Sportovní areál T sport
Víceúčelová sportovní
hala v centru města (tenis,
badminton, nohejbal,
bowling) doplněný barem
Pod lípou.

ve Voticích

další zajímavosti

Praha
D1 exit 49

Brno

Votice

www.blanik.net

Městský stadion
Skatepark, workoutové hřiště,
fotbalové hřiště s trávou
i umělým povrchem, menší
multifunkční hřiště pro další
sporty, večerní osvětlení.

Expozice zraněných
a handicapovaných živočichů
Pobočka Ochrany fauny
ČR Hrachov, expozice
a přednáškové místnosti,
výstavy, semináře, výukové
programy a akce pro děti.

i

Infocentrum
Komenského náměstí 177, 259 01 Votice
t: +420 317 812 505 | e: infocentrum@votice.cz

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

Kulturní léto
Tradiční pohádkový festival konající
se každou prázdninovou neděli od
18 hodin v divadélku U Modré
kočky ve Dvoře. Série letních akcí
organizovaných Městským kulturním
centrem zakončených tradičními
Svatováclavskými slavnostmi.

k dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu
Projekt Geopark Kraj blanických rytířů realizuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim,
který dlouhodobě pečuje o přírodní a kulturní dědictví regionu.

Votická kopretina
Ucelený soubor cyklotras s centrem
ve Voticích. Trasy lze mezi sebou
libovolně kombinovat.
Cyklotulák
Pohodový cyklovýlet konaný
v červnu a září. V cíli každý účastník
získá titul “Cyklotulák” a odměnu.
Vhodné pro rodiče s dětmi.

Na projektu spolupracují města Trhový Štěpánov, Vlašim, Votice, Zruč
nad Sázavou, městysy Čechtice, Křivsoudov, Louňovice pod Blaníkem,
Načeradec, Neustupov, Olbramovice a obce Hulice, Jankov, Kamberk,
Kondrac, Miličín, Pravonín, Ratměřice, Veliš a Zvěstov,
Farma Krišnův dvůr, Muzeum Podblanicka a Správa CHKO Blaník.

Vyrobeno v roce 2015 | text: Lucie Krubnerová | foto: Martin Špoula a archiv města Votice | graﬁcká úprava: Viktor Puci
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Votice

Klášter sv. Františka z Assisi

Vyhlídková věž Václavka

Františkánský klášter získalo město Votice do svého vlastnictví v roce
2012 a usiluje o jeho postupnou obnovu. Objekt nechal vystavět hrabě
Sezima z Vrtby za to, že se mu narodil mužský potomek – pokračovatel
rodu. Nynější podoba budovy pochází z druhé poloviny 18. století.
V klášteře postupně vznikají interaktivní expozice – historie kláštera,
místních rodáků a expozice JANKOW 1645 zaměřená na třicetiletou
válku a nejkrvavější bitvu v českých zemích (6. 3. 1645). V současné
době je možné navštívit Galerii sv. Františka s velkoplošnými plátny.
V roce 2015 (370. výročí bitvy u Jankova) bude zprovozněn web
www.jankow1645.eu.

Po zdolání 135 schodů se ocitnete na vrcholu báně kostela sv. Václava.
Vyhlídka se nachází ve 35 metrech a nabídne vám pohled na město
z ptačí perspektivy. Cestou se v jednotlivých patrech věže seznámíte
s fungováním hodinového stroje, zhlédnete stálou expozici místního
malíře a graﬁka Vladislava Kasky, prohlédnete si funkční zvony sv. Václava a sv. Vojtěcha. Ve věži si můžete zakoupit suvenýry a prohlídku
zakončit občerstvením v Restauraci u Modré kočky.

Možnost prohlídek:
| Občanské sdružení za záchranu kláštera – tel.: 732 262 721.

M

ěsto Votice je se svými 4 500 obyvateli bránou
České Sibiře. Nejstarší zmínky o osídlení pochází
z 2. pol. 12. stol. Votice se nachází na pomezí Středočeského
a Jihočeského kraje. Najdete zde zachovalou přírodu
a řadu památek. Město nabízí zázemí pro klidnou rodinnou
dovolenou a společně s okolními atraktivitami je vítaným
turistickým cílem.
S historií města se můžete seznámit prostřednictvím sbírek Vlastivědného klubu Votice – v expozici „Votice v minulosti“, která je umístěna v přízemí staré radnice na náměstí. Po domluvě je možné zhlédnout
i exponáty, které se do výstavních prostor nevešly (Informační centrum
Votice).
V budově obřadní síně na místním opraveném židovském hřbitově si
můžete prohlédnout expozici věnovanou historii Židů a židovským
památkám ve Voticích a okolí. Prohlídky je nutné předem domluvit.

Při návštěvě města nezapomeňte navštívit i přírodní rezervaci
Džbány-Žebrák. Z hlediska ochrany přírody se jedná o velmi významné
území, a to díky své rozmanitosti a neporušenosti. Nejkrásnější pohled
na okolí je z koňského hřbetu – zajezdit si můžete na statku Voleveč
v Košovicích, v jezdeckém klubu Atrej v Buchově nebo navštívit farmy
v Bučovicích.

Informační centrum ve věži:
| červen, září: so a ne 12.00–17.00 h.
| červenec, srpen: úterý až sobota 10.00–12.00, 12.30–17.00 h.
| říjen–květen nebo mimo návštěvní dobu kdykoliv
po tel. dohodě 777 770 693.
| průvodce po domluvě

Vrtbovský okruh městem Votice
Významné sakrální památky města – kostel a klášter
sv. Františka, Boží hrob, kostel sv. Václava a římsko-katolickou faru si můžete prohlédnout při procházce tzv.
Vrtbovským okruhem. Boží
hrob je jednou z nejvýznamnějších památek města. Mniši
z místního kláštera v Jeruzalémě pořídili přesný nákres
tamního Božího hrobu. Nevíme přesně, kdy se mniši vrátili
zpět do Votic, ale se stavbou
se započalo až 27 let od začátku jejich cesty. Stavba byla
dokončena v roce 1688.
Důležité informace:
| Vyzvedněte si v informačním centru letáček – průvodce s mapkou.

Kolem Votic za poznáním
Značená 8 km dlouhá trasa vás provede od vyhlídkové věže Václavky
zajímavými místy v okolí. Na devíti zastaveních navštívíte poutní kapli
sv. Vojtěcha, dozvíte se, proč se zdejšímu kraji říká Česká Sibiř. Povíme
vám o slavných osobnostech, kterým zdejší kraj učaroval, o vile novináře, spisovatele a politika Jana Herbena, kterou navrhl architekt Jan
Kotěra, o šibeničním vrchu i majestátním votickém javoru s vyhlídkou
na město. Kromě informací o zajímavých místech regionu je součástí
každého info panelu zajímavý úkol.
Důležité informace: Stezka je pro pěší přístupná celoročně.
Tematický leták s trasou v infocentru.

