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Hasičský sport v Čečelovicích
Dnešní povídání v jubilejním 50. čísle zpravodaje bude o
nejmenších občanech naší vesnice. Začalo to loni, kdy se
zrodil nápad vytvořit dětské hasičské družstvo. Pozvali jsme
děti na schůzku a bylo hned jasno. Děcka z našeho nápadu
byla unesena, a tak jsme se pustili do příprav.
Nápad byl jedna věc, ale náplň setkání je věc druhá.
Nechtěli jsme, aby činnost sklouzla jenom k soutěžím. Je
potřeba děti nasměrovat, aby se v budoucnu staraly o svoji
rodnou vesnici, aby si ji zvelebovaly a měly ji rády. Aby se
později rády vracely tam, kde prožívaly hezké dětství se
spoustou pěkných vzpomínek. Děti ve městech to mají
jednodušší a hlavně tam mají mnoho možností, jak využít
svůj volný čas. Zde na vesnici toho na vymýšlení moc není. A
když se děti nudí, tak to nedopadne nikdy dobře, protože
začnou vymýšlet nezbednosti. Proto se snažíme aspoň část
jejich volného času smysluplně vyplnit.
V loňském roce jsme jim nejdříve ukázali něco ze
zdravovědy a vyzkoušeli jsme si topografické značky, které
využijí, když půjdou s rodiči na výlet. Nejvíce ale děti lákal
nácvik útoku. Na prvních schůzkách cvičily bez vody, ale jak
všichni víme, jdou do všeho po hlavě a samozřejmě žadonily
o útok s vodou. Když se poprvé nastartovala mašina, začaly
být nervózní, ale netrvalo to dlouho, útoky s vodou je začaly
bavit a chtěly neustále trénovat. Loňský rok jsme ukončili
hezkým dnem na Pasece se soutěžemi o dárky a pečením
buřtů. Prostě jsme prožili krásné slunečné odpoledne s
příjemným povídáním.
Letošní rok opět začal úklidem v naší obci, kde i malí
hasiči přidali ruce k dílu. A protože děti nejvíce využívají
dětské hřiště, měly za úkol si uklidit právě tento prostor.
Nebyl to pro ně moc těžký úkol, jelikož máme děti velice
pracovité a můžeme být na ně po právu všichni pyšní. Na
hřišti nebylo moc práce, každý, kdo sem chodí, ví, že zde
není nepořádek, protože děti si areál snaží udržet v čistotě i
přes celý rok.
3. června u nás ve vsi proběhla hasičská soutěž o pohár
starosty SDH. Příprava soutěže není věc jednoduchá. Museli
jsme najít místo, kde tato soutěž bude probíhat. Zároveň
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jsme se snažili najít takové místo, které by
bylo snadno přístupné i pro nejstarší občany,
aby se i oni mohli přijít podívat na výkony
hasičů a udělat si hezký den. Po výběru
sportoviště přišlo na řadu sehnat všechno
občerstvení – klobásy nám udělal p. Koudelka
ze Střelských Hoštic, za úžasné bramboráky
můžeme poděkovat Květě Zachů a ženám ze
školní jídelny. Abychom při útocích neběhali
ve vysoké trávě, bylo potřeba tento prostor
posekat. S tím nám pomohli pracovníci ze ZD
Záboří, elektřinu a vodu po celý den dodávali
ze svých domů Luboš Vachl a Karel Němeček
a pivo dovezl pivovar Strakonice. Jak jste si
asi všimli, se samotnou přípravou nám
pomáhala spousta lidí, doufám, že jsme na
někoho nezapomněli. Touto cestou bychom
chtěli všem moc a moc poděkovat. Na nás
hasičích bylo hned od rána připravovat
prostor k útoku, postavit 3 veliké stany a
hlavně zajistit velké množství občerstvení. Do
obsluhy se s velikým nasazením vrhly
manželky hasičů Irena Zachová, Lucka
Stejskalová a Štěpka Lávičková a dále také
Lenka Končelová, Filip Samec a Michaela
Kočárová.
S dětmi jsme měsíc před soutěží
trénovali, protože v tento den byla pro děti
velká premiéra. Ten měsíc byl velice náročný,
každou neděli jsme měli schůzku na Pasece.
Ze začátku běhaly okolo 40 sekund, občas se
jim rozpojily hadice, ale trénování a jejich
velká píle přinesly žádané ovoce a před
samotnou soutěží měly časy kolem 25
sekund. Soutěžní družstvo jsme postavili
takto: Patrik Pekař byl u mašiny, Natálka
Behenská a Anča Miklasová spojovaly savice,
Kristýnka Lávičková měla na starosti koš.
Rozdělovače se ujmul Adam Skala a dopředu
s proudnicemi běželi Sam Zach a Jaromír
Hájek. V záloze jsme ještě měli náhradníky
Elišku Pekařovou, Elišku Lávičkovou, Alenku
Hájkovou, Tomáše Zahradníka a Bohouška
Kůtu.
Na soutěž přijelo šest dětských
družstev:Zadní Zborovice, Lažánky, Mečichov,
z Třebohostic přijela dokonce družstva dvě a
domácí, účastnila se i jedna přípravka ze
Záboří. Náš dětský tým šel na řadu jako čtvrtý

a na dětech byla vidět obrovská nervozita.
Byl to pro ně první útok před takhle velkým
publikem. Útok se povedl za 28,69. Čas to byl
moc pěkný, ale přesto děti skončily na pátém
místě. Po skončení jejich soutěže všechna
nervozita z dětí spadla a byly rády, že to mají
za sebou. Při vyhlášení výsledků dostaly
medaili a byly moc spokojené.
Ženská družstva byla čtyři: Mečichov,
Třebohostice, Doubravice a domácí. Našim
ženám se povedl čas útoku 45,02, a tak si
vybojovaly pohár za krásné třetí místo.
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Družstev mužů bylo osm: Lažánky, Mečíchov, Radomyšl, Třebohostice, Zadní Zborovice,
Doubravice, Bratronice a domácí muži, kteří vybojovali šesté místo v pěkném čase 34,68. Všechny
útoky proběhly v naprostém pořádku a bez zranění, tudíž se mohlo přejít na vyhlášení výsledků.
Po ceremoniálu jsme pro odvážlivce uspořádali pivní štafetu, kdy mají čtyři soutěžící za úkol v
co nejkratší době vypít každý jedno pivo, ženy pijí třetinky a muži půllitry. Kategorii žen vyhrálo
družstvo z Doubravice v čase 27,00 a v kategorii mužů vyhrálo v nepřekonatelném čase 25,34
domácí družstvo mužů. Poté následovala volná zábava s hudbou, o kterou se postaral DJ Hrubeš.
Repertoár písniček byl velmi pestrý, což mělo za následek, že se z obyčejné louky stal taneční
parket až do nočních hodin. A pak úklid a do hajan.
Za čtyři roky nás čeká 120 let výročí. Tohle byla tedy zkouška ještě před větší akcí, kde určitě
budeme chtít se všemi našimi družstvy zazářit.
17. 6. 2017 jsme se zúčastnili soutěže v Mečichově, kde jsme dosáhli těchto výsledků: muži
sedmí, děti přípravka 2. místo, děti starší – sedmé místo.
Na závěr vás chceme pozvat 5. 7. 2017 do Doubravice, kde se koná soutěž k 115. výročí.

Kolektiv SDH

Foto Bohumil Braun
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Informace z obecního úřadu
Přijatá usnesení ze zasedání OZ
 ze dne 5. 5. 2017
1. OZ projednalo a bere na vědomí rozpočtové změny č. 12/2016, č. 1,2,3
 ze dne 12. 6. 2017
/2017.
Pro 9 hlasů
1. OZ projednalo a
2. OZ odsouhlasilo smlouvu o výpůjčce movité věci /kontejner na kov/ mezi schválilo závěrečný účet
Svazkem obcí Blatenska a obcí Čečelovice.
DOS Radina za rok 2016 vč.
Pro 9 hlasů
příloh s výrokem bez
3. OZ schválilo závěrečný účet obce Čečelovice za rok 2016 vč. příloh
výhrad.
s výrokem bez výhrad.
Pro 9 hlasů
4. OZ schválilo roční účetní uzávěrku za rok 2016.
2. OZ vzalo na vědomí
Pro 9 hlasů
rozpočtovou změnu
5. OZ schválilo přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
č.4/2017.
z přezkumu hospodaření za rok 2016 a zprávu o plnění přijatých opatření.
Pro 9 hlasů
Usnesení bylo
6. OZ projednalo a schválilo podání žádosti na revitalizaci rybníka Dráha, č.
schváleno celkem 9 hlasy
parc. 1567/2, 1567/7. U rybníka Mrázův souhlasí s podáním žádosti po
členů OZ v obou bodech.
vyřešení spoluvlastnických vztahů.
Pro 9 hlasů
7. OZ schválilo žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obce
Čečelovice při pořádání Rally Agropa dne 29. 7. 2017.
Pro 8 hlasů, proti 1 hlas
8. OZ projednalo a schválilo stanovení školského obvodu v obci Záboří.
Pro 9 hlasů
9. OZ projednalo a odsouhlasilo zajištění vlastních finančních zdrojů pro
realizaci akce „Pořízení DA pro dovybavení jednotky SDH Čečelovice“.
Pro 9 hlasů

1. Obecní zpravodaj č. 51 vyjde na podzim.
2. 22. července bude v obci sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Kontejnery firma Rumpold
s.r.o. přistaví na obvyklém místě – před obecním
úřadem. Do velkoobjemového odpadu patří odpad,
který se nevejde do popelnice – sedačky, křesla,
matrace, koberce, lina.. , a nebezpečným odpadem
se myslí např. rádia, televizory, počítače, barvy, laky,
ředidla včetně prázdných obalů od těchto látek, dále
zářivky,
výbojky,
monočlánky,
akumulátory,
motorové oleje, léky apod. Proto tohoto sběru
maximálně využijte.
3. Upozornění rodičům dětí, které si krátí volné chvíle
ničením majetku ostatních obyvatel a majitelů lesů. V oblasti ve směru silnice ke Kaštanu hned za
prvním lesem se objevilo místo, které svědčí o „úřadování dětí“. Jedná se o vzniklou škodu - vykácení
stromů a stromků, dále navezení zařízení z kuchyně – hrnce, hrnky… Majitel lesa bude jistě nemile
překvapen.
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Naši jubilanti
Oslav Oslavenci v měsíci červenci:

Oslavenci v měsíci srpnu:

Paní Braunová Marie – 84 let
Paní Vaněčková Božena – 65 let
Pan Petr Kalbáč – 50 let
Pan Hrubeš Jan – 60 let
Paní Švecová Anna – 88 let

Paní Vlčková Anežka – 87 let
Oslavenci v měsíci září:
Pan Žákovský Martin – 70 let

Přejeme našim jubilantům pevné zdraví a hodně spokojenosti v osobním životě.

Smutné události
19. května 2017 nás opustila ve věku 85 let paní Helena
Harášková z čp. 30.
Dne 21. května 2017 pak tiše skonal pan Karel Němeček
z čp. 80.
14. června 2017 zemřela ve věku 89 let paní Stejskalová
Milada z čp. 33.

Čest jejich památce a upřímnou soustrast rodinám, kterým
budou chybět nejvíce.
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Akce letošního jara aneb stále se něco děje
Večer s Andersenem
Poslední březnový večer patřil setkávání knih a čtenářů
nejen v knihovnách, ale i třeba ve školách, dokonce tato
akce přerostla i hranice republiky. Naše knihovna je maličká,
nevešli bychom se do ní, a proto jsme znovu obsadili třídu v
bývalé škole. Četli, luštili, hráli si, sice jenom večer, ale snad
ke spokojenosti všech dětí.
Oficiálním tématem letošní Noci s Andersenem byl
Čtyřlístek, časopis, který své čtenáře baví již 50 let.
My jsme se v našem Večeru vypravili do starověkého
Řecka, konkrétně za Héraklem, slavným, nebojácným a
odvážným hrdinou řeckých pověstí.
Na rozkaz a přání mykénského krále Eurysthéa, ale
hlavně kvůli jeho závisti, musel Hérakles vykonat 10 prací.
Nerad, ale musel, i věštírna v Delfách mu potvrdila jeho
ortel. Všechny zadané úkoly byly těžké a namáhavé, při jejich
plnění tekla spousta krve.
Také děti musely splnit několik úkolů a dokázat, že umějí
zdolávat překážky, použít rozum, vtip a obratnost.
Luštily hlavolamy, sestavovaly správné názvy knih,
přecházely řeku s pomocí kartónu a také zkusily vyčistit
Augiášův chlév. Hérakles musel zavést do chlévů krále
Augiáše řeku, aby vyčistil letité nánosy, dětem stačilo brčko
a dobrý dech.
Na konci našich setkání děti rády hrají pantomimu a
obouvají poslepu židle, křiku a legrace je dost.
Při úvodním čtení pohádky děti malovaly masky podle
postav Čtyřlístku, takže jsme se v nich na závěr večera
vyfotili.
K letošnímu „Andersenovi“ bylo vydáno speciální číslo
Čtyřlístku, každý účastník si odnesl svůj výtisk. Poděkování
posíláme do Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích.
A kdo se Večera zúčastnil? Dvanáct odvážných dětí,
jedna paní učitelka, jedna knihovnice a také jedna paní
fotografka. Děkujeme za krásné fotky.
Těším se na setkávání v knihově, každé je jiné a hezké.

Knihovna a čtenáři a dění
kolem
Tak jako zvolal Galileo Galilei: „A přece se
točí!“, mohla bych napsat o naší knihovně: „Málo,
ale chodí!“ Počet čtenářů v naší knihovně klesá,
počet knih stoupá. Knihy přibývají ve vlastním
fondu, k výběru jsou i svazky putovního souboru ze
Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. A nejsou
to tituly staré 20 nebo i více let, naopak.
Například:
VĚTVIČKA, Václav: Něco pro zahřátí duše –
povídání pana Větvičky pobaví a opravdu zahřeje
na duši. Je zábavné, čtenář se dozví spoustu
zajímavostí o rostlinách, lidech i české krajině. To
vše psané vtipně a krásnou češtinou.
BAUER, Jan: Hvězda Valdštejnova srdce –
historický román z doby třicetileté války, autor zná
historické podrobnosti, píše poutavě a zajímavě
Několik svazků Toulavé kamery zavede čtenáře
na zajímavá a někdy i neznámá místa naší vlasti,
s tituly Tři ženy v Indii, Cestou hvězdy nebo Jižním
křížem krážem se vypravíme poznávat svět.
Pokud byste se sami chtěli informovat o fondu
knihovny, můžete se podívat na její stránky na
adrese
/knihovna-cecelovice.wz.cz/
V zimním období se v knihovně scházely děti,
nejdřív lepily dřevěné rámečky, pak malovaly
obrázky. Možná se vám doma na zdi nějaké to dílo
objevilo. Díky zásobě různých čtvrtek vznikaly
někdy i velmi fantastické obaly na sešity, snad byly
využity. I do koláží se někdy děti pustí, materiálu
k použití je dost.
Během července i srpna zůstane knihovna
otevřená v obvyklých hodinách, v září najdou
čtenáři nové tituly z putovního fondu.
Krásné prázdniny, krásnou dovolenou
M. Reitmajerová – knihovnice obce
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Vzpomínky na Velikonoce
Jak už se stalo tradicí, týden před Velikonocemi se
místní ženy a děti schází v sále pohostinství a tvoří
společně výrobky s tématikou svátků jara. Světlo světa
spatřily letos perníkové chaloupky, závěsy z korálků,
kraslice, dekorace na dveře či do oken. Činí se i malé děti.
Nebojí se špendlíku namočeného v rozpálené barvě,
ulizují barevný sníh z perníčku či honí po stole zakutálené
korálky. Letos nás navštívili i hosté ze Slivonic a Prahy.
A křístání si děti užily taktéž. Každé se těšilo hlavně
na páteční podvečerní chození po vejcích. Lidé si tyto
zvyky předávají po generace, a proto se moc od těch
minulých let nemění. Děti se mi ptají, proč je zvyk jiný ve
Svéradicích, ve Slivonicích nebo v Záboří. Prostě zvyk je
zvyk. Dlouho se vypráví, za jakého kaprála se co stalo, že
se vybrala vejce a druhý den v sobotu už se nekřístalo. To
se nedělá. Toto už není tradice, ale velký úlet. Naštěstí se
u nás tohle nestalo.
Někde je dětí málo, proto chodí křístat i děvčata,
což by v jiné vesnici bylo naprosto nemyslitelné. Ale
stejně je patrno, že ty naše smíchané Velikonoce jsou tak
nějak méně zlobivé. Velká děvčata přibrala mezi křístáčky
i malý potěr a přibylo starostí. Vidíme, že malé děti se
ocitnou i v náručí těch velkých, protože nožky už neslouží.
A tak to má být. To je naše čečelovická parta, kterou je
nutno pochválit a odměnit.
dost
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Šachový velikonoční turnaj
Výsledková listina:
1. místo – Luboš Severin
2. místo - Zdeněk Křivanec
3. místo – Václav Kalbáč
Šachového turnaje se zúčastnilo 12 hráčů.
Nejmladším účastníkem byl Vítek Flaška – žák 5.
ročníku ze Záboří.

Čištění Paseky
V naší vesnici proběhl jarní úklid a byli to i
naši mladí hasiči, kteří se přičinili o to, aby byla
naše ves krásná, a to zejména v místech, kde tráví
svůj volný čas - na dětském hřišti. Kluci si vzali do
parády trnité keříky, které by mohli malým dětem
při skotačení snadno způsobit nemalá zranění, a
děvčata vyčistila zadní dětské hřiště od listí a
plesnivých jablek, které zde zůstaly od podzimu.
Bylo vidět, že jsou to vesnické děti, protože se
práce neštítily.
Ve volné chvilce jsme si popovídali o tom, jak se
na hřišti chovat, například nelézt na pletivo,
neházet klacky a kameny na led, protože pak se
tam nemůže bruslit. Dostali jsme se na spoustu
jiných nezbedností, kterých se děti často
dopouštějí a které si většinou ani neuvědomují.
Teď, když je hřiště uklizené, a to hlavně díky jejich
úsilí, si ho budou určitě víc vážit.
Tímto děkuji mladým hasičkám a hasičům za
příjemně a užitečně strávené dopoledne!
Za několik týdnů se dostalo i na vodu, která byla
již zelená, špinavá a plná tlejícího listí. Škoda, že
Paseka již nenatekla. Srážek nespadlo mnoho, tak
uvidíme. Bohužel se již na dně nádrže opět
objevily střepy, které skončily v nohou malých
brodících se dětí, do vody napadaly květy z topolů
a voda je zas špinavá. Neřešitelný problém.

Foto Irena zachová

Lenka Kůtová - Končelová
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Čarodějnice a stavění májky

Střípky a postřehy

Dalším jarním zvykem je v naší vesnici stavění
májky. Jak jinak než ručně! Přivezený „kousek“
měl sice určité nedostatky, ale v té výšce se
ztratily. Je krásný. Hlavně byl uhlídán!

 V měsíci březnu spadlo na území Čečelovic
39 l /m2 vodních srážek, v dubnu 96 l a
v květnu 34 l. Na vodu chudý bude i červen,
kdy do 25. června spadlo jen 26,5 litru na m2.

Nu a co čarodějnice? Opravdu krásu pobrala.
Nepoznáte na ní vaše oblečení, které se
povalovalo na dně skříně? Občas se vyplatí
nedávat vše Diakonii.

 Že je sucho, jsme poznali již všichni.
Chytáme vodní srážky do sudů, van, ale
nestačí to. Přemnožila se havěť typu
mandelinky bramborové a my, drobní
pěstitelé, sbíráme, stříkáme, ale příroda je
proti nám. Na brázdách zůstávají po řádění
růžových larev okousaná torza rostlin.
V obchodech se prodavači předhánějí
v radách, co zabírá, ale po nakoupení a
aplikaci zjišťujeme, že jsme opět boj prohráli.

Foto Irena Zachová

 Kdo by si chtěl společně vyjet na kole, přidejte
se mezi nás. Vyjížďky po okolí začínáme každé
pondělí do zazvonění klekání, tj. v 18 hodin.
Sraz je nejčastěji u kapličky (pozn. změna
startu vyhrazena). Trasy jsou voleny celkem
mírné - do 20 km.
 Redakční rada tohoto zpravodaje Vám všem
přeje příjemné prožití letních dovolených a
dětem hezké prázdniny.
dost
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Jižní Čechy -Střední Pootaví
Krajina s rybníkem u Záboří
Pošumaví, přirozenými centry jsou na
strakonickém území Volyně a Čestice. Jsou
tu ale další pozoruhodná místa, zejména
trochu tajemná Dobrš s dvěma kostely,
Hoslovice s nedalekým unikátním vodním
mlýnem v Podhoslovičkách, vesničky s
krásou lidové architektury jako Kváskovice,
Nahořany nebo Zechovice. Zde již turista
musí vynaložit větší námahu při
překonávání vršků a kopečků, má ale
mnoho možností se pořádně rozhlédnout
a potěšit krásami krajiny. Nejvyšší vrchol
Zahájený s nadmořskou výškou 845 metrů je již v
těsném sousedství šumavského Javorníku.
Jihovýchodně od Volyně se skví obce doslova
„nabité“ skvosty lidové architektury s výrazným
podílem lidového stavitele Jakuba Bursy, nejhezčí
stavby regionu najdeme v Jiřeticích a
Předslavicích.
Na území Strakonicka byly vždy vhodné
podmínky pro osídlení. Obtížně přístupné vršky
posloužily jako dávná halštatská hradiště,
úrodnější okolí řek bylo vhodné pro pozdější
rolnické práce. Mnoho nálezů archeologa
Dubského a jeho následníků můžeme dnes
obdivovat v muzejních sbírkách. Husitská doba se
nejvýrazněji zapsala první úspěšnou větší bitvou
Jana Žižky v roce 1420 u Sudoměře. V Chelčicích
se narodil a pobýval významný reformátor Petr
Chelčický. Okolí Vodňan posloužilo celé řadě
literátů, psal tady Julius Zeyer a další, z blízkých
Stožic pochází Jaroslav Holeček, z Bavorova méně
známý Bohumil Havlasa. Ve Strakonicích se
narodil František Ladislav Čelakovský, ve Štěkni
trávil podzim života Karel Klostermann.
Významné je dudáctví, které navazuje nejen na
známou divadelní hru Josefa Kajetána Tyla
Strakonický dudák, ale i na letité lidové tradice.
Periodicky se opakují hojně navštěvované dobře
obsazené festivaly hráčů na tento nástroj. V
Hošticích strávil část života i známý zpěvák Michal
Tučný, obec navštěvují i obdivovatelé režiséra
Zdeňka Trošky a jeho trilogie „Slunce, seno...“.
Zdroj dat: internet

Někdejší zlatonosná řeka Otava tvoří určitou
středovou osu této zvlněné krajiny, plné polí, luk,
lesíků, rybníků, ale i osad, vesnic a městeček,
mnohdy s tvrzemi a zámečky, potvrzující bývalou
slávu celého kraje, součásti starobylého
Prácheňska. Severní část oblasti tvoří Blatensko,
jehož přirozeným centrem je „město růží“ Blatná
s vodním zámkem, nalezneme zde zachovalá
městečka Lnáře, Bělčice a Sedlice s řadou
památek, ale i méně známá místa s
polorozpadlými tvrzemi a zříceninami, či zdáli
viditelnými kostely. A snad na každém „kroku“
uvidíme lesknoucí vody rybníka. Jsou různě veliké,
největší je Labuť u Myštic, ale objevíme i menší,
romantičtější se stinnými alejemi na hrázích a
obloukovými kamennými můstky. Území přechází
pomalu v Brdy, z mnoha míst se potěšíme
krásnými výhledy na pověstmi opředený Třemšín.
Centrální část popisované oblasti tvoří Strakonice
a jejich blízké okolí. Mocný rod Bavorů v bývalém
okresním městě zanechal rozsáhlý hradní
komplex, v nedalekém okolí se zachovaly i menší
opevněné stavby. Vodňany a jejich okolí ve
východním cípu území výstižně opěvuje známá
píseň „Kdyby byl Bavorov“. Říčka Blanice svádí
část šumavských vod do této rovinatější krajiny
plné rozmanitých křížků a kapliček, jimiž je toto
území doslova poseto. Z věže hradu Helfenburk
nedaleko Bavorova si prohlédneme zajímavá
panoramata, zahlédneme věže jaderné elektrárny
Temelín, které se jen těžko přehlédnou.
Jihozápadní již kopcovitější terén je součástí
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Z rozhledny Pětnice nedaleko
jihočeské Blatné přehlédnete celé
jihozápadní Čechy

K rozhledně se dá dojet autem po silničce
spojující nedaleké Záboří s Horažďovicemi. Přímo
pod rozhlednou je odbočka na polní cestu, na
které se dá zaparkovat. K Pětnici rovněž vede
zeleně značená turistická trasa, která tvoří zhruba
patnáctikilometrový okruh krajem. Výchozím i
cílovým bodem okruhu je turistický ukazatel na
náměstí v Blatné.
Zdroj dat: internet

Záliba místního občana
Pohled směrem k Brdům Foto: Filip Černý
Na půli cesty mezi Brdy a Šumavou se nachází
kraj, který je - na rozdíl od dvou jmenovaných stále trochu stranou zájmu turistů. A je to škoda,
protože jde o nesmírně malebnou krajinu v okolí
jihočeské Blatné. Těsně pod vrcholem 588 metrů
vysoké hory Volyně stojí rozhledna Pětnice, ze
které uvidíte na celé jihozápadní Čechy.
Blatenská pahorkatina tvoří zvlněnou krajinu mezi
středočeskými Brdy a pohraniční Šumavou. Klidný
kraj, stranou všech větších center, plný drobných
vesniček, rybníků a lesů, působí, jako by se v něm
zastavil čas. Na své objevení výletníky ještě čeká, i
když ho protíná celá řada cyklostezek i značených
turistických tras.
Rozhledna Pětnice vznikla u obce Záboří na
Blatensku v roce 2001 jako telekomunikační věž.
O osm let později se její ochoz zpřístupnil
veřejnosti jako vyhlídková plošina. Nachází se 10
metrů pod vrcholem věže, ve výšce 25 metrů nad
zemí a za jasného počasí je z ní výhled do
vzdálenosti několika desítek kilometrů. Brdský
Třemšín, šumavský Boubín nebo špičky chladících
věží
jaderné
elektrárny
Temelín
jsou
nepřehlédnutelné krajinné dominanty, viditelné z
Pětnice.
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Plánované akce léta 2017
Pouť – sobota 1.7.2017
 Pouťový turnaj v nohejbale a volejbale od
12 hodin
 Pouťová mše svatá od 14 hodin v kapli
sv. Josefa
 Pouťová zábava na návsi od 20 hodin – hraje
kapela Melodion v plném obsazení

Průjezd automobilové
soutěže Rally Agropa 29. 7. 2017

Čečelovické léto - 5. 8. 2017
 Turnaj na Pasece v nohejbale
a volejbale od 12 hodin
 Zábava na návsi od 20 hodin
– hraje kapela Pozor, vizita
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