Souřadnice GPS: 49°22´1.411´´N, 13°6´43.608´´E

Na společesnkém a kulturním životě v obci se spolupodílejí Sbor
dobrovolných hasičů a TJ Sokol Loučim. Ke každoročně pořádáným akcím v
obci Loučim patří turnaj v malé kopané “O malovaný džbánek”, masopustní
průvod, pouťová taneční zábava, hasičský bál, pouťové sportovní
odpoledne, oslavy Dne dětí. Mezi nově založené tradice můžeme uvést
rozsvěcování vánočního stromku, zábavnou akci pro děti a rodiče Stezkou
strašidel, koncerty pořádané ve zdejším kostele a další.
Své služby v obci nabízí rekonstruovaný penzion a restaurace se sálem.
Náves zdobí nově upravený rybníček, nad kterým v letních měsících bdí
vodník. K dětským hrám i k přátelskému posezení slouží malé dětské hřiště v
dolní části návsi.
Kryté prostory pro konání kulturních, společenských i sportovních akcí nabízí
rekonstruované přízemí budovy Obecního úřadu. Prostory jsou využívány
jako klubovna pro děto a mládež, spolkové místnosti a malá tělocvična.
Veřejný přístup k internetu je zajišten v místní obecní knihovně.

www.loucim.cz
Obec Loučim
Loučim 2
345 06 Kdyně
Tel: 379 798 100
E-mail: obec.loucim@tiscali.cz
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“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

MĚSTA A OBCE

Loučim leží v polovině cesty na hlavním silničním tahu Domažlice - Klatovy. Obec, ve které žije v současné
době kolem 120 obyvatel, je prvně písemně připomínána v roce 1357, kdy tvrz ve vsi a následně panský dvůr
vlastnil rod Příchovických. Nejstarší historickou památkou obce a významnou krajinnou dominantou je kostel
Narození Panny Marie ze druhé poloviny 14. století. Uvnitř kostela upoutá půvab gotické klenby svedené do
jediného osmibokého pilíře uprostřed chrámové lodi. Kostel je spjatý s legendou o zázračné sošce Panny
Marie Loučimské přenesené na počátku husitských válek v roce 1419 do bavorských Nových Kostelů. Pouti
českých věřících na toto místo byly obnoveny v roce 1990 a zároveň každý druhý rok počátkem listopadu v
době, kdy byla soška dle pověsti přenesena, přicházejí bavorští poutníci do Loučimi. Před kostelem stojí
pomník sv. Jana Nepomuckého obklopený čtyřmi mohutnými státem chráněnými lípami. Otevírá se odtud
nádherný výhled na panorama horní Šumavy s charakteristickou siluetou Velkého a Malého Ostrého. Na
zdejším hřbitově je pochován český básník Rudolf Mayer, který v Loučimi v roce 1865 zemřel. Asi 1 km
severovýchodně od obce leží v lese židovský hřbitov, který byl založený kolem roku 1800. Na návsi můžeme
vidět roubenou chalupu z konce 18. století a malou historickou požární zbrojnici. Obec i její okolí nabízí krásné
výhledy na panoráma jihozápadní Šumavy a dobře značené turistické cesty okolními lesy.
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