
Na všechny fotografie se vztahují autorská práva! 

 



Z městské knihy: 19.11.1658 – velký požár, který zachvátil 35 stavení (červené 

značení); při záchranných pracích zahynulo 9 osob. 

Z městské knihy: 1662 vyhořely domy čp. 28 Adama sklenáře a 

čp. 29 Víta Jílka. 

Z městské knihy:  1674 opět vyhořela stavení čp. 29 a 29 a s 

nimi stavení  sousedů: Pavla Vlčka, Jana Čapka, Zacharyáše 

pekaře, Zacharyáše ševce, Jiříka ševce, Václava ševce. (Čp. 30, 

31, 32, 33) 



Z městské knihy:  31.12.1713 hořela východní 

strana náměstí s usedlostmi čp.7 Lídy Málkové, čp. 

5 Jana Jílka, čp. 4 Václava Krále, čp. 3 Pavla Oudy 

a čp. 2 Víta Hromádky. 

Nešťastná "ulice" (Jindřichovská ulice) byla dne 

17.ledna 1739 ohrožena dalším požárem, který vypukl 

u Sýkory, rychle se rozšířil a strávil 4 domy (dnešní čp. 

44, 43, 42, 40) majitelů  

Sýkory, Jíry, Laci a Dolejšího.  

R. 1772 vznikl požár v kovářské dílně dnešního 

čp. 8 a strávil všechny usedlosti i se stodolami až 

po dnešní čp. 2 



26. května 1779 požár v chalupě 
čp. 58 Vojtěcha Jílka – bečváře. 

2. ledna 1803 požár čp. 2 Josefa Krále, čp. 

3 Václava Vondrovského, čp. 4 Pavla 

Oudy, čp. 5 Josefa Kohouta, čp. 6 Jana 

Beránka, čp. 7 Blažeje Kněze, čp. 8 Josefa 

Kopáčka – kováře, čp. 9 Martina Pohla, čp. 

10 Tomáše Jílka a čp. 11 Jana Krále – 

učitele. 

11.4.1818 požár v “Novém 

mlýně“ (Firchův mlýn patřící 

v té době ke Kolinci).  

V r. 1820 vyhořela kolinecká 
obecní pazderna, čp. 74. 

Dne 25. ledna 1835 mezi 6. a 7.hodinou 

večerní vyhořely dvě stodoly od dnešním čp. 

8 a 9 a celý "šenkovní dům" dnešního čp. 9. 

Bývala to hospoda " U Kaprů" . 

Za 14 dní po tomto požáru v 

tutéž hodinu vyšlehl ze sto-

doly dnešního čp. 5 oheň, 

který zakrátko pohltil dvě 

vedle sousedící stodoly 

dnešního čp. 4 a 7. První 

požár založil údajně vrah 

Pekárek, jemuž přisuzovali i 

druhý požár. 

Bylo to 26.prosince 1836, kdy o 6.hodině 
večerní vypukl požár ve stodole dnešního 
čp. 19, kde žhář Pekárek sloužil. S ní shořela 
i stodola dnešního čp. 18. Žhář Pekárek byl 
odsouzen k 20-ti letům vězení na Špilberku. 



Dne 26. září 1864 vypukl požár v domě čp. 2. 

V únoru 1866 opět hořelo na náměstí: tento den shořely stodoly 

popisných čísel 22 a 23 a druhý den obytná stavení. 

28. července 1867 udeřil 

blesk do panských stájí 

naproti čp. 2 přes silnici, 

které se vším na nich 

svezeným senem zcela 

vyhořely. Stáje již 

nebyly obnoveny a 

místo, na kterém stály, 

bylo přeměněno v 

okrasnou zahradu před 

zámkem. 

Dne 20. července 1877 o půl deváté večer 

vznikl oheň ve stodole Vojtěcha Kopáčka, 

poštmistra, v dnešním čp. 8, jemuž podlehlo 

několik stodol. Druhý den 21.července opět 

okolo 9. hodiny večerní začalo hořet zase na 

poště (čp. 8) a shořelo 5 stavení dolů po 

náměstí směrem k zámku. Jako podezřelý ze 

žhářství byl vyšetřován městský písař Josef 

Frank, majitel hospodářství čp. 7, ale nebylo 

mu nic dokázáno. Byl notorickým 

alkoholikem a také jako 39-ti letý zemřel 

7.5.1879 na otravu alkoholem. 



Dne 12. září 1881 vypukl požár na náměstí v čp. 18, 

přičemž lehla popelem stavení čp. 20 hospodářů Faltýna 

(po chalupě "u Pustýho – Pustaje"), čp. 19 (po chalupě „u 

Vojtěchů" ), Jelínka čp. 18 ("u Sudů") a Leracha čp. 17.  

20.listopadu 1881vypukl oheň v “nešťastné ulici" 
ve stodole Joachyma Šosa čp. 43. Ohni podlehla 
hospodářská stavení jmenovaného Joachyma 
Šosa, Anny Vopavové čp. 44 a částečně i stavení 
Myslíka čp. 45.  

Dne 16.října 1882 vypukl oheň po 

půlnoci v tehdejším čp. 90 v ulici k 

Sušici 

Dne 18. ledna 1893 před 8. hodinou večerní vznikl 

požár ve stodole čp. 8 majitele poštmistra 

Kopáčka. Zachvátil i stavení. 

17. února 1893 

oznámil J. Sýkora, 

že v jeho 

sousedství v čp. 

32, náležející 

Matějovi Princovi 

vypukl požár. 

Čp. 32 



7. července 1893 byl ponocným oznámen 

oheň v budově tehdejšího čp. 98 na Starém 

Ovčíně. V roce 1914 byla ruina vyhořelého 

stavení srovnána s pastvinou a domovní 

číslo zrušeno. 

30. srpna 1893 oznámen oheň v budově patřící Václavu Švajglovi (dnes čp. 138) a J. Jílkovi 

(dnes čp. 98). 

17. února 1899 vyhořel dům čp.100 patřící Václavu Melzerovi. Dům měl v nájmu Leopold 

Pivnička, soustružník. V domě postiženém požárem měl nájemce dílnu, ve které vyráběl hole. 

23. března 1897 byl oznámen 

Bartolomějem Frančíkem oheň ve 

stodole čp. 20 patřící Josefu Faltýnovi.  



6. března 1900 vypukl oheň ve mlýně čp. 65 

náležející Františku Hulcovi. Příčina neznáma. 

Pracoval místní sbor se dvěma stříkačkami. 22. 
března 1902 v nově vystavěném mlýnu opět hořelo 
s menšími následky.  

19. prosince 1903 hrozilo nebezpečí požáru 

obchodu Josefa Poppra v čp. 52. Od přetopených 
kamen se vzňal trám ve zdi. 

Ve čtvrtek dne 21. října 1905 vypukl oheň v tehdejším čp. 14 (v bývalé školní budově) u hřbitovní 

zdi při východní straně kostela (dnes v parčíku mezi hřbitovní zdí a silnicí k Mlázovům). Vzňalo se 

též stavení tehdejšího čp. 13, stojící v sousedství (budova bývalého špitálu).  

Dne 6. března 1911 a 30. dubna 1912 

hořelo v kolineckém chudobinci čp. 74 

(bývalá "Pazderna").  

Dne 26. dubna 1912 strávil oheň stavení 

ve dvoře čp. 2 majitele Karla Kohouta. 

Dne 9. září 1920 o půldruhé v noci vypukl 

oheň v čp. 5 "u Chroustů". Shořela stodola 

s obilím a střecha nad chlévy. Sousedovi 

Šosovi v čp. 7 shořela rovněž stodola s 

úrodou. Oheň byl založen starým 

výměnkářem Králem z čp. 5, který za to 

byl uvězněn v Plzni, kde se oběsil. 

Dne 25. srpna 1918 vyhořela kůlna v 

domě čp. 144 majitele handlíře s 

dobytkem a dřívějšího hostinského v čp. 

111 Františka Olivy. 

 



Přesná evidence o požárech 

zahrnovala zápis 27 položek do 

předtištěných kolonek včetně 

situačního plánu zásahu. 

Část zápisu  se situací z požáru čp. 13 a 14 (škola 

a špitál) v Kolinci dne  21.9.1905. 
Část zápisu se situací z požáru panského teletníku 

v Kolinci dne  29.6.1921. 



Část zápisu se situací z požáru stodol  

v Kolinci čp. 2 dne 12.5.1913. 
Část zápisu se situací z požáru pily Josefa Holuba 

 v Podskalí (Puchverku) dne 23.9.1924. 

Část zápisu se situací z požáru budov 

lihovaru v Kolinci dne  8.12.1924. 



29. června 1921 vypukl požár v dřívějším panském 

teletníku čp. 156. 

 

8. prosince 1924 vznikl požár ve stodole družstevního 

lihovaru. Požár zničil celou stodolu a v ní uložené 

stroje a zásoby. Škoda činila 120 000 Kč. Při požáru 
se nachladil člen Sboru dobrovolných hasičů v Kolinci 
Václav Klouda, krejčí a listonoš z čp. 54 a v 43 letech 
zemřel. 
  

V noci na 6. července 1931 kolem 2. 

hodiny noční vypukl požár v domu 

obchodníka a trafikanta Blažeje 

Bulky na náměstí čp. 51 (Dříve 

vrchnostenská hospoda “U Černého 

Orla“). Požárem domu čp. 51 vzala 

za své i stará svérázná židovská 

modlitebna (synagoga) a skladiště čp. 

52 obchodníka Václava Virta.  



4. července 1934  15 minut 

před půlnocí oznámil hlas 

sirény, že v Kolinci vypukl 

požár. V té době panovala 

po dlouhý čas vedra, vše 

bylo vyschlé a tak dříve 

než siréna umlkla, byla 

celá střecha někdejší 

panské hospody Františka 

Brunera čp. 55. Shořely i 

budovy Františka Nováka, 

mistra obuvnického, čp. 56 

a sousední domek Jana 

Krýsla, listonoše. 

12. února 1935 o půl osmé hodině večerní vypukl 

požár v bývalém "špejcharu" na klínu v rozcestí 

silnice do Mlázov a polní cesty pod Hůrku u školní 

budovy čp. 112, z kterého byla zřízena truhlářská 

dílna Václava Koláře, majitele domu čp. 11.  



Četné požáry v r. 1947. 

V důsledku dlouhotrvajícího období bez srážek, 

vysokých teplot  a suchých větrů již od jarního 

období došlo k řadě požárů. 

Kolinecký sbor hasičů vyjížděl: 

2. srpna hašení požáru lesa v Zadních Hamrech, 

následovalo hašení požáru lesa ve Velharticích. 

19. září  opět hašení lesa ve Struhadle. 

20. září lesní požár v Zelené u Nýrska. 

 

29. září 1947 

V historii kolineckého hasičského sboru byl požár v 

Lukovištích posledním rozsáhlým požárem 

obytných stavení, který dosud sbor pomáhal 

likvidovat. 

Za oběť požáru padlo 15 stavení včetně 

hospodářských objektů, strojů a celá sklizeň úrody. 

Nezůstal ušetřen ani les. Škody se odhadovaly přes 

10 miliónů. 

 

 

 

Obrázky vlevo – vyhořelá stavení v Lukovištích. 



Zakoupením spolehlivého motorového požárního vozidla AS 16 

zn. Mercedes-Benz s výzbrojí umožnilo zvýšit výjezdovou 

činnost kolineckým hasičům.  

 

Zápisy o požárech se objevují v záznamech sboru i v kronikách v 

50-tých letech jen sporadicky: 

 

1963 – 28. července požár stodoly v Kolinci čp. 23 u Faltýnů. 

1967 – 21. srpna požár stavení A. Pintíře v Buršicích. 

1967 – 17. prosince požár kůlny Josefy Reitmaierové  v Kolinci 

            čp. 61. 

1972 – 23. května požár v objektu Západočeských papíren Plzeň u   

            nádraží v Kolinci. 

1975 – požár lesa a slámy v Kašovicích, stoh slámy v Mlázovech. 

1976 – opakované lesní požáry u Puchverka. 

1978 – požár stodoly v Číhani. 

1980 – požáry v Podolí, Vogelsangu a v Mokrosukách. 

1981 – požáry v Ujčíně, Tajanově Mokrosukách a Velharticích. 

1984 – požár lesa v Podolí. 

1985 – požár chaty v Mlázovech. 

1986 – požár lesa nad Puchverkem. 

1988 – požár chaty  v Bernarticích. 

1991 – hořel stoh slámy v Ujčíně. 

1992 – v květnu požár seníku v ZD Kolinec (v ten den spadl kříž  

            z věže kostela sv. Jakuba v Kolinci. 

 

 

1994 – likvidace požáru lesa. 

1996 – vznítila se siláž ve Vlčkovicích, sláma na poli v Tajanově a 

            stodola v Podolí. 

1999 – 12. září hořel stoh slámy za ZD v Kolinci. 25. října hořelo  

            v objektu dřevovýroby v Mokrosukách. 

2000 – 23. ledna požár domu v Sušici, 22. dubna požár ve Smrčí, 

            31. května opět požár v Sušici, 17. srpna požár stodoly ve 

            Lhůtě. 

2001 – 16. dubna požár truhlárny v Sušici, 4. srpna požár od 

            vznícených briket v Ujčíně, 12. září požár pily v Čermné.  

2002 – 27. října požár v Chlístově. 

2003 – 9. ledna požár stavení v Mířenicích, 14. července požár lesa 

            u Dobršína, 20. července požár lesa a louky ve Smrčí,  

            23. července požár kůlny v Čermné, 19. září požár lesa u  

            Roku. 

 2004 – 19. a 20. března požár lesa ve Vlčkovicích, 20. března  

              požár lesa v Lukovištích, 30. dubna požár lesa v Ústalči, 

             3. srpna požár v Lukovištích čp. 15, 30. srpna požár v  

             uhelných skladech v Kolinci, 13. října požár zeměď. 

             stavení v Hlavňovicích. 

2005 – 17. března čerpání vody v Kolinci, 2. května požár porostu 

            trávy v Kolinci nad nádražím, 29.-30. července  

            odstraňování padlých stromů. 



2007 – k popadaným stromům na komunikace 5 výjezdů v roce, 

           10.4. požár hranice dříví v Kolinci, 14.4. požár lesu  

            v Bernarticích, 23.4. požár lesu a trávy ve Stříteži, 16.6.  

            požár ve mlýně Pelant Sušice, 21.6. požár obytného domu  

            v Číhani, 19.8. čerpání přívalové vody z komunikace a  

            sklepů v Hrádku u Sušice , 19.9. požár domu v Sušici, 6.10. 

            požár dřevěné chaty na Pačinách, 24.10. požár skládky  

            komunálního odpadu v Kolinci.    

2008 – k popadaným stromům na komunikace 3 výjezdy v roce,  

            3 výjezdy k požárům travních porostů a lesů, 13.6. požár  

            vozidla T 815 v Číhani, 29.6. požár panelového domu  

            v Sušici.  

2009 – 4.3. čerpání vody v domě čp. 213 v Kolinci,  

            3 výjezdy k požárům lesa, 9.4. požár chaty v Chlístově,  

            26.6. požár skládky komunálního odpadu v Kolinci, 10.7.  

            požár domu v Buršicích.   

2011 – 7.1. odstraňování ledů, 27.3. požár lesa v Brodu, 27.3.  

            požár skládky komunálního odpadu v Kolinci, 13.5. požár 

            stodoly v Zavlekově, 21.5. požár na včelíně v Číhani. 

2013 – 5 výjezdů v roce k požárům, 9 výjezdů technického  

            rázu.   

 

22.2.2012 požár 

stodoly ve Smrčí. 

12.1.2016 požár 

haly v Kolinci. 



Technické zásahy výjezdového mužstva.      29. října 2017.   

Požár bytové 

jednotky v Kolinci. 

2. dubna 2018. 

Důsledek nedbalosti 

či úmyslu? 



Povodeň 5.2.1937 



Povodeň 3.8.1991 



Povodeň 13.8.2002 
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Povodeň 13.8.2002 

Zaplavená Nádražní ulice Zaplavené zahrady 



Orkán Kyril v noci z 18. na 19. ledna 

2007. 

Ukázky z jeho řádění v kolineckém 

parku. 



1885 - čtyřkolová stříkačka od firmy Schiffauer v Klatovech.  

1897 – dvoukolová stříkačka od firmy R.A. Smekal ze Smíchova.  

1905 - dvoukolová stříkačka od firmy Smekal ze Smíchova.  

1924 - motorová stříkačka Delahye s výkonem 30 000 litrů/min.  

1946 - osobní vůz Tatra jako sanitní vůz.  

1946 - nákladní vůz Ford V 8.  

1947 - automobilová stříkačka AS 16 Mercedes Benz.  

1962 - stříkačka PPS 8. 

1970 - vozidlo Tatra T-805.  

1970 - cisterna Praga RN od voj. posádky ve Kbelých.  

1977 - DA Avia 30.  

1978 - Cas 25 Š 706 RTHP (ojetá).  

1983 - Cas 25 Š 706 RTHP (nová).  

1990 - DA Avia 31,  

1990 - PS 12.  

         - Cas 32 (Tatra 815) 

         - CAS K 25 LIAZ (typ 18.29) 

 
 
 

R. A. Smekal Praha-Smíchov 

Osmimístné dopravní vozidlo Delahaye 40 HP z roku 1912 



1946 - nákladní vůz Ford V 8 

Dne 7. dubna 1947 bylo 

předáno klatovským hasič-

ským sborem zdejšímu sboru 

první dopravní motorové 

vozidlo požární služby typu 

LF 15, evidenční značky PS 

2829 zn. Daimler-Benz v 

ceně 140 400 Kčs s hasičskou 

technickou výzbrojí v ceně 11 

374 Kč.  

6. července 1947 uspořádal 

sbor slavnost na oslavu 60-

ti1etého trvání sboru se 

svěcením nové stříkačky. 

Kmotrou stříkačky byla paní 

Krista Dvořáčková, kmotry 

MUDr. Emil Vančata, 

obvodní lékař z Kolince čp. 

233 a František Denk. 



1970 - Vozidlo Tatra T-805.  

Zleva: Václav Mareš, Vlastimil Honzík, Jan Žižka, 

Josef Kuba, Václav Jarošík a Zdeněk Trnka.  

 

1962 - Stříkačka PPS 8. 

 
1977 - DA Avia 30. 

Zleva stojící:  J. Dolejš, P. Princ, V. Mareš, O. Brůha, 
Fr. Prosser, M. Běloch, P. Trčka. 
Klečící zleva: P. Krýsl, ?, K. Černý, K. Krysl.  

1970 - Praga RN od vojenské posádky ze Kbel.  

 



1983 - Cas 25 Š 706 RTHP 

1990 PS 12  přenosná stříkačka 



2010 Cas K 25 LIAZ (typ 18.29) před rekonstrukcí Stejné vozidlo po rekonstrukci 



Cas 32 (Tatra 815) – generální opravou prošla v r. 2016  2010 Cas K 25 LIAZ (typ 18.29) 



Před hasičárnou v r. 2018 



2018 Mercedes Benz 

Sprinter BUS pro 9 osob. 

Zásahové vozidlo MB Atego CAS K30 

2500/200 s nástavbou od firmy 

Rosenbauer.  

Zbožné přání. 

“Není nad naše auta“, 

říká bývalý velitel při 

návštěvě hasičů na letišti 

v Praze.              R. 2010. 



Dvoukolová motorová stříkačka Sigmund DS12, výrobce Sigmund 

pumpy Olomouc – Lutín rok výroby: 1937 

 

Převozná čtyřkolová stříkačka 

zlepšené konstrukce pro 

koňskou přípřež. Ve spodní 

části je vodní vykrývací nádrž s 
výpustným otvorem. V sobě 
skrývá dvouválcové pístové 
čerpadlo s vyrovnávací 
tlakovou a sací komorou. 
Pravděpodobně od výrobce fy 

Smekal v Olomouci. Vyrobena 

okolo r. 1900.  

Stříkačku získali hasiči v 

Brodu r. 1931. 

Převozná čtyřkolová stříkačka pro koňskou přípřež s dvopuválcovým 

pístovým čerpadlem pravděpodobně od firmy Smekal - Smíchov. 

Vyrobeno okolo r. 1890. Stříkačku získali hasiči v Bernarticích r. 1913.  



Stará hasičská zbrojnice byla 

vystavěna podobným slohem 

jako kolinecké nádraží (asi r. 

1889) z cihel bez omítky s 

červeným obnovovaným 

nátěrem a dřevěným štítem 

(lomenicí). Byla situována v 

těsné blízkosti silnice do Středky 

naproti rohu bývalého zámec-

kého parku obehnaného 

kamennou zdí. Na obr. vlevo z r. 

1950 dosluhující budova 

hasičárny. 

V r. 1950-51 byla přestavěna stodola od čp. 2 na 

hasičskou zbrojnici. Ve spodní části vznikly garáže. V 

patře byt čp. 104 pro zbrojmistra a spolková místnost 

se sušící věží. 

 

1898 

1950 

1950 

2009 



2010 2014 

Průčelí hasičské zbrojnice zdobí hasičský znak z období  První republiky.  

Znak z r. 1951 je dílem Karla Melzera. 





Uniformy kolineckých hasičů na přelomu 19. a 

20. století. 

Uniformy kolineckých hasičů – r. 1927. Uniformy kolineckých hasičů po r. 1950. 



Vycházkové uniformy kolineckých hasičů v 70-80tých létech. Zásahové uniformy kolineckých hasičů. 

















sv. Florián – patron hasičů  





Odznak České zemské hasičské jednoty. 

Odznak Moravské zemské hasičské jednoty. Odznak České zemské hasičské jednoty. Odznak Svazu československého hasičstva. 

Prvorepublikové odznaky. 



Odznak Československého 

svazu požární ochrany.  

Znak Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. 

Odznak vzorný řidič, hasič I. stupeň První republika.  

Odznaky “Vzorný hasič“ Československého svazu požární ochrany.  

Prvorepublikové odznaky. 



Hasič III. -  I. stupně 

 

Velitel SH ČMS Strojník SH ČMS 



Velká a menší medaile Za zásluhy 40 

a 30 let činnosti ve sboru. 



Bronzová medaile za 20-ti letou 

činnost. 

Stříbrná medaile za 30-ti letou 

činnost. 

Zlatá medaile za 40-ti letou 

činnost. 

Zlatá medaile za 50-ti letou 

činnost. 

Hasiči ČR vyznamenání Za příkladnou práci, za 

zásluhy v PO, za záchranu života. 







Svaz Dobrovolného Hasičstva Československého 

(SDHČ) – Zlatá přezka k bílé slavnostní uniformě 

z r. 1922. 

Svaz Dobrovolného Hasičstva 

Československého (SDHČ) – Stříbrná přezka z 

r. 1922. 

Přezka ke slavnostní uniformě z r. 1937  

Svaz Československého Hasičstva (SČH) – přezka 
ke slavnostní uniformě z r. 1945. 

Přezka – současnost. Svaz Dobrovolného Hasičstva – mosazná 

přezka k pracovnímu obleku. 



Prvomájové průvody v Kolinci. 



Před pomníkem padlých v 1. sv. válce – 

v hasičské uniformě Vojtěch Dolejší. 

Slavobrána postavená kolineckými hasiči 

na počest prezidenta Ed. Beneše, který 

projížděl Kolincem 8. května 1937. 

Vyprovázení kolegů na poslední cestě. 



Masopusty v Kolinci. 



Podíl hasičů na 

budování 

koupaliště 

uvedeného do 

provozu 22. června 

1975.  

Budovatelské nadšení  

70-tých let min. století. 



Podíl hasičů na budování pavilonové mateřské školy v Kolinci uvedené 

do provozu 26. července 1980.  

Budovatelské nadšení 70-tých let min. století. 



Pravidelné pořádání oblíbených Hasičských bálů v Kolinci v sále restaurace Na Radnici 



Tradiční stavění májky v Kolinci 



Netradiční soutěže pro profesionály 

 i amatéry bez rozdílu věku. 
Soutěže jen pro odvážné. Náš kiosek v parku stále v obležení. 



Kalendáře SDH Kolinec 



Poradili jsme se u piva. 

Domluvili jsme starostovi. 
Nechali posvětit staršími a moudřejšími. Radoval se výbor. 

Radovali se všichni. 

Slavnostní otevření nově zrekonstruované zbrojnice dne 9. října 2010. 



Publikace vydané u příležitosti výročí sboru 

Autor: Petr Trčka a Jiří Boublík, 2003 Autor: Pavel Princ a Monika Bladská, 1988 Autor: Petr Trčka a Jiří Boublík, 2008 



“Do chomoutu vkročit “není u hasičů v Kolinci tak snadné. 



Výlovy rybníka Váchovce                  r. 1984 Tak nám Ti chlapci nějak odrostli.       Ryby čí dál menší a velitel smutnější.           Zbylo něco!? 

            r. 2017 

Frontman kapely Káčaband je spokojen. 



Dvoudenní zájezd do severních Čech.             R. 1980 Zájezd do Prahy.                                             R. 2010 Nahoru nás nedostanou!                                         





Průvody Kolincem – oslavy 100 let sboru.            2. 7. 1978. Oslavy 110 let sboru.               28. května 1988.  Oslavy 130 let sboru.                     12. července 2008         



Slavnostní schůze s dekorováním zasloužilých hasičů – 110 let sboru  

A stalo se! Dnes je Petr profesionálním hasičem!  



Oslavy 120-ti let trvání SDH v Kolinci. Počasí nepřálo.                                                                                                                                                  5. července 1998. 











8.00 hod. nic oslavě nenasvědčovalo. 

Nástup soutěžních družstev SDH Kolinec, Jindřichovic, 

Mlázov, Ujčína a Mokrosuk.  

V dopoledním programu oslav byla soutěž družstev ve 

dvou disciplínách: 1. štafeta 4 x 100 m 

        2. soutěž v požárním útoku            



Soutěže se odehrávaly na hřišti u Základní školy v Kolinci. 

 

O hladký průběh soutěží se starali Pavel Krýsl – hospodář 

SDH, Jiří Boublík – starosta SDH a Zdeněk Trnka ml. – 

velitel SDH.  



Soutěžící brali přípravu na štafetu velmi zodpovědně. 

Ve štafetách předváděli neuvěřitelné výkony. 



Z lávky však nikdo nespadl. 

Některé překážky však byly nad vlastní možnosti. 



Na regulérnost soutěže dohlížela velitelka okrsku SDH  O. Fraňková. 



Průběh oslav provázel slovem František Kohout. 

Porada před druhým soutěžním kláním. 



Kolinecké soutěžní družstvo.                                   O vodu se staral Č. Škarda st.                



Poslední pokyny před startem v soutěži požární útok . 

V očekávání, jak útok dopadne! 



Hasiči z Mlázov jdou na to s vervou. 
V. Skalickému nic neunikne. 



Soutěže zaujaly i pobavily.                                                    Co asi napíšu do novin?  



Soutěžní klání máme za sebou. 
Sice jsme nevyhráli, ale ocenění 

diplomem si zasloužíme. 



Účastníky oslav vítaly členky výboru  

SDH Kolinec St. Lorencová a Zd. Zieglerová. 

A že jim to sluší?! Oslav se zúčastnili i naši nejmladší hasiči. 



V čele slavnostního průvodu šla dechová kapela 

Skalanka z Klatov. 

 

Za kapelou pochodovali vlajkonoši.  

V 11.00  byl zahájen slavnostní průvod Kolincem. 



Krátká zastávka průvodu k uctění památky padlých 

kolineckých občanů ve světových válkách. 



Položení věnců u památníku obětem světových válek. 

Po krátké zastávce pokračuje průvod Jindřichovskou ulicí. 



Průvod v nádražní ulici. 

Průvod míří kolem školní budovy přes náměstí zpět do parku. 



Vlajku SDH Čech, Moravy a Slezska 

důstojně nesli T. Koch a Fr. Pintíř ml. 



Slavnostní schůze v sále restaurace “Na Radnici“. 

Vzorně obsluhovali žáci SOU ze Sušice. 

Pohled na předsednický stůl. 



Na své si přišli i nejmladší. 
Za dlouhodobou obětavou činnost ve prospěch SDH 

a obce získal ocenění starosty Zdeněk Trnka st.  



2018 Mercedes Benz Sprinter BUS 



Ukázky z odpoledního programu slavnosti. 



Závěr patřil taneční zábavě. 

Za vzornou obsluhu v kiosku v průběhu 

celého dne oslav děkujeme M. Pintířovi, 

R. Laškové, H. Rybánské a D. Laškové . 



2015 

2013 



Mladí hasiči v průvodu – oslavy 100 let hasičů v Čechách. R. 1964. 

Kdo se podílel na organizované práci s 

mládeží v SDH v Kolinci: 

Josef Kopp 
Štěpán Heřman 
Václav Princ 
Petr Trčka 
Jaroslav Honzík 
František Prosser st. 
Zdeněk Trnka st. 
František Prosser ml. 
Petr Prosser 
Martin Prosser 
Zdena Zieglerová 
Stanislava Lorencová 
 
 

Vpředu pochoduje Štepán Heřman, za ním Jaroslav Malý. 

V druhém řadu zleva: Zdeněk Trnka, Štěpán Heřman ml., Josef Szabó. 

Ve třetím řadu: Josef Vozka, František Kněz, ? 

Ve čtvrtém řadu: Václav Jarošík a Ladislav Novák.  



Z kroniky Kroužku mladých požárníků v Kolinci založeného r. 1970. 



Při zábavě – stanování u Hajského rybníka.  R. 1971 Při besedách.          Při sportu.                          R. 1971 První soutěž.       Okresní soutěž v Čachrově.   R. 1972. 



Bez mámy a táty to ještě nejde, i když my starší hasiči 

to zvládáme – stanování u Hajského rybníka.  R. 1972. 

Základ pro družstvo soutěže “Plamen 1974“. 

Dorost  

1978. 

Klatovy  

1976. 



Soutěž “Plamen 1976“ v Janovicích n. Úhl.     R. 1976.    
“Plamen 1982“ v Janovicích n. Úhl.          R. 1982.    “Plamen 1988“ ve Velkých Hydčicích.    R. 1988.    

Poslední zápis v dětské kronice SPO v Kolinci. 



Generace mladých hasičů z počátku 90-tých let min. století. 



Činnost hasičského 

kroužku v Kolinci 

obnovena v r. 2014.  



Zařazení žen do sboru – 50. léta min. století. Dorostenky pod vedením Josefa Koppa.  R. 1966 Dorostenky.                        R. 2008 



2010 

2010 

2015 

2015 

2008 2008 
2010 

2012 

Na naše ženy se můžeme vždy spolehnout. 



Klečící zleva: Zdeňka Zieglerová, Jiřina Černá,Anežka Janečková. 

Stojící zleva: Stanislava Lorencová, Milena Presslová, Ivana 

Krýslová, Kristýna Rocheltová.  

Klečící zleva: Miloslav Mareš, Miroslav Rybánský, Zdeněk Trnka. 

Stojící zleva: Čestmír Škarda, Jiří Boublík, Richard Bílek, Zdeněk 

Habásko.  



Generace nejstarších hasičů z r. 1978. Nejdéle se dožili Antonín Novák a Jan Sejpka.  



Zleva: Jan Žižka, Václav Valdman, Sl. Jonáš, Petr Korec. 

Zleva horní řada: Štěpán Heřman, Ladislav Komár, Čestmír 

Škarda a  Daniel Novák. 

Dole zleva: Petr Trčka a Adolf Trnka. 

Zleva: Frant. Prosser st., Václav Mareš a Václav Princ. 

Zleva: Vlastimil Honzík, Václav Valdman, Josef Szabó. 

Zleva: Karel Jonáš, Václav Paleček, František Lerach,  Adolf Trnka, Josef Matějovic 



Vlastimil Honzík. Josef Kuba. Miloslav Běloch. Zleva: Václav Princ, Václav Paleček, Václav Mareš, Emanuel Makrlík. 

Zleva: Vojtěch Ulrich, Petr Korec, Čestmír Škarda, Václav Mareš, Josef Kuba, František Prosser st.. 
Frant. Prosser ml. a  Petr Honzík František Švarc. Jaroslav Krýsl. 



Dvěma osobnostem kolineckých hasičů, Petru Trčkovi a Františku Prosserovi,  

se splnil sen – moderní hasičárna se skvělou technikou.  



Karel Hinz  1897, 1918 Václav Kolář    1924 Karel Krysl      1934 Jan Škopek       1937 Jan Zimmermann    1946 

Štěpán Heřman    1966 Daniel Novák        1977 František Prosser 1983 Jaroslav Krýsl  1985 Václav Bílek   1987 

Josef Nevrla, správce velkostatku                        1885 

Jindřich Jedlička, správce velkostatku                1892 

Antonín Figar, c. k. geometr                                 1893 

Josef Šampalík, sládek v Kolinci                           1895  



Václav Jarošík       1993 Václav Princ      1995 

Jiří Boublík                   2005 

Vlajka městyse Kolinec 

Znak městyse Kolinec 



Emanuel Krysl   1897 Josef Mašek    1898, 1904 Jindřich Bouda  1903 Karel Krysl          1924 Karel Hosnedl     1933 

Václav Jarošík     1936 

                               1946 

                               1947 

S válečnou přestávkou, 

kdy velitelem byl Rudolf 

Boublík, sloužil až do 

roku 1958   

   

 

Jarosl. Drachovský   1937 Václav Jarošík Václav Jarošík Petr Korec   1958, 1966 

Václav Kopáček , čp. 7 – poštmistr        1897 

Karel Frančík , čp. 131 – hostinský        1886 

Jan Němec, čp. 1 – nadlesní                     1892     



Jiří Pokorný                1960 Václav Valdman        1971 Václav Princ               1973 Zdeněk Trnka st.       1993 Zdeněk Trnka ml.       ? 



starosta 

Jiří Boublík 






