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Z kostela Narození Panny Marie v Písku
uvidíte město i okolní přírodu

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY

v roce 1855 byl zřízen nynější přístup, který vede
levým portálkem. Ve věži se nachází nádherná kamenná reliéfní výzdoba a jsou zde zavěšeny čtyři
zvony z devadesátých let 20. století. Největším
zvonem je sv. Václav, který má hmotnost 1300 kg.
Bohužel původní zvony se nedochovaly. Díky dotaci z Regionálního operačního programu JihozáV průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF DNES
pad byla věž děkanského kostela plně zpřístupněpřináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
na veřejnosti. Prohlídky věže je možné absolvovat
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
po předchozí rezervaci v infocentru. Této možnosužijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
ti využijí v úterý 26. 8. i zástupci Regionální rady
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Jihozápad. Ti si píseckou věž vybrali jako jeden
Navštivte www.rr-jihozapad.cz/kompas.
z mnoha úspěšně realizovaných projektů při svém
putování po okresech Jihočeského a Plzeňského
kraje. To má za cíl zhodnotit dosavadní přínos ﬁnanční podpory z Evropské unie prostřednictvím
Regionálního operačního programu Jihozápad
v uplynulém programovém období 2007–2013.
Strach z výšek nechte doma a navštivte tuto doKdo někdy navštívil jihočeské město Písek, musel i jako hláska, neboť na jejím vrchu byl vytvořen minantu jižních Čech. Navštivte věž děkanského
zaznamenat jeho dominantu, věž děkanského honosný ochoz s kružbovou balustrádou. Původ- kostela do konce srpna a získejte tak možnost
kostela Narození Panny Marie. Majestátně se tyčí ně do věže vedlo dřevěné venkovní schodiště a až zapojit se do prázdninové cestovatelské soutěže
nad historickým centrem města a nabízí tak krásný
KOMPAS.
pohled nejen na město, ale i na okolní lesy, louky
Navíc ve dnech 4.–6. září se bude v šapitó u děa kopce. Kostel, jehož je věž součástí, byl vybudokanského kostela konat již tradiční Neobyčejný
ván pravděpodobně mezi třicátými až šedesátými
festival loutkového divadla. Loutkové divadlo
lety 13. století. V průběhu let prošel kostel mnoha
Nitka zde bude rozdávat radost dětem i dospělým
změnami a přístavbami. Architektonicky nejvýa zcela jistě potěší nejen milovníky loutek. Festirazněji do objektu zasáhla právě výstavba nynějval začne 4. září v 16 hodin průvodem loutek od
ší monumentální zvonice – věže, která proběhla
fary. Návštěvníci festivalu budou mít jedinečnou
na konci 15. století. O založení věže v roce 1498
možnost zhlédnout skvělá loutková představení.
dodnes informuje latinsky psaná kamenná deska.
Součástí zábavného programu je i tradiční výstava
Foto: ROP Jihozápad
Věž již od samého začátku mohla být využívána
loutek, výtvarná dílna a mnoho dalšího.
Foto: ROP Jihozápad

Adresa: Velké náměstí 113, 397 01 Písek
Tel: +420 387 999 999

INFOCENTRUM PÍSEK

Otevírací doba:
denně kromě pondělí ve 13, 14, 15, 16, 17 hodin

www.icpisek.cz/vez,
případně osobním objednáním
v Infocentru Písek. Vstup je zdarma.

Vstup na věž je možný pouze na základě
předchozí rezervace na

Adresa: Farní kostel Narození Panny Marie,
ul. Leoše Janáčka, 379 01 Písek

