Nedaleko obou obcí se rozkládá vrch Slavník, na jehož vrcholu se nachází soustava ohromných balvanů,
jejichž název uchovávala lidová paměť jako “pohanský oltář”. Slavník je místem připomínající zdejší
prastaré osídlení, na němž byly nalezeny předměty již z doby bronzové. V Břežanech i Hradešicích
můžete využít sportovní hřiště nebo se vykoupat v místních rybnících. Za vidění stojí i mešní kaple
u sv. Antonína s novogotickou hrobkou rodiny Taafů, který pocházel z irského Ballymote.
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POZNEJ POŠUMAVÍ

Malebné obce Břežany a Hradešice leží v úrodné oblasti horažďovické pahorkatiny, v rozvlněném kraji
s množstvím lesů a kamenných ostrůvků v polích a lukách. Obec Břežany píše svoji historii již od roku
1319. Dominantou Břežan je místní náves se selskými statky, keré jsou zdobené bílými štíty lidového
baroka, na nichž je zachována zděná lidová architektura jihočeského blatského typu. Ve středu obce
nalezenete také drobnou kapličku sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století. V lese nad obcí
u studánky s léčivým pramenem pak stojí kaple sv. Anny z roku 1760, kterou již 150 let stíní památná lípa
malolistá s obvodem kmene 430 cm a výškou 24 m. Břežany si stále udržují tradice ochotnického divadla,
které se hraje v přírodním amfiteátru nedaleko obce. První zmínka o obci Hradešice pochází z roku 1360.
V tomto roce je prvně připomínán kostel Proměnění Páně, který je nepřehlédnutelnou dominantou obce.
V původní klenbě se dodnes zachovaly zbytky gotických fresek a jeho kruhová zeď kolem hřbitova
naznačuje, že měl kdysi obranný charakter. Zdejší náves patří spolu s Břežanskou k nejkrásnějším
v celém okolí. Při prohlídce zde naleznete kapličku sv. Jana Nepomuckého, Boží muka z roku 1882
a několik dochovaných objektů lidové architektury selského baroka. Hradešice si drží i svůj netradiční
primát - v roce 1880 zde byla zavedena v Čechách první výroba známého Panuškova uherského salámu.

ATRAKTIVITY

Souřadnice GPS Břežany: 49°20´55.523´´N, 13°37´2.474´´E, Hradešice: 49°19´23.155´´N, 13°35´47.189´´E
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VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
BŘEŽANY A HRADEŠICE

