Pasečnice
Kraj: Plzeňský

Okres: Domažlice

Správní obvod: Domažlice

GPS souřadnice: 49.395358N, 12.893416E

Nadmořská výška: 515 m n. m.

První pís. zmínka: 1393 (628 let)

Počet obyvatel: 220

PSČ: 344 01

Adresa URL: www.pasecnice.cz

Památky a zajímavosti Pasečnice
Kostel (kaple) sv. Františka z Assisi ve vlastnictví obce je nejmladší sakrální stavbou na domažlickém okrese
- byla vystavěna v roce 2003 a vysvěcena 4. října 2003. Obecní úřad přispěl částkou 200 000 Kč a
daroval pozemek, další náklady hradilo sdružení pro výstavbu kaple. Do vystavění kaple se v obci držela
pouť na sv. Vavřince.
Dřevěné stavbyV obci se nacházelo mnoho dřevěných staveb se zachováním staré původní podoby.
Byly sroubeny z otesaných trámů podložených kamennou podezdívkou. Štěrbiny mezi trámy byly
upěchovány mazanicí (hlína smíchaná s plevami). Střechy byly doškové, šindelové i taškové.
Později lidé šindelové střechy překrývali eternitem, aby tak zmenšili nebezpečí ohně. V "peření"
bývala vyřezávána okénka čtverhranná i srdíčková. Přes peření z hřebenu střechy
vyčnívala šindelová "valba". Ve Staré Pasečnici bylo několik krásných vjezdů do dvorů. Vratové
pilíře měly výklenky ("kapličky") zdobeny svatými.
Za kulturní památku je vyhlášena zemědělská usedlost čp. 38 "U Svarbů". Na levé straně dvora stojí
přízemní stavební roubené z kuláčů. Jeho štítová strana leží pod úrovní silnice, takže venku lze
vidět jen horní část stěny a lomenici. Na obytné stavení navazuje ohradní zeď s polokruhem zaklenutou
brankou a branou, po jejíž stranách jsou dvě drobné ničky. Zadní stranu dvora uzavírá roubená stodola.
Pro starý svéráz, hojnost krásných pohledů (stavení jsou hodně roztroušena, planými stromy obklíčena,
z mnoha stran je k nim přístup) je Pasečnice vyhledávána jako "malířsky vděčná" našimi malíři.
Křížek u silnice směrem na StrážNa kamenném hranolovém soklu s kapličkovým nástavcem je
vztyčen litinový křížek. Přední stranu soklu zdobí jednoduché obrazce, provedené v plochém
reliéfu. Dnes je křížek z části poškozen.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1606/pasecnice/pamatky-turistika/
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