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Po zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu František Josef I. podepsal 
ultimátum určené Srbsku, které rozpoutalo první světovou válku  

Ferdinand d’Este a Žofie Chotková 



První světová válka 1914 - 1918  

František Josef  I., císař rakouský, král český a uherský 

zemřel 21. listopadu 1916 

Karel I. z milosti Boží císař rakouský, uherský apoštolský 
král, český, dalmatský ……… 



Pomníky obětem v I. sv. válce  

Malonice Kolinec Boříkovy 



Československý znak legionářů 

Znak předaly pařížské dámy našim legiím  

Znak se stal základem státního znaku  



České korunovační klenoty 
Symboly české státnosti 

První barevné vyobrazení 

českého lva – počátek 14. 

stol. 
Svatováclavská koruna 1345 -1346, 

relikviářový kříž, žezlo, jablko , meč 

Korunovační plášť 



VZNIK  

ČESKOSLOVENSKA  



Zahraniční odboj 

 Hlavní představitelé - T. G. Masaryk, E. Beneš, J. 

Dürich, M. R. Štefánik 

 Čeští vojáci nechtěli bojovat za Rakousko – 

Uhersko – vznikají tzv. legie (Rusko, Francie, 

Itálie) 

 Cílem bylo rozbití Rakouska-Uherska a vytvoření 

československého státu 

 16. října 1918 vydána tzv. Washingtonská 

deklarace – prohlášení československé 

nezávislosti 
 



 Vznik odbojového spolku Maffie - E. Beneš, K. 
Kramář, A. Rašín, V. Dyk  

 Vznik Národního výboru československého – 
vrcholný orgán domácího odboje 
 

 14. října 1918 vyhlášena generální stávka 
 28. října 1918 kapitulace Rakouska – Uherska, 

vznik Československa 
 

 30. října 1918 přijata Martinská deklarace 
slovenského národa, přihlášení ke 
společnému státu Čechů a Slováků 

 

Domácí odboj 



Demonstrace na Václavském náměstí 28.10.1918 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg


Události 18. října 1918 v Kolinci  

 V úterý 19. října první zpráva o vyhlášení samostatnosti 

 Starosta Jan Král svolává lid na 12. hod. před budovu radnice 

 Seznámení občanů se zněním Zákona o vzniku samostatného 

československého státu   

 Po zpěvu písní “Hej, Slované“ a “Kde domov můj“ lid odešel do 

svých domovů 

 Sraz nevelkého počtu občanů proběhl bez větší okázalosti 

 8. listopadu 1918 večer, v památný den 

Bitvy Na Bílé hoře, byla zapálena 

mohutná hranice dříví “Na Kopkách“ 

 Za nadšeného provolávání byly na hranici 

házeny všechny památky připomínající 

rakouské mocnářství 

 21. prosince 1918, v den příjezdu T. G. 

Masaryka do Prahy, slavnostně 

vyzdobeným Kolincem prošel průvod 

od nádraží před radnici 

 Slavnostní projevy starosty obce Jana 

Krále a starosty Sokola učitele Josefa 

Maška 

 Při slavnosti zasázeny na náměstí tři 

lípy: Masarykova, Wilsonova a 

Legionářů  

Původní tabule označení 

městského úřadu v Kolinci 



Tomáš Garrigue Masaryk Eduard Beneš Miroslav Rastislav Štefánik 



Karel Kramář Alois Rašín Antonín Švehla 



Politici, kteří podepsali první československý zákon 
Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon  

Zleva stojící: Soukup 

        Stříbrný 

        Šrobár  

 

Zleva sedící: Rašín 

       Švehla 

 



Rozdělení pozic v první (prozatímní) vládě 
T. G. Masaryk K. Kramář E. Beneš A. Rašín 

A. Švehla V. Klofáč M. R. Štefánik V. Šrobár 
min. nár. obrany 

 premiér 

min. Slovenska min. vnitra 

min. financí  prezident min. zahraničí 

min. války 



Jak se vyvíjela situace v českém pohraničí? 

 

 Sudetští Němci vyhlásili župy, 

které chtěli připojit k Německu a 

Rakousku.  

 

Maďaři nesouhlasili s vytyčením 

hranic Slovenska. 

 

 

Oblasti musela obsadit čs. 

armáda. 

 

 

 



Definitivní určení hranic ČSR Pařížskou mírovou konferencí 18.1.1918 – 21.1.1920  

 



Velký státní znak ČSR 



Malý státní znak Střední státní znak 

Státní vlajka 



Odhalení pomníku padlým v I. sv. válce – na náměstí proti radnici, r. 1920 



Kolinecké náměstí r. 1918 



Založení Měšťanské školy v Kolinci 15.11.1920, zahájení výuky v zámecké budově 1.9.1923 



Panský pivovar kupuje v r. 1920 František Koudelka  



Horní část kolineckého náměstí v r. 1925 



Dožínky r. 1920 

R. Herman A. Zajíc 



1920 – 1930 

Rozvoj řemesel, služeb, hospodářských družstev  



Družstevní lihovar r. 1927 



1930 – 1940 rozvoj sportu, společenských aktivit, první koupaliště a fotbalové hřiště r. 1934 

Pivničkova kapela r. 1930 



Požár synagogy 5.7.1931 

Židovská synagoga v Kolinci 



Čestná stráž u pomníku padlých v I. sv. válce – 14.9.1937 8.5.1937 průjezd prezidenta Ed. Beneše Kolincem  



Zima 1937 
Ostružná 1935 - regulace 

Splav u továrny r. 1939 



Kolinecká pouť 30.7.1939 



Salonní orchestr Sokola v Kolinci na počátku 2. sv. války 



12. března 1942 

rekvirace zvonů 

Zničený řopík pod “Šibeničním vrchem“ u Velhartic – r. 1941 



Ruští partyzáni v Kolinci – květen 1945 



Příjezd americké armády do Kolince – květen 1945 



Příjezd americké armády do Kolince – květen 1945 



Čs. samostatná obrněná brigáda v Kolinci r. 1945 

MUDr. Lothar Grünwald 

šéflékař brigády 



7.4.1947 – přiděleno hasičskému sboru vozidlo Daimler-Benz 



Loutkové divadlo pořízené za války za přičinění Josefa a Jiřího Krumpa  



Divadelní hra “Vzbouření v ústavu šlechtičen“ r. 1947 



“Národ půjde s Tebou“ oslava 64-tých 

narozenin prezidenta Ed. Beneše s 

kulturním programem  

24.5.1948 
Veřejná oslava 52. narozenin Klementa Gottwalda 

22.11.1948 s minimální účastí obyvatel  

Únorové události r. 1948 



Konec sokolského hnutí 



Socializace podniků a znárodňování – r. 1950 

Osazenstvo závodu Šumavan 04 



První nález v Kolinci 

16.června 1950 



Mateřská škola v Kolinci šk. r. 1951/52 

První pionýři 

Pěvecko-recitační soubor Střední osmileté školy v Kolinci r. 1951 



Prvomájové průvody v 

Kolinci pod praporem 

komunistů  



25.února 1956 ustanoveno JZD v Kolinci 



Rekonstrukce restaurace Na Radnici v r. 1963 

1965 



R. 1967 

zahájení stavby 

školního pavilonu 



R. 1968 – zahájena rekonstrukce školní budovy 



21. srpen 1968 v Kolinci 



Mapa Československa 1969 - 1990 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg


Zahájení výuky v nově opravené školní budově – 1.9.1969 



Setkání učitelů u příležitosti oslav 50-ti let od založení Měšťanské školy v Kolinci – r. 1970 



Krajský přebor ve fotbale v Kolinci - sezóny 1973-1975 



Oprava kostela sv. Jakuba Většího – r. 1974 



Nové koupaliště – slavnostní zahájení provozu 22.6.1975 



18. září 1976 – otevření nové čerpací stanice  



18. září 1976 – otevření nového kulturního domu s obchodním centrem 

R. 1977 – po deseti letech opět obnoveny prvomájové průvody v Kolinci 



Bourání mlýna čp. 65 – r. 1977 



R. 1978 



Otevření nové budovy Mateřské školy v Kolinci – 26.7.1980 



Od 1.1.1981 Malonice pod správou MNV Kolinec 



R. 1982 – zahájena výstavba sportovního areálu u základní školy 



Vystoupení oblíbených beatových skupin na sále v Kolinci – r. 1985 

Žentour 

Abraxas 

Odyssea 

Blue Effect 



1970 

1986 

2014 

2018 



Oslavy 100 let Českomoravské transverzální dráhy – 17. a 18. září 1988 



 29. prosince 1989 byl zvolen prezidentem Václav 

Havel 

 

 V červnu 1990 se uskutečnily první svobodné 

volby do parlamentu 

 

 V březnu 1990 byl změněn název ČSSR na  

Českou a Slovenskou federativní republiku – 

ČSFR 

 

 Na jaře 1999 vstoupila ČR do NATO 

 

 16. dubna 2003 Smlouva o přistoupení České 

republiky k Evropské unii  

Hlavní politické změny po r. 1989 



Z oslav 700 let Kolince  

29. 30. června a 1. července 1990  



3. srpna 1991 blesková povodeň 

po protržení hráze rybníka Buška  



1.1.1993 vznik samostatné republiky  
Mapa ČR a znaky historických zemí 



19.2.1994 konečně otevřená nová sportovní hala 



R. 2001 dokončena stavba tenisového kurtu 



7. 8. srpen 2002 – povodeň v Nádražní ulici 



10.10.2006 obnoven status městyse 

Městysu Kolinec bylo potvrzeno užívání historického znaku a udělena vlajka  



2009 – rekonstrukce horní části náměstí 



2010 – rekonstrukce náhrobků židovského hřbitova v Kolinci 



2012 – revitalizace zámeckého parku v Kolinci 



2013 – zahájen provoz úpravny pitné vody v Kolinci 



5.7.2014 zahájen provoz nového koupaliště 



Rekonstrukce interiéru kostela sv. Jakuba Většího 

2013 2017 



2016 – rekonstrukce Jindřichovické ulice 



2017 - pět let činnosti kolineckého pěveckého sboru “KOS“ 




