Kovářov
Kraj: Jihočeský

Okres: Písek

Správní obvod: Milevsko

GPS souřadnice: 49.517601N, 14.278094E

Nadmořská výška: 525 m n. m.

První pís. zmínka: 1220 (802 let)

Počet obyvatel: 1 458

PSČ: 398 55

Adresa URL: www.kovarov.cz

Památky a zajímavosti Kovářov
Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří sousoší Kalvárie od sochaře Brokoffa, které stojí na
pahorku u barokní fary při silnici na Vepice. Státem chráněná památka pochází z roku 1732.
Dalšími památkami jsou:
Kostel Všech svatých - Původ tohoto gotického kostela je datován do roku 1220, v té době byl již farní.
Věže kostela jsou barokní z roku 1712, vyšší je 27 metrů vysoká, je na západní straně kostela. Síla zdiva
je 1,5 metru. Chrám má obdélníkový půdorys. Délka je 14,4 a šíře je 9,8 metrů. Výška je 7 metrů. V
presbytáři, nejstarší části kostela je gotické klenutí, klenba je 8,5 metrů vysoká a 6,8 široká. Sakristie
stojí na místě kde byla kaple sv. Kateřiny. Mezi sakristií a presbytářem bylo okno, to se však později
přestavělo na dveře. Tyto druhé dveře nebyly používány, proto se zazdily. V letech 1978 - 1980 byla
provedena generální oprava kostela. Okolo kostela je hřbitov zasvěcený nejsvětější trojici, té byl dříve
zasvěcen i kostel. Na vchodu na hřbitov je obraz Krista s nápisem „Já jsem vzkříšení a život, kdo
věří ve mne, byť i umřel, živ bude".
Stará fara - Budova staré fary vystavěná v barokním slohu v roce 1739 vedle sousoší Kalvárie. Od roku 1967
neslouží ke svému účelu, do podzimu 2007 byla používána jako knihovna. Na severozápadní části byla
ovocná zahrada, na jejím místě byl v roce 1969 postaven kulturní dům a parkoviště. Budovy, které k faře
patřily, se nejdříve staly součástí zemědělského družstva, potom byly zbořeny.
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého dal postavit na své vlastní
náklady kovářovský farář Jan Diviš. Na čtverhranném podstavci jsou nápisy v latinské, české,
německé, jedná se o prosby o pomoc a podpis dárce. Sochu vytvořil sochař Brokoff. Socha je umístěna na
návsi poblíž kostela.
Nedaleko za obcí Kovářov po pravé straně směrem na Radvánov najdete židovský hřbitov se
starobylými náhrobky.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4797/kovarov/pamatky-turistika/
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