Souřadnice GPS: 49°20´39.056´´N, 13°8´2.377´´E

Těsně u Dobré Vody se nachází “Staškova cesta” na paměť kněze - vlastence Msgre. Bohumila
Staška. Za svůj projev na památné pouti u Svatého Vavřince u Domažlic v roce 1939 byl okupanty
poslán do Dachau. Při cestě od vsi k Dobré Vodě se nachází křížová cesta. Ke sportovnímu vyžití v obci
slouží hřiště na kopanou a kurty na tenis a volejbal.
I místa okolo Pocinovic skýtají nevšední zážitky. Vydáte-li se na kteroukoliv stranu, všude najdete něco
co oko i srdce potěší. Oddechové místo Lomeček v lese nad Pocinovicemi, vrch Koráb s rozhlednou
ve výšce 700 m, skýtající nezapomenutelný pohled na Šumavu a Český les až k Přimdě, gotický kostel
v Loučimi z roku 1404 nebo historická okresní města Domažlice se svou šikmou věží (21 km) a Klatovy
(16km) s proslulými katakombami a barokní lékárnou.
Navštivte naši obec a přesvědčte se, že je u nás krásně a určitě se znovu vrátíte.
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POZNEJ POŠUMAVÍ

MĚSTA A OBCE

Obec Pocinovice leží v podhůří Šumavy na úpatí Jezvineckého lesa v údolí potoka Andělice 10 km
jihovýchodně od Kdyně. Patří k ní ještě osada Orlovice a 26 přilehlých samot. První písemná zmínka
o obci je z roku 1325. Pocinovice prý dostaly své jméno od nedalekého vrchu Sínova, jiní však tvrdí,
že od jakéhosi významného činu, počinu nebo skutku. Z jedenácti chodských vesnic bývaly Pocinovice
největší a Chodové z Pocinovic byli ze všech Chodů nejstatečnější a nejméně poddajní. Dominantou
obce je kostel svaté Anny vystavěný na počátku 19. století, který je zapsán jako kulturní památka.
Větší část obce Pocinovice byla v roce 1995 vyhlášena pro svou vyjímečnou památkovou, historickou
a urbanistickou hodnotu za vesnickou památkovou zónu. Po obvodu obce zůstalo zachováno velké
množství stodol s rámovými konstrukcemi. Severovýchodně od Pocinovic se nachází poutní místo
Dobrá Voda. Vévodí mu kaple a v blízkosti stojí menší kaplička se stálým pramínkem. Pověst vypráví,
že stará a slepá kobyla zabloudila ze stáda, které se páslo na blízké pastvině do lesa a přední nohou
šlápla do prýštícího pramene. Voda jí vstříkla do očí a kobyla začala vidět. Od té doby chodili lidé do
tohoto místa k Panně Marii, aby si vyprosili uzdravení. Pověst se roznesla a přicházeli lidé postižení
slepotou, chromí i jinak nemocní. Dobrá Voda je velice navštěvované místo jak věřícími tak turisty.
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