Dívčice
Kraj: Jihočeský

Okres: České Budějovice

Správní obvod: České Budějovice

GPS souřadnice: 49.108629N, 14.309298E

Nadmořská výška: 494 m n. m.

První pís. zmínka: 1358 (663 let)

Počet obyvatel: 549

PSČ: 373 48

Adresa URL: www.divcice.cz/

Památky a zajímavosti Dívčice
Pomník rychtáře Jakuba Kubaty na Zbudovských Blatech:
Pomník blatské legendy rychtáře Jakuba Kubaty popraveného v roce 1581 po sporu blatských sedláků s
hlubockou vrchností (Rožmberk - Adam z Hradce) je umístěn jihovýchodně od Zbudova. Jedenástimetrový
pomník se sochou Kubaty stojí v hájku vzdáleném asi 150 m vpravo od cyklostezky ze Zbudova na Zliv.
Na nedaleké louce za Soudným potokem jižně od pomníku lze vidět 2 kameny - první vysoký 170 cm,
prý na místě popravy a druhý 130 cm v místech kam se dle legendy odkutálela Kubatova hlava.
Pomník podle návrhu sochaře V. Suchomela zhotovila sochařská dílna z Hořic. Velkolepé odhalení se
uskutečnilo 21.8.1904 na táboru lidu za účasti až 31000 osob. Na pomník přispěly především
všechny blatské obce a bylo završeno několikaleté úsilí "Spolku pro zbudování pomníku Jakubu
Kubatovi ve Zbudově na Blatech". Odhalení se zúčastnili literáti Karel Klostermann a A. Heyduk, který Kubatovi
věnoval báseň.
Kubatovská tradice pokračovala i v nové ČSR v roce 1919 na 15. výročí se u sochy sešlo na 20000 lidí
a v roce 1924 při oslavě 20. výročí odhalení pomníku pak 7000 lidí v čele se zástupci tehdejší
vlády.
Romantická kaple na návsi v Dívčicích:
V roce 1906 byla místo staré sloupové zvoničky na návsi v Dívčicích postavena kaple, zasvěcená sv.
Janu Nepomuckému. Výstavbu na náklady obce zajistil Pruner z Hluboké.
Nedaleko, na jižním okraji návsi, stávala kdysi, dnes už neexistující, tvrz postavená v roce 1528 pánem
Ctiborem z Dívčic a Sudoměře. Její zbytky byly zlikvidovány počástkem 20. století. Nejstarší
dívčická tvrz pánů ze Sudoměře byla ze 14. století a stála pod hrází rybníka Březovec (vyhořela
v roce 1601).

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/3289/divcice/pamatky-turistika/
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