pojmy?Jak s kostelem souvisí následující pojmy?Jak s kostelem souvisí následující pojmy?    

a) madona – cenná barokní socha na jednom z vedlejších oltářů 

b) Perglarové z Perglasu – jsou zde uloženy jejich ostatky 

c) Ukřižování na tympanonu – gotická freska 

d) sv. Petr a Pavel – sochy na hlavním oltáři 

e) František Klimeš – autor oltářního obrazu 

f) Vintířové z Vlčkovic – jsou zde uloženy jejich ostatky 

g) Kocové z Dobrše – jsou zde uloženy jejich ostatky 


