Souřadnice GPS: 49°17´57.125´´N, 13°26´21.042´´E

V horkých letních dnech se můžete osvěžit na
místním koupališti s velkým a malým bazénem
a brouzdalištěm se skluzavkou pro nejmenší,
milovníci sportu jistě uvítají volejbalové hřiště
a tenisové kurty. Krajina okolo Kolince
umožňuje v létě turistické a relaxační
vycházky a cykloturistiku. Obcí procházejí
cyklotrasy spojující nejnavštěvovanější
turistické lokality šumavského podhůří. Mezi
nejhezčí patří trasa č. 2086 vedoucí z Kolince
přes lesní komplex Vidhošť se studánkou
zvanou Filipka do Ústalče. V okolí městečka
můžete obdivovat i četné stopy po
středověkém rýžování zlata. Městys Kolinec
vedle Kolince tvoří dalších 17 okolních vesnic
ve kterých naleznete mnoho atraktivních míst.
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ZIEL 3
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“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

MĚSTA A OBCE

Městys Kolinec naleznete v nádherné krajině na rozhraní Šumavského podhůří a Plánické vrchoviny,
12 kilometrů od Sušice. Původní osadu Kolinec sevřenou mezi vrchy Rovina a Vidhošť založili
rýžovníci zlata, neboť zdejší říčka Ostružná byla, stejně jako blízká Otava zlatonosná. Stříbrná
jednoocasá lvice ve znaku dokazuje, že městečko bylo od svého založení věnným majetkem
českých královen. O velmi bohaté a dlouhé historii městečka svědčí jeho dominanta, raně gotický
kostel sv. Jakuba Většího, jehož původní zdivo je datováno až do 12. století. Největšího rozkvětu
se městečko dočkalo za působení Václava Vintíře z Vlčkovic, kdy byl na místě dřevěné tvrze
postaven renesanční zámeček, přestavěný v 19. století v duchu empíru. Zámek dnes využívá
základní škola. Barokní sloh v Kolinci reprezentuje kamenný most se sochou sv. Jana Nepomuckého
přes řeku Ostružnou, který je chráněn jako technická památka. Velmi navštěvovaným turistickým
cílem se stal také židovský hřbitov z poloviny 17. století, který patří mezi nejstarší v naší zemi
a dokládá existenci početné židovské komunity, která zanikla v období 2. světové války. Hřbitov
je přístupný ze zámeckého parku. Kolinec se může pochlubit i několika slavnými rodáky, jako byl
Dr. Matyáš Borbonius, lékař Petra Voka a vysoké české šlechty nebo operní pěvkyně L. Márová.
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