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Předmluva: 

Vážení čtenáři publikace „třináct let soutěže Vesnice roku 
v Plzeňském kraji“, dostává se vám do rukou publikace, kterou 
chceme zejména uchovat pamět soutěže v plzeňském kraji. Naším 
záměrem je ale také upozornit, že venkov našeho kraje není jen 
místem chalup a rekreace, ale že je také domovem, místem, kde 
lidé žijí, pracují, navazují na své předky a uchovávají kořeny 
své existence. Chceme upozornit na lidi, kteří mají obrovskou 
snahu a vůli obnovovat a zvelebovat svůj domov, své vesnice, svá 
městečka. A ukázat, jak se jim nelehká a někdy nevděčná práce daří.

Soutěž Vesnice roku v programu obnovy venkova je soutěží 
o životě a práci venkovských lidí a je jakousi vrcholnou ukázkou 
zdařilých výsledků činnosti hnutí pro obnovu našeho venkova.

Určitě každého potěší pohled na vesničku, jejíž stavení jsou 
citlivě usazena v líbezné krajině. Bez trvale žijících obyvatel však 
půjde o pouhé skanzeny. Zachování důstojného života na venkově 
chápajícího jinakost a hodnoty které nabízí, vnímavost k přírodě, 
k tradicím, pospolitosti, duchovním statkům, to je možné pouze 
společenským uznáním významu venkova a jeho rehabilitací ve 
vědomí celé společnosti.

Přeji vám, aby tato publikace byla na této cestě nápomocna a byla 
také inspirací, posilou a poděkováním starostům, zastupitelům 
a občanům obcí realizujících obnovu venkova v Plzeňském kraji.

  

                                                       Stanislav Rampas
                                                        předseda Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje

P.S.: Zvláštní poděkování náleží autorce a jejím spolupracovníkům
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VYSVĚTLIVKY:

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha 
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

V rámci krajských kol jsou udělována tato ocenění :

Zlatá stuha – vítěz krajskéko kola, postupuje do kola republikového

Modrá stuha – za společenský život

Bílá stuha – za činnost mládeže

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Oranžová stuha – za spolupráci se zemědělským subjektem  
(od roku 2007)



6

Bolešiny
2007 – Zlatá stuha

Obec Bolešiny leží na silnici II. třídy ve směru Klatovy – Plánice. První písemné zmínky o obci se 
datují k roku 1524, kdy ves patřila pod panství Zelenohorských. Postupem času se majitelé měni-
li – Kaffunkové z Poborovic, Šternberkové, obyčtí pánové, hrabě Thun, od roku 1827 byla obec 
majetkem Maltézkých rytířů. 

Co se památek týče, v katastru obce se nachází pět kaplí. Barokní kaple z roku 1775 je na návsi 
v Bolešinech, další návesní kaple najdeme ve Slavošovicích, Domažličkách, Kroměždicích. Zláštní po-
zornost zasluhuje kaplička v lokalitě Na Stráni zasvěcená Panně Marii, která byla na náklady místního 
kováře, pana M. Trefance, kompletně obnovena a roku 2007 slavnostně vysvěcena.

Mezi další pozoruhodnosti patří čínovecký mlýn, kde se narodila významná sochařka J. Horová-
Kovačíková, a mlýn „Pod horou“, ve kterém jeho majitel, pan J. Krůs, zřídil muzeum malé vodní 
elektrárny. 

V současné době v obci a pod ní spadajících vsích (Slavošovice, Domažličky, Újezdec u Měcholup, 
Kroměždice, Pečetín) žije 685 obyvatel.

Pracuje zde řada spolků – SK Bolešiny, hasiči, myslivci, modeláři, kroužky při ZŠ. Mezi tradiční 
akce patří modelářské soutěže (modely letadel) a akce (otevírání a zavírání nebe), hasičská soutěž 
„O pohár starosty obce“, májová zábava, předpouťové posezení, rozsvěcení vánočního stromečku, 
tříkrálová sbírka.

Znovuobnoven byl pomník A. Švehly (květen 2008). Připravuje se naučná stezka „Toulky kolem 
Bolešin“, chystá se rekonstrukce místní komunikace Bolešiny – Ostřetice, zateplení školy a školky. 
Vybudovaly se nové autobusové čekárny.

Starosta Josef Sommer dodává: „Na venkově jsem se narodil, přirostl mi k srdci a snažím se, aby 
venkovští lidé stále dokazovali, že jsou šikovní a že mohou pomáhat vytvářet tvář naší společnosti.“
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Broumov
2007 – Modrá stuha

Vesnice na Tachovsku, která se rozkládá nad údolím Hamerského potoka směrem k hraničnímu 
přechodu. Broumov je bývalá chodská ves, která patřila k zemskému obrannému systému. První 
zmínky o obci se vztahují k roku 1523, kdy byl jejím držitelem Ernest Stockauer. Od počátku 
17. století se stala obec součástí chodovoplánského statku. Majiteli statku, rodinou Heimhausenů, 
byly ve vsi vystaveny dva zámečky. Starší „Jánský zámeček“ (Johannshof), druhý menší sloužil 
v období 18. a 19. století jako sídlo lesního a báňského úřadu. V této době byla v okolí Broumova 
těžena a zpracovávána železná a měděná ruda. Na tuto činnost upomínají zříceniny starého 
hamru v údolí Hamerského potoka a socha sv. Víta (patrona měditepců) před zámečkem. Svojí 
architekturou osobitý kostelík sv. Anny (z let 1929 – 1931) s torzem německého hřbitova byl 
rekonstruován nákladem obce. Za pozornost také stojí obnovený pomníček českého finance 
zastřeleného v roce 1938, u kterého se bude letos poprvé konat pietní akce. 

V současnosti má obec 116 obyvatel, kteří žijí bohatým a rozmanitým společenským životem. 
Společně se slaví masopust, velikonoční svátky, májka, Den dětí, Annenská pouť, loučení s prázdni-
nami, setkání s občany sousední německé obce Mähring. Zvláště iniciativní je sdružení žen Jaga klub, 
které pořádá vítání občánků, taneční zábavy a všechny akce pro děti. Obnovila se také činnost spolku 
dobrovolných hasičů. Je psána obecní kronika, byly vytvořeny internetové stránky obce. 

Obec připravuje nové stavební parcely včetně zasíťování, dokončila dobudování vodního řadu 
v západní a severní části obce a rekonstrukci pozemní komunikace včetně chodníků směrem k hra-
ničnímu přechodu. 
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Čermná
2001 – Zelená stuha
2004 – Modrá stuha

Ves leží 5 km jihovýchodně od Staňkova. Do dějin vstupuje v roce 1233 pod názvem Czirmnuves. 
Ve 14. a 15. století náležela k pansví nedalekého hradu Lacembok, pak přešla pod Horní Kamenici, 
později ji spravovali rytíři Šlovičtí ze Šlovic. V roce 1678 byla Maxmiliánem Trautmansdorfem připoje-
na k Horšovskému Týnu, při kterém zůstala do roku 1848.

Pěkně upravená obec je charakterizována drobnými usedlostmi a spletí uliček. Dominantou je 
kaple zasvěcená svatým apoštolům Janu a Pavlovi, která byla vystavěna v roce 1897, v roce 2001 
prošla generální opravou.

V obci žije 230 obyvatel. Pracuje zde řada spolků – hasiči, sokol, Český svaz žen, dětský kroužek.
Tradičně se pořádají bály, masopust, vítání občánků, hasičské soutěže. Zajímavou akcí je putovní 
setkávání osmi obcí z celé republiky nesoucích jméno Čermná. Ve zdejší obci se uskutečnilo v roce 
1995 a 2002.

Obec je plynofikována a dalším velkým projektem, který před ní leží, je výstavba kanalizace 
a ČOV. V posledních letech bylo vybudováno víceúčelové hřiště, komunikace do obytné zóny a sa-
mozřejmě se nadále pečuje o zeleň.

Starosta Jan Šperl: „Přeji si, aby lidé byli spokojení a aby se tu dobře žilo.“ 
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Černíkovice
1996 – Modrá stuha
1997 – Zlatá stuha

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250. Černíkovice byly zbožím plaského kláštera, 
roku 1346 byly plaským opatem Jakubem postoupeny Machovi. V letech 1425 – 1430 vesnici zničilo 
husitské vojsko. Ve druhé polovině 15. století byla pustá ves v majetku světských pánů, po roce 1521 
byla vrácena plaskému klášteru, který ji posléze opět zastavil. Kolem roku 1546 přešly Černíkovice 
do rukou Floriána Gryspeka. V majetku Gryspeků byla ves do roku 1623, kdy se stala opět majetkem 
plaského kláštera. K osamostatnění obce došlo v letech 1848 – 1850, kdy byl ustanoven obecní úřad.

Po obvodu nevelké, příznivě vyhlížející návsi je vystavěno několik menších usedlostí, zajímavý je 
statek mezi čísly 13 a 14. V horní části návsi stojí zděná kaple z roku 1880 s půlkruhovým závěrem 
a sanktusníkem. Fasáda kaple je členěna zubořezem. 

V současné době v obci žije 80 obyvatel. Pracují zde hasiči, myslivci, drobní chovatelé, včelaři, 
zahrádkáři, nohejbalový klub. Mezi tradiční akce patří pouťový turnaj v nohejbale „O mistra Černíko-
vic“, pouťová a posvícenská zábava, setkání s důchodci.

Nejvýznamnější událostí v životě obce po roce 1989 bylo svépomocné vybudování budovy obecní-
ho úřadu, kde najdeme restauraci, knihovnu, veřejný internet, sociální bydlení pro případ nouze. 
Další velkou akcí bylo vybudování rybníku za obcí, který byl dokončen v listopadu 2007. V současnos-
ti obec plánuje vybudování ČOV (soustavou rybníčků), pokračování úpravy veřejného prostranství, 
počítá se také s výstavbou nových rodinných domků. 
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Černošín
2003 – Bílá stuha, 2004 – Zlatá stuha

Obec leží na silnici směřující ze Stříbra do Plané a Chebu. První písemná zmínka o obci pochází 
z roku 1290, kdy ves vlastnil Oldřich z Černošína. Ve 14. století drželi ves Švamberkové, později pánové 
z Volfštejna, a poté opět pánové ze Švamberka. V roce 1551 Zdeněk a Jáchym ze Švamberka udělili 
Černošínu privilegia, jimiž se tato poddanská ves stává městečkem. Švamberský znak – stříbrná labuť 
v červeném poli – se tak dostal do znaku městečka, které bylo v roce 1873 povýšeno na město. Do 
konce feudalismu pak Černošín patřil pod trpístské panství, kam se dostal po zániku hradu Třebel na 
konci třicetileté války. K největšímu rozvoji města došlo ve 30. letech 20. století. Po druhé světové válce 
odsunuté německé obyvatelstvo nahradili postupně lidé z mnoha koutů republiky. 

V současné době v Černošíně a k němu přilehlých částech (Ostrovce, Lažany, Třebel, Krásné 
Údolí, Pytlov, Víchov, Záhoří) žije 1150 obyvatel.

Dominantou města je kostel sv. Jiří stojící na kamenném tarasu stojícím ve středu náměstí, jedná 
se o barokní stavbu, která byla na místě staršího chrámu vybudována v letech 1711 – 1736 na náklady 
majitele trpístského panství Prospera ze Sinzendorfu. Fresky jsou dílem W. Schmidta z Plané. Ve 
spodní části náměstí upoutá socha sv. Floriána z roku 1748, v horní části socha sv. Jana Nepomucké-
ho z roku 1732 a kašna z roku 1879.

Obec žije – pracují hasiči, Sokol Černošín, zahrádkáři, chovatelé, včelaři, Spolek pro záchranu 
hradu Volfštejna a vstavačové louky a občanská sdružení Za Krásné Údolí.

Obec je plynofikována, má vlastní vodovodní síť, kanalizaci a ČOV, nové veřejné osvětlení, nové 
chodníky, víceúčelové hřiště. Byl zrekonstruován motorest, do provozu uvedeny dva domy s pečova-
telskou službou, postaveno šestnáct nových bytů a připravují se lokality ke stavbě rodinných domků. 
Velkým úkolem, který před obcí leží je obnova horní a dolní části náměstí a vyřešení dopravního tahu 
městem. Starosta Miroslav Plincelner dodává: „Jsem černošínský rodák a tudíž patriot a přeji si, aby 
se zde obyvatelé i návštěvníci cítili dobře.“
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Díly
1996 – Zelená stuha
2005 – Modrá stuha

Prvotně dřevařská ves byla založena vrchností roku 1788 na postřekovských dílech – pozemcích, 
proto se původně nazývala Nový Postřekov. V současné době zde žije 371 obyvatel.

 Mezi pamětihodnosti obce patří původní lidová architektura, která je zachována v čp. 33, 44, 48, 
82. Další památkou je kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1947 a pomníček Mistra Jana Husa z roku 
1915 zrenovovaný roku 2000.

Splečenský život v obci organizují TJ Sokol Díly (oddíly: kuželkářů, tenisu, hokeje, lyžování, 
cvičenky orientálních a country tanců) a hasiči. Zdejší hasičský sbor má 105 členů, takže se dá říci, 
že na Dílech je v každém domě hasič. Mezi pravidelné akce patří výstavy regionálních malířů, výstavy 
místních výrobků (vyšívání, proutěné předměty, keramika), valná hromada hasičů spojená se zába-
vou, sokolský a hasičský ples, velikonoční koulení o velikonočního zajíčka, májka, oslava osvobození 
(s historickým konvojem vozidel a za přítomnosti zástupců americké armády), cyklistické výlety, 
mikulášská, setkání s občany, vítání občánků, pouť, společné zdobení a rozsvěcení vánočního stro-
mečku. Čtvrtletně vychází obecní noviny Dílčák. Obec plánuje dokončení části kanalizace, rozšíření 
veřejného osvětlení, opravy komunikací, rekonstrukci vodovodu a instalaci veřejného rozhlasu. 

Starosta Vlastimil Anderle: „Svoji práci musím dělat i srdcem. Dobře u nás spolupracují oba 
spolky, hasiči i sokol. Jejich členové jsou ochotni pro obec pracovat, není vyjímkou, že na brigádu 
přijde i 30 lidí.“
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Dobříč
2001 – Bílá stuha

Obec se nachází v poklidné části severního Plzeňska asi 9 km od Kaznějova. Ves je poprvé připo-
mínána roku 1250 v soupise vsí plaského kláštera. Od roku 1420 byla ve vlastnictví pánů z Kolovrat. 
Na počátku 16. století byla opět majetkem plaského kláštera, roku 1539 ji získal Florián Gryspek. Po 
konfiskaci kaceřovského panství přešla ves opět do državy plaských cisterciáků. 

Kolem rozlehlé částečně okrouhlé návsi a ve svahu při hlavní komunikaci se rozkládají větší i menší 
statky. Hodnotné je roubené stavení usedlosti číslo 22 a statek číslo 9, kde dosud stojí roubené 
obytné stavení a dřevěná patrová sýpka. 

V současné době v Dobríči a přidružených Čivicích (barokně upravený kostel Nejsvětější trojice) 
žije 392 obyvatel. V Dobříči pracují hasiči, myslivci, zahrádkáři, včelaři (Čivice), TJ Sokol. Pravidelně 
se pořádají akce jako je vítání občánků, posezení pro seniory, dětský den, pouť, letní taneční parket. 
Občané mohou využívat různé služby – kadeřnice, masáž, mandl, pedikúra, lékař. Ve sportovním 
areálu je posilovna. 

Obec má i významné občany – malíř Václav Karel (1902 – 1969), dalším je známý muzikant a kapel-
ník Václav Žákovec.

Obec v současné době pracuje na zasíťování nových stavebních parcel a plynofikaci školy.
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Dražeň
1999 – Zelená stuha

První zmínka o Dražni ležící 8 km jižně od Manětína se vztahuje k roku 1193, kdy byla darována 
Anežkou z Potvorova plaskému kášteru. Po husitských válkách patřila převážně k bělskému panství. 
V roce 1650 koupí od Vřesovců přešla na Lažanské v Manětíně. K manětínskému soudnímu okresu 
náležela i v druhé polovině 19. a první polovině 20. století.

Vsi s oválnou návsí ve svahu proťatou silnicí dominuje zájezdní formanská hospoda s mohutnou 
roubenou stodolou. Rybník na návsi slouží jako požární nádrž, nad ním stojí novorománská kaplička 
s trojúhelným štítem a polygonální zvoničkou zdobená obloučkovým vlysem. K drobným památkám 
patří také pomník padlým v 1. světové válce a litinové křížky na návsi u silnice na Plzeň, při silnici 
směrem na Bažantnici. 

Na samotě Malenice se v roce 1872 narodil vynálezce Ludvík Otčenášek, v Dražni pak prožil část 
svého dětství. 

Součástí obce jsou i Bažantnice a Osojno. V obci dnes žije 152 obyvatel všech genereací. Fungují 
spolky – hasiči, honební společenstvo, ČČK, včelaři. Tradičně se pořádají bály, tříkrálová sbírka, 
masopust, rajrání (velikonoční křístání), havelské posvícení, poslední leč, mikulášská.

V současné době obec plánuje výstavbu vodovodu, opravu sociálního zařízení na hřišti v Bažantni-
ci a připravují se podklady pro tvorbu nového územního plánu. 
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Dýšina
2002 – Bílá stuha, 2003 – Zlatá stuha

Ves ležící 7 km severovýchodně od Plzně se poprvé připomíná roku 1242, kdy byla darována králem 
Václavem I. chotěšovskému klášteru. V roce 1563 koupilo ves město Plzeň, v jehož majetku zůstala do 
roku 1848.

Dominantou obce je farní kostel Šimona a Judy posvěcený roku 1328 ke cti a chvále Nejsvětější tro-
jice. Kostel byl vystaven v první čtvrtině 14. století, na konci 17. století bylo pozměněno západní průčelí 
a zastropení lodi. V roce 1727 byla postavena hřbitovní zeď s branou a sochou Panny Marie Immaculaty 
podle návrhů plzeňského stavitele J. Augustona. Přibližně v téže době byla tímto stavitelem realizována 
stavba patrové barokní fary. 

V prostoru rozlehlé návsi je dochováno několik velkých zemědělských usedlostí vystavěných 
v 19. století v duchu lidového klasicismu. Hodnotný je roubený dům č. 8 pocházející  zřejmě z konce 
18. století. Při silnici na Kyšice stojí další pozdně klasicistní statky. Roku 1995 byla historická část obce 
prohlášena za vesnickou památkovou zónu.

K 60. výročí osvobození americkou armádou byla v Dýšině před základní školou odhalena socha 
G. S. Pattona, velitele 3. americké armády. 

K obci patří Hromyslice (v současné době známé golfistům díky osmnáctijamkovému golfovému 
hřišti s mezinárodními parametry) a Nová Huť (původně hamernická osada, která byla ve 20. letech 
20. století vyhledávaným letoviskem). V současné době má Dýšiná celkem 1700 obyvatel. 

V obci přímo kvete společenský život – hasiči, zahrádkáři, lyžařský oddíl, Okrašlovací spolek, 
ochotnický spolek Lucifer, pěvecký soubor Gutta, školní pěvecký spolek, rybáři, myslivci, FC Všestav, 
mateřské centrum Klubíčko.... Mezi tradiční akce patří dejšinské staročeské máje, masopusty a přede-
vším Mezinárodní folklorní festival. V roce 2008 se poprvé uskuteční Malý festival etnické hudby, jehož 
součástí bude Hlasová dílna. 

Do budoucna má obec velké plány – další etapu rekonstrukce školy, dotvoření návsi, dobudování in-
frastruktury, vyřešení hydrologického systému potoků v okolí obce, revitalizace koupaliště v Nové Huti.
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Hlince
2000 – Zlatá stuha

Obec se nachází 11 km od Kralovic. Poprvé je připomínána roku 1361, kdy ji vlastnil Oldřich z Hlo-
hovic. Za husitských válek byla z valné části zničena. Po celé 15. a 16. století jsou Hlince rozděleny 
mezi několik světských feudálů, například bratry Lažanské na Chříči, Markétu z Holovous nebo pány 
z Landštejna. Za třicetileté války zanikla asi polovina zdejších usedlostí. 

K obci patří osady Ptyč a Dolany. Celkem zde žije 83 obyvatel. 
V obci se dochoval pozoruhodný historický stavební soubor klasicistních roubených i zděných 

lidových domů vesměs pocházejících z 19. a počátku 20. století. Kaplička pak pochází ze století deva-
tenáctého. Obec byla pro své památkové a urbanistické kvality prohlášena v roce 1995 za památko-
vou zónu lidové architektury.

Za zmínku stojí také kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech umístěný v lukách na levém břehu Beroun-
ky. Téměř zničený gotický kostel z první poloviny 13. století je postupně rekonstruován a již se zde 
opět konají poutě spojené s výstavou prací kozojedského kamenosochaře Bartoloměje Štěrby. 

Hlince mají i slavného rodáka Jaroslava Brouka, zakladatele prvorepublikového obchodního domu 
Brouk a Babka v Plzni.

Hlince jsou malou obcí, ale život zde pulzuje. Pracují hasiči, myslivci, bike team. Tradičně jsou 
pořádány – Velikonoční prší (turnaj v kartách), pouťový turnaj v malé kopané, pouťový turnaj v ko-
pané pro děti, májka, dětský den, drakiáda, vánoční setkání s představiteli církve s nadílkou pro děti. 
Tradici mají i hasičská cvičení a cyklovyjížďka „Hlineckým rájem“. V současné době se obec chystá 
budovat dětské hřiště. Starosta Jaroslav Helebrant dodává: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, 
hledá důvod.“
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Kasejovice
2006 – Zlatá stuha 

Městečko ležící 12 km jihovýchodně od Nepomuku je poprvé v písemných pramenech zmiňováno 
roku 1264 jako ves, která byla sídlem bratrů Zdeslava, Neostupa a Vojslava. Městská práva udělil 
vesnici roku 1350 Půta z Kasejovic. Na počátku 15. století patřilo městečko Anně z Kasejovic, poté je 
vlastní Zmrzlíci ze Svojšína a od roku 1464 je městečko ve vlastnictví lnářského panství. Zřejmě ko-
lem roku 1631 byl městečku udělen znak tvořený modrým podkladem nesoucím symbol městských 
hradeb, brány a věže s cihelnou střechou. Pro historii Kasejovic je také významná židovská komunita. 
Židovská obec zde byla ustanovena v roce 1726, v polovině 19. století zde žilo 229 židovských obyva-
tel. V roce 1878 byly Kasejovice povýšeny na město. 

Mezi pamětihodnosti města patří kostel sv. Jakuba, původně raně gotická stavba z konce 13. sto-
letí, upravovaná v 18. a 19. století a v letech 1913 – 1936; radnice (původně renesanční z roku 1694), 
židovské ghetto, židovský hřbitov a synagoga z doby po roce 1763, ve které najdeme v současné 
době Muzeum Kasejovice. Kašna na náměstí je z první poloviny 18. století. Fara má zachované ba-
rokní klenby. Směrem na Chloumek je zajímavá výklenková kaple z roku 1741, u které roste unikátní 
exemplář trnovníku akátu „Kasejovický akát“ (výška 15 m, obvod kmene 301 cm). Za poznání stojí 
také památky v dalších částech Kasejovic – raně gotický kostel Všech svatých s románskými prvky 
v Řesanicích, kapličky v Újezdě u Kasejovic, v Chloumku, Kladrubcích, Polánce a v Přebudově.

V obci funguje celá řada spolků – myslivci, hasiči, ČČK, TJ Sokol, mateřské centrum Sedmikrás-
ka, klub seniorů Babí léto.... Mezi tradiční akce patří koncerty v židovské synagoze, hry bez hranic 
(s okolními obcemi), vánoční zpívání koled, memoriál v nohejbalu (Podhůří), staročeské máje 
(Kladrubce, Chloumek), dětský den, setkání důchodců z celého regionu. Občanům slouží letní kino, 
víceúčelové hřiště, knihovna, od roku 1994 se vydávají Kasejovické noviny. Obec nadále neustává ve 
svých aktivitách, chystá kompletní rekonstrukci bývalé školy na kulturní zařízení. V současné době 
zde žije 1320 obyvatel. Marie Čápová, starostka obce, říká: „Jsem ráda, když občané dovedou ocenit 
práci zastupitelstva, ale trápí mě, když někdo něco nově vybudovaného dokáže svévolně zničit.“
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Kladruby
2005 – Zlatá stuha

Trhová ves, později městečko 5 km od Stříbra, byla založena na obchodní stezce směřující z Plzně 
do Norimberka. Svými dějinami byla vždy spojena s historií benediktinského kláštera založeného 
roku 1115 českým knížetem Vladislavem I. Klášter je významnou kulturní památkou a nezaměnitelnou 
krajinnou dominantou území mezi Horšovským Týnem a Stříbrem. Samotná ves byla v roce 
1230 povýšena na městečko. Nejstarší zástavba Kladrub soustředěná kolem silnice rozšířené 
v protáhlé náměstí pochází z větší části až z doby po posledním požáru a lze ji datovat k přelomu 
19. a 20. století. Na náměstí původně gotický kostel sv. Jakuba, zmiňovaný prvně roku 1396, byl 
poškozen požárem roku 1711, zcela přestavěn v letech 1772 – 1779, znovu vyhořel roku 1843 a po 
opravě v roce 1909 získala kostelní věž současnou cibulovitou báň. Před kostelem upoutá malé 
lapidárium starých smírčích křížů, které sem byly přemístěny z blízkého okolí Kladrub. Uprostřed 
náměstí stojí mariánský sloup z roku 1701, renovovaný roku 1843. Hřbitovní kostel je vystavěný 
v pseudogotickém slohu a byl renovován v letech 1990 – 1993.

V současné době v obci s přilehlými vesnicemi (Láz, Vrbice, Brod, Tuněchody, Milevo, Pozorka) 
žije 1430 obyvatel.

Pro Kladruby je typický bohatý kulturní život, na kterém se podílejí: Kladrubská divadelní 
společnost, Divadelní společnost J. Schepla, národopisný spolek, Občanské sdružení klášter 
Kladruby, hasiči, myslivci, Sokol Kladruby, TJ Kopaná, střelecký klub.... Tradiční jsou v obci masopust, 
sportovní zápasy, ochotnická divadelní představení, Kladrubské hudební léto (v katedrále kláštera)....

V současné době jsou prioritami pro obec stavba 32 bytových jednotek, opravy místních 
komunikací a historických budov, rekonstrukce školy a školky, budování hřiště.
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Klenčí pod Čerchovem
1996 – Zlatá stuha

Městečko Klenčí pod Čerchovem leží v srdci Chodska na úpatí Českého lesa. Malebná osada, 
která náležela mezi privilegované chodské vsi, je písemně poprvé připomínána roku 1325. Jméno 
Klenčí upomíná na volně rostoucí kleny, které se v okolí vyskytovaly ještě počátkem 19. století. 
V roce 1630 získávají chodské vsi do državy Lamingerové. Na přímluvu Wolfa Maxmiliána Lamingera 
získává Klenčí roku 1680 znak a městské privilegium. Klenčí je rodištěm spisovatelů J. Š. Baara, J. Vrby 
a hudebního skladatele J. Jindřicha.

 Mezi pamětihodnosti patří kostel sv. Martina vystavěný roku 1734, pod jeho presbiteriem je hrob-
ka Stadionů, v níž je uložený i známý Wolf Maxmilián Laminger – Lomikar. Mezi ojedinělé památky 
českého poštovnictví patří budova Staré pošty. Na náměstí v čp. 140 je umístěno muzeum J. Š. Baara 
(sbírky upomínají známého spisovatele a také přibližují chodský národopis).

Ve městě fungují tyto spolky: hasiči, zahrádkáři, TJ Spartak Klenčí, osvětová beseda. Známé jsou 
country kapela Mastný flek a kapela Chodská vlna. Mezi pravidelné akce patří vítání občánků, blaho-
přání k jubileům, bály (nejhezčí bývá staročeský – v krojích), koncerty, předvádění tradičních řemesel 
a folklorní festival Výhledy. 

Obec plánuje výstavbu nové komunikace, vodovodu v části Černá Řeka, opravu budovy městské-
ho úřadu a další úpravy areálu Staré pošty (zde se odehrává většina kulturních akcí).

Ke Klenčí patří části Capartice, Černá Řeka a Jindřichova  Hora. Žije zde celkem 1300 obyvatel. 
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Konstantinovy Lázně
1997 – Zelená stuha 
2002 – Zelená stuha

Historii obce můžeme sledovat od 16. století, kdy se poprvé v pozemkových knihách objevuje 
zmínka o sirném prameni pod názvem „Smerdaken“, na Na Smraďáku a později Am Stinker. Vážný 
zájem o sirný pramen projevil majitel bezdružického panství Konstantin Dominik Löwenstein. Původ-
ně hledal ložiska uhlí a drahých kovů, tato nenašel, ale nález sirného pramene ho přivedl k myšlence 
využít pramen k léčebným účelům. Úřední název Konstantinovy Lázně získala lokalita teprve v roce 
1890. Předtím byl užíván název Bad Neudorf – Lázně Nová Ves. V roce 1903 získaly Konstantinovy 
Lázně zlatou medaili na mezinárodní lázeňské výstavě ve Vídni. V roce 1924 se staly samostatnou 
obcí položenou na vlastním katastrálním území. 

K obci dnes patří šest dalších lokalit a dohromady zde žije 923 obyvatel. V obci funguje řada spolků 
a organizací – hasiči, fotbalisté, Klub přátel Konstantinolázeňska, klub důchodců, Občanské sdružení 
od sv. Jana (které obnovilo kostel v Okrouhlém Hradišti). V obci je vzorně vedena obecní knihov-
na. Mezi významné společenské akce patří slavnostní otevření lázeňské sezony spojené s žehnáním 
minerálních pramenů (hlavní léčebné metody jsou založeny na využití přírodních léčivých zdrojů, léčí 
se zde hlavně choroby srdeční a cévní). 

Hlavním úkolem, keterý si před sebe obec v současnosti klade, je revitalizace centra a stavba aqua 
parku (bazén je již hotový).
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Kostelec
2006 – Bílá stuha

Kostelec je rozsáhlá obec ležící 5 km jihovýchodně od Kladrub. První historická zmínka o obci je 
z roku 1352, kdy je Kostelec jmenován jako součást Horšovskotýnského děkanátu, stáří osady je ale 
patrně mnohem starší, než udávají historické prameny. Od 14. století byla ves v držení kladrubského 
opatství, po husitských válkách přešla do světských rukou a kladrubskému klášteru byla navrácena 
v 16. století. Při Kladrubech pak zůstala až do konce feudalismu.

Kostelci dominuje gotický kostel sv. Jana Křtitele, jehož založení se datuje do roku 1356. Kostel byl 
barokně upraven v 18. století. V kostelní předsíni je zachovaný heraldický náhrobník Jana Nedražic-
kého z Otradovic z roku 1511. 

Obec vytváří správní celek spolu s dalšími dvěma částmi, Alfrédovem (známé golfové hřiště, zá-
meček) a Beraním Dvorem a dalšími pěti obcemi: Nedražicemi (zámek na místě původní tvrze, kaple 
sv. Jana Nepomuckého), Ostrovem u Stříbra, Vrhavčí, Popovem a Lšelínem.

V obci pracují TJ Sokol Kostelec, hasiči, myslivci, rybářský spolek, občanské združení „Za Lšelín 
krásnější“. Od roku 2004 vydává obec zpravodaj Kostelecko. Pravidelně se pořádají: pouť sv. Jana 
Křtitele, máje, pálení čarodějnic, bály, pohádkový les pro děti, zpívání koled, oslava MDŽ a Dne 
matek, dětský maškarní karneval, mikulášská besídka, Nedražický kulečník a mariáš, setkání seniorů, 
rybářské závody, turnaje v kopané, nohejbale, šipkách atd.

 V rámci České republiky se pravidelně setkávají obce nesoucí název Kostelec, v roce 2007 se toto 
setkání uskutečnilo ve zdejší obci. Při této příležitosti byla vydána kniha Po stopách pověstí z Kostel-
ce do Kostelce.

Obec pracuje na úpravě návsi, buduje místa pro setkávání občanů a návštěvníků (altán s krbem 
u obecního úřadu, altán za hasičskou zbrojnicí). Opuštěný zdevastovaný německý hřbitov byl důstoj-
ně upraven na meditační zahradu. Chystá se výstavba komunikací, chodníků a veřejného osvětlení 
v rozvojové zóně Sever v Kostelci, plynofikace a kanalizace Nedražic. Plánů má obec mnoho, mottem 
celé činnosti je „Pohodová obec“. 
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Kozojedy
2003 – Modrá stuha 
2006 – Modrá stuha

Obec leží 7 km jihovýchodně od Kralovic, je rozložená při silnici Kralovice – Liblín v mírném, k jihu 
otočeném svahu. Původní jádro obce, velká náves s kostelem, leží poněkud stranou při východním 
okraji zástavby. Kostel sv. Mikuláše, původně gotický, je v průčelní části barokně rozšířený, má 
obdélnou loď s trojboce uzavřeným kněžištěm a obdélnou zákristií po severní straně. Kaplička na 
návsi před kostelem má tvar hranolového pilíře s římsou a trojúhelným štítkem, ve výklenku s dře-
vořezbou sv. Anny Samotřetí. Mezi další pamnětihodnosti patří kubisticky pojatý pomník padlým 
1914 – 1918, evangelický kostel.

Historie obce je trvale spjata s nedalekým hradem Krašovem, k jehož panství náležela. V písem-
ných pramenech je uváděna od roku 1352. Důležitým mezníkem je rok 1514, kdy bylo Kozojedům 
vydáno privilegium s právem týdenního trhu a užíváním městského znaku. Po třicetileté válce jsou 
Kozojedy opět uváděny jako ves, která od roku 1678 patřila plaskému klášteru. 

Dnes zde žije 630 obyvatel a pod správu obce patří ještě vesnice Břízsko, Borek, Robčice, Lednice. 
V Kozojedech přímo kvete společenský život, který je organizován hlavně Kulturním spolkem 

Kozojedy, pracují i hasiči, myslivci, TJ Sokol. Tradičně se pořádá masopustní průvod, máje, koncerty 
v kostele, vydávají se Noviny kulturního spolku a obce Kozojedy, dvakrát proběhlo kamenosochařské 
sympozium (rok 2004, 2005). Sochy, které vznikly zdobí obec i její okolí. Obec má ukázkově vede-
nou obecní kroniku. Hlavní úkol, který před Kozojedy leží, je kompletní úprava návsi. 
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Lisov
1996 – Modrá stuha
2000 – Modrá stuha

Ves položená 6 km západně od Stoda. Poprvé je připomínaná roku 1243, kdy je zde uváděno 
vladycké sídlo Předvoje a Libka z Lisova. Roku 1272 byl Lisov připojen ke statkům chotěšovského 
kláštera, od 16. století patřil k Horšovskému Týnu, v první polovině 17. století se stal opět majet-
kem kláštera v Chotěšově. Po třicetileté válce byl kolonizován německým obyvatelstvem, v roce 
1945 – 1946 byla většina německého obyvatelstva odsunuta.

Po obvodu obdélné návsi příznivého vzhledu leží vesměs větší statky vystavěné především 
v 19. a na počátku 20. století. V centru návsi kaple se zvýrazněnými nárožnímy pilastry, ve střeše 
čtyřboká zvonice, nad vstupem do kaple polokruhem zaklenutý štít. 

V Lisově se narodil Jan Roman Irving (1915 – 1997), generálmajor, pilot 311. bombardovací perutě 
R.A.F. Na rodném domě mu byla odhalena pamětní deska. 

V současné době v obci žije 112 obyvatel. Pracují hasiči, ČČK, včelaři. Pravidelně se pořádají hasič-
ské soutěže, společenské zábavy – například vinobraní, májka. 

Obec pracuje na vybudování čtyř startovacích bytů, zprovoznění čističky odpadních vod, má 
připravený projekt pro úpravu návsi a zeleně v obci, zadala zpracování nového územního plánu. Je 
členem mikroregionu Radbuza. 
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Myslív
2000 – Zelená stuha

Dominantou obce u Horažďovic je kostel Nanebevzetí Panny Marie z 12. století. Obec je spojena 
se jménem básníka a spisovatele Ladislava Stehlíka, který zde působil jako učitel. Rok 2008 je rokem 
oslav stého výročí jeho narození. Byla vydána i publikace Klatovsko v dílle Jaroslava Stehlíka.

 Dalším významným občanem je František Wawrečka, veterán 2. světové války, účastník bojů 
v Anglii a Africe.

V obci je bohatý společenský život – TJ Sokol Myslív, myslivci, hasiči, ČČK, Spolek pro zvelebování 
ducha a krajiny ( věnují se obnovování křížků, kapliček, božích muk, úpravě farské zahrady...), taneční 
kroužek Andílci (6–15 letá děvčata). Tradičně se koná masopust, mikulášská besídka, vánoční kon-
certy, hasičská soutěž, obecní ples, pouťová zábava, Ex Myslív (gastronomická výstava a soutěž na 
havelské posvícení). Obec druhým rokem vydává vlastní kalendář, kde jsou avizovány všechny akce, 
jubilea občanů, ale i různé služby pro občany.

Co se v obci chystá? Připravují se stavební parcely včetně zasíťování, úprava komunikací, plánuje 
se přestavba budovy bývalé školy na byty. Obec má 486 obyvatel a patří k ní ještě vesničky Loužná 
a Milčice. 

Starostka Marie Picková říká: „Chtěla bych, aby negativa venkovského života byla vyvážena poci-
tem pospolitosti při společných akcích.“
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Nebílovy
1998 – Zlatá stuha

Vesnice je situovaná na svazích údolí Nebílovského potoka asi 15 km jižně od Plzně. Nebílovy jsou 
poprvé zmíněny roku 1327. Tehdy ves s tvrzí byla majetkem Racka z Nebílova. V průběhu staletí se 
majitelé střídali, až v roce 1705 se držitelem Nebílov stal generál Benátské republiky hrabě Adam ze 
Steinar, který začal z Nebílov budovat honosné barokní sídlo nového panství. V roce 1712 po jeho 
smrti prodala jeho dcera Antonie provdaná z Vrdby panství a rozestavěný zámek Antonii Černínové 
z Chudenic. Zámek byl využíván jen jako součást dvora a zvolna chátral. Úpravy realizoval až Jan Voj-
těch Černín spolu s budováním zámku Kozel za účasti stejných architektů a umělců. Zámecký areál 
představuje architektonicky nejvytříbenější barokní zámecký komplex v regionu, unikátně řešený 
ve formě dvou protilehlých objektů svírajících čestný dvůr. Autorství projektu je připisováno Jakubu 
Augustonovi mladšímu s ovlivněním tvorbou J. Hildebranta. V interiérech zámku za pozornost stojí 
klasicistní sál, který motivy rostlin a zvířat kolem roku 1788 vymaloval malíř A. Tuvora.

Nebílovy mají ulicovou náves, návštěvníka zaujme kaplička s jehlancovou střechou a zvoničkou 
z roku 1883 a vedle stojící toskánský sloup na kvádrovém soklu asi z počátku 19. století. Jihozápadně 
od Nebílov malebnou dominantu krajiny tvoří Prusiny – hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího spolu 
s farou a školou. Kostel je připomínán již ve 14. století. Další památkou je barokní sousoší Nejsvětější 
trojice, které najdeme u silnice nad vesnicí.

Dnes v obci žije 320 obyvatel. Pracuje řada spolků – hasiči, myslivci, včelaři, tělovýchovná jednota 
(tradiční nohejbalové turnaje – Memoriál Václava Tomrleho, turnaj „O pohár starosty obce“). Činorodé 
je „Volné sdružení recesistů“ – recesistický 1. máj, lampionový průvod, bačkorový turnaj v malé kopané. 
Obec tradičně pořádá dětský den, vítání občánků, předvánoční posezení pro seniory, vánoční stromek 
s betlémem a mikulášskou nadílkou pro děti, také příchod nového roku vítají občané společně. 

Obec chystá rekonstrukci všech místních komunikací, plánuje vybudování veřejného vodovodu, 
vybudovala naučnou stezku s šesti zastaveními.
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Nečtiny
1995 – Zlatá stuha, 2002 – Zlatá stuha, 2002 – Zlatá stuha v celostátním kole

Nejstarší zpráva o obci pochází z roku 1169, kdy Vladislav II. daroval johanitům Manětín až k hranici 
nečtinské. Tehdy ves patřila vladykům z Nečtin, pak Oldřichu Pluhovi, finančníkovi krále Jana Lucembur-
ského. Oldřich Pluh postavil 1km jižně od vsi hrad Preitenstein a ves pod ním snad roku 1396 povýšil na 
městečko. Městská práva obnovil král Vladislav Jagellonský, a tak se roku 1511 ves opět změnila na městeč-
ko. Od roku 1549 Nečtiny náležely Gryspekům, později Lettensdorfským, dále pak Polyxeně Kokořovské 
ze Žlutic. Po vymření Kokořovců panství nečtinské přešlo na Lažanské, posledními feudálními vlastníky 
byli v letech 1838 – 1945 Mensdorfové – Pouilly. Za války byly Nečtiny součástí Sudet.

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba Většího (v dnešní podobě z konce 18. století), v dominantní 
poloze nacházíme i barokní faru z roku 1738. V lese nad farou je židovský hřbitov s torzy cenných náhrobků 
z 18. a 19. století. Další památkově cenné objekty jsou pak soustředěny kolem náměstí. Upoutá barokní sloup 
sv. Archanděla Michaela, patrová pětiosá radnice, původně renesanční, obnovená roku 1725. Pozoruhodný 
je dům číslo 79 na západní straně náměstí (původně stará hospoda), jedná se o mohutnou usedlost z druhé 
poloviny 17. století se zděným přízemím, roubeným patrem, dřevěnou lomenicí a pavlačí do dvora. V součas-
né době obec pracuje na jeho rekonstrukci a využití pro kulturní účely. Samostatný celek tvoří kostel a špitál 
u sv. Anny stojící mimo obec při silnici k Hradu Nečtiny. Dnes je „Kaple“ využívána pro kulturní účely. 

Nečtiny, to je také zámek s parkem a rybníkem. Zámek byl původně barokní ze 17. století, v letech 
1855 – 1858 přestavěn ve stylu tudorské gotiky. Zmínku si zaslouží i bývalý gotický hrad Preitenstein.

Nečtiny mají dnes deset přidružených obcí a žije zde 650 obyvatel. V obci pracujií hasiči, TJ Nečtiny, 
chovatelé, včelaři, rybáři, myslivci, občanské sdružení A je to (pro záchranu památek na území obce). 
Vydávají se Nečtinské noviny, redakční rada funguje i jako kulturní spolek. Nečtiny jsou zatím jedinou obcí 
Plzeňského kraje, která obhájila Zlatou stuhu i v celorepublikovém klání.

Co obec připravuje? Především chce rozvíjet bytovou výstavbu, připravuje území ke stavbě rodinných 
domů. Starosta Jiří Křemenák říká: „Mám rád lidi, obec vnímám jako svoji velkou rodinu, a proto chci, aby 
se té mé velké rodině dobře žilo.“
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Němčovice
2006 – Zelená stuha

Obec najdeme v severní části Rokycanska na území přírodního parku Horní Berounka. První zjiš-
těná písemná zmínka o obci  pochází z roku 1240. Němčovice nepatřily většinou jednomu pánovi, ale 
vystřídalo se jich několik. Významným vlastníkem byli Ledeburové, kteří se zasloužili i o založení obce 
Kamenec včetně tamní chemické výroby, to vše vlastně na katastru Němčovic. V roce 1758 město 
Radnice záskal Jan ze Šternberka a Němčovice se do roku 1850 staly součástí šternberského zboží.

K obci dnes patří vesnička Olešná, která kdysi patřila ke dvoru Žíkovu, a s ním k hradu Libštejn. 
V současné době v Němčovicích žije 130 obyvatel. 

Na němčovické návsi stojí vedle budovy OÚ (dříve škola) čtyřboká kaplička se zvoničkou z roku 
1882. Olešenská kaplička je z roku 1907 a je t.č. po generální opravě. V Olešné za pozornost stojí 
i sloup se sochou Ece homo (stával do roku 1994 při silnici z Radnic k Libnínu u dvoru Zavadilka). 
Sokl nese na zadní straně letopočet 1722. 

Němčovice, byť jsou malou obcí, žijí bohatým společenským životem, na němž se podílí hasiči 
(v letošním roce byla posvěcena nová autocisterna na 17 kubíků vody), sportovní klub (stolní tenis, 
parkurové skákání), Občanské sdružení Horní Berounka (zaměřeno na ekologii). Mezi pravidelně 
pořádané akce patří „Ukliďme svět“ (jarní úklid obce a okolí), dětský den, výlety do ZOO, loučení 
s létem, mikulášská, soutěž v květinové výzdobě oken, gratulace jubilantům. 

Obec má kořenovou čističku odpadních vod. Nad obcí byly dokončeny terénní úpravy a vysazena 
nelesní zeleň ve formě liniových a skupinových výsadeb. V obci funguje obecní internetová síť „Ne-
net“ a poprvé v kraji se zde uskutečnil přímý přenos ze zasedání zastupitelstva. Obec chystá projekt 
protipovodňových opatření v Olešné a projekt multifunkčního domu v Němčovicích, bude provede-
na komplexní pozemková úprava v Olešné. 
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Olbramov
1995 – Modrá stuha
1998 – Bílá stuha

Jednu z nejmenších obcí vůbec najdeme u města Černošín. Své jméno získala obec po neznámém 
Olbramovi, který byl v německé dikci změněn na Wolframa, proto Wolframsdorf, později Wolfer-
sdorf. Ve 13. a ve 14. století zde zřejmě existovalo vladycké sídlo. Roku 1237 je uváděno poprvé a to 
jako sídlo bratří Oty a Bohuslava. Pozdějšími majiteli byli vladyka Drzdeř, páni z Volfštejna. V období 
sestavování Tereziánského katastru byla ves rozdělena mezi 2 majitele – třebelsko-trpístský statek 
a bezdružicko-švamberský statek. 

Dnešní obec vznikla sloučením tří částí: Olbramov, Zádub a Kořen. Dnes tu žije 70 stálých 
obyvatel. 

V obci najdeme tyto pamětihodnosti: kapli sv. Jana Nepomuckého v Olbramově z 19. století 
a sousoší Svaté rodiny. V Kořeni se nachází kostelík sv. Jana Nepomuckého, vysvěcený roku 1793, 
přestavěný v letech 1825 – 1827, a bývalý panský dvůr se zámečkem – jednoduchá empírová stavba 
vybudovaná kolem roku 1886, dnes v soukromých rukou.

Byť je Olbramov malá obec, žije bohatým společenským životem – tříkrálové koledy, velikonoční 
hody, máje, pouť sv. Jana Nepomuckého, martinské posvícení, mikulášská, vánoční koncerty, gratula-
ce k jubileům, divadelní Vendelínský jarmark.

Obec je součástí mikroregionu Konstantinolázeňsko, bylo zde založeno občanské sdružení 
„Pomozme si sami“ usilující o svépomocnou záchranu místních památek. V roce 2004 byla v Olbra-
mově založena Místní akční skupina Český Západ, skrze kterou se péče o venkovský život vřazuje do 
kontextu celoevropské snahy o udržení kulturní krajiny a jejího osídlení. Malá, stranou ležící obec je 
tak velkým příkladem rozvoje autentické občanské společnosti.
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Oselce
2003 – Zelená stuha

Ves leží 13 km severně od Horažďovic. Prvním majitelem byl Jezovec z Oselec, později Oselští z Dlouhé 
vsi a Kokořovci. Pak ves získal Jiří Vojtěch Janovský z Janovic, který roku 1730 stavěl zdejší zámek. Roku 
1818 koupil Oselce Filip Antonín, svobodný pán Bibra, po kterém je zdědil roku 1832 František, hrabě 
Boos zu Wakldeck.

V Oselcích žije dnes 360 obyvatel, patří k nim ještě vsi Kotouň a Nová Ves. 
Mezi pamětihodnosti patří zámek stojící na okraji obce, který byl přestavěn Janovskými z Janovic v první 

čtvrti 18. století ze staršího gotickorenesančního sídla. Za zmínku stojí také rozlehlá stavba zámecké 
sýpky. Na sklonku 19. století navštěvovali oselecký zámek básníci J. Vrchlický, J. S. Machar a J. V. Sládek. 
Majitel panství Boos - Wakldeck byl totiž významným překladatelem české poezie a mecenášem umění. 
Proti zámku stojí areál někdejšího vrchnostenského dvora. Při hlavní cestě stojí patrová stavbna klasicist-
ního původu, v minulosti četnická stanice. Dnes je zde sídlo obecního úřadu a najdeme zde i soukromé 
muzeum motocyklů. 

Nad vsí u kraje lesa stojí raně barokní osmiboká kaple sv. Markéty. Při cestě ke kapli najdeme barokní 
sochu Jana Nepomuckého, v jejíž blízkost stojí památný strom „Oselecká lípa“ s obvodem kmene 520 cm.

Ze spolků v obci pracují hasiči, klub žen, myslivci, národopisný soubor Mladinka (Nová Ves). Pravidelně 
se pořádají - Oslava příchodu nového roku, novoroční pochod, myslivecký ples, hasičské plesy (Oselce, 
Kotouň), masopust, dětský maškarní bál, oslava MDŽ, pouť (mše a koncert, pouťový turnaj v nohejbalu, vý-
stava obrazů, letecký den), tenisový  turnaj, václavský turnaj v nohejbalu, posvícenská zábava, zpívání koled. 

V roce 2007 byla dokončena stavba chráněného bydlení pro seniory a stavba víceúčelového hřiště. 
Obec se chystá na přestavbu hostince, vybudování nové silnice do Chanovic, dovybudování chodníku 
v obci a připravuje projekt kanalizace v Kotouni a Oselcích. V Kotouni je plánována oprava kostela a pře-
stavba školy na 6 bytových jednotek. Nezapomíná se na zeleň, v každé obci byly vysázeny při obecních 
cestách jeřábové a jasanové aleje. 
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Pačejov
1997 – Modrá stuha

Obec Pačejov patří na Klatovsku mezi nejstarší obce. První písemná zmínka pochází z roku 1227. 
Ve 13. století zde stávala tvrz, jejíž zbytky najdeme v areálu bývalého panského domu „Na Zámečku“. 
Na návrší nad obcí byl v letech 1869 – 1871 postaven na místě původní kaple pseudogotický kostel 
Panny Marie Sněžné.

Pačejov má i s přidruženými obcemi (Pačejov Nádraží, Velešice, Týřovice, Strážovice) celkem 786 
obyvatel.

Pracují tyto spolky: hasiči, TJ Sokol Pačejov, junák, zahrádkáři, včelaři, myslivci, auto-moto klub. 
Svými aktivitami proti plánovanému úložišti jaderného odpadu je známo občanské združení „Jaderný 
odpad – Děkujeme, nechceme“. Toto združení také pořádá různé pochody a cyklovýlety. 

Mezi tradiční pačejovské akce patří mariášový turnaj (jarní a vánoční), vánoční koncert, pouť 
(první neděle v srpnu), dětská pěvecká soutěž „Pačejovský slavíček“, masopust, májka, rally Agropa 
(motoristický závod). V obci je veřejná knihovna, přístupný veřejný internet, píše se obecní kronika 
a vydává čtvrtletník „Pačejovský zpravodaj“. V plánu je rekonstrukce školní jídelny, obec se chystá 
i na vybudování kanalizace a ČOV.
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Plánice
2001 – Zlatá stuha, 2004 – Bílá stuha

První písemný doklad o Plánici, městu na Klatovsku, pochází z roku 1329. Kronikář Rektoris ve staré kroni-
ce jako první zmínku uvádí rok 1144 v souvislosti  s cisterciáckým klášterem v Nepomuku. V historii obce se 
jako majitelé vystřídalo několik šlechtických rodů – Švamberkové, Šternberkové, Rožmitálští a Martinicové.

Dnes má Plánice celkem 1663 obyvatel a do jejího správního území patří ještě vesnice Lovčice, Bližanovy, 
Pohoří, Štipoklasy, Kvasetice, Nicov, Nová Plánice, Křížovice, Zdebořice, Vracov, Zbyslav a Mlynařovice. 

Plánice je bohatá na kulturní památky. Nicovský kostel Narození panny Marie z let 1717 – 1726 vyprojek-
tovaný K. I. Diezenhoferem. Tato bazilika s dvouvěžovým průčelím, kopulí a lucernou svou velikostí a archi-
tektonickými kvalitami patří mezi skutečné skvosty. Mezi další pamětihodnosti Plánice patří zbarokizovaný 
farní děkanský kostel původně ze 14. století, mariánský sloup na náměstí zakončený korintskou hlavicí se sou-
soším Nejsvětější trojice, barokní zámek s mansardovou střechou ze 17. století, empírová radnice z 18. sto-
letí, kamenný smírčí kříž z roku 1643 při severním okraji města. Pro většinu čtenářů je Plánice spojena se 
jménem Dr. Ing. Františka Křižíka, vynálezce a průkopníka rozvoje elektrifikace v Čechách. Křižík vynalezl 
obloukovou lampu, je tvůrcem první pražské elektrické tramvaje a první evropské elektrifikované železnice. 
Muzeum F. Křižíka se nachází v jeho rodném domku, který je v současné době v rekonstrukci. V roce 2007 
republiku oběhla velká výstava o životě a díle Františka Křižíka a v Plánici proběhly velkolepé oslavy. 

V obci je rozvinutý společenský život – hasiči, myslivci, tělovýchovná jednota, rybáři, zahádkáři, včelaři, 
ČČK, svaz tělesně postižených a kluby maminek, seniorů a ochotničtí divadelníci. Město vydává pravidelně 
ročenku Křižíkova Plánice. V roce 2000 byl otevřen víceúčelový sportovní areál, v roce 2004 pak v jeho 
prostorách dětské hřiště. Od roku 2001  nejen Plánickým slouží Spolkový dům jako kulturní a společenské 
centrum. Konají se zde bály, akce ZŠ, výstavy, přednášky a představení místního ochotnického divadelního 
spolku. A jaké má Plánice plány? Vybudování centrální ČOV a splaškové kanalizace, rekonstrukce muzea 
F. Křižíka, zámku, další pomoc při opravách kostelů v Nicově a Plánici, výstavba dalších obecních bytů, 
domova důchodců nebo domu s pečovatelskou službou.
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Pocinovice
1998 – Zelená stuha

V údolí potoka Andělice asi 9 km jihovýchodně od Kdyně se na úpatí Jezvineckého lesa nachází 
nejvýchodněji položená chodská ves. Ves je zmiňována s ostatními chodskými vesnicemi v opise 
listiny vztahující se k roku 1325. Pocinovice bývaly centrem dolního Chodska a pocinovičtí sedláci ná-
leželi většinou k radikálnější části chodského společenství. Při známém povstání Chodů v roce 1693 
došlo právě u Pocinovic k jedinému otevřenému střetu mezi Chody a dragouny vedenými krajským 
hejtmanem Fridrichem Horou z Ocelovic. Po pocinovské epizodě podepsali 7. 7. 1693 zástupci všech 
chodských vsí poslušnost své vrchnosti. 

Na návsi, v místech původní dřevěné kaple, byl v letech 1805 – 1806 vystavěn kostel sv. Anny. 
Stavba oživená věží s cibulovitou bání působí malebně zejména v celkových pohledech na ves. Ve 
vsi najdeme i několik dobře dochovaných roubených chalup z počátku 19. století. Kulturní památ-
kou je i křížová cesta mezi Dobrou vodou (poutní místo severovýchodně od obce s kaplí a menší 
kapličkou se stálým vodním pramenem). V blízkosti Dobré vody prochází Staškova cesta na paměť 
kněze a vlastence Msgre Bohumila Staška, který byl za svůj vlastenecký projev na památné pouti 
u sv. Vavřince u Domažlic v roce 1939 internován v Dachau.

K obci patří ještě dvě osady, Orlovice a Nové Pocinovice. V současné době má obec 540 obyvatel. 
V obci pracují hasiči, myslivci, včelaři, TJ Sokol. Tradičně se pořádají sportovní turnaje (stolnní tenis, 
kopaná, odbíjená), bály, masopust, vánoční koncerty v kostele, vánoční pochod, velikonoční křístání, 
májka, setkání seniorů, vítání občánků a poutě – u sv. Anny a u Dobré vody. V obci najdeme i malé 
muzeum piva. Obec připravuje projektovou dokumentaci pro výstavbu kanalizace, ČOV a vodovo-
du, dále dokončení výstavby chodníků, výměnu oken v budově OÚ, opravu hasičského auta. 
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Postřekov
2000 – Bílá stuha
2002 – Modrá stuha

Tato nejlidnatější chodská ves leží na úpatí Haltravy. Jako privilegovaná chodská ves se připomíná 
již roku 1325. Název pocházíc údajně od slova postřehování – pozorování, které Chodové prováděli 
ze strážisek na vrcholcích Haltravy. V průběhu 17. století je Postřekov místem nejradikálnějšího od-
poru sedláků proti vrchnosti – Lamingerům. Chodská rebelie pak vyvrcholila popravou Jana Sladkého 
Koziny roku 1695 v Plzni.

Postřekovskou náves zdobí kaple sv. Jakuba vystavěná koncem 19. století  podle plánu A. Čen-
ského. Oltářní obraz namaloval J. Špilar v roce 1899. V zatáčce na konci návsi je známá hospoda 
U Hadamů zachycená i na obraze J. Špilara Chodská svatba. 

S Postřekovem splynula ves Mlýnec; celkem v součastné době čítá obec Postřekov 1137 obyvatel. 
Na společenském životě se podílí TJ Sokol, hasiči (v budově bývalé hasičárny je hasičské muzeum), 
myslivci, chovatelé. Známý je Národopisný soubor Postřekov, ve kterém vystupují nejen dospělí, 
ale i děti. Letitou tradicí je masopust, svatojakubská pouť, zpívání pod stromečkem, několik let je 
vydáván občasník Postřekovský zpravodaj.

 Hlavními úkoly, které před obcí leží jsou kompletní dokončení kanalizace a ČOV, příprava staveb-
ních parcel a jejich zasíťování. Starosta František Friš dodává: „Mám radost, když se něco povede, ale 
trápí mě přebujelá byrokracie, které jsou obecní samosprávy vystaveny.“
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Příchovice
1999 – Bílá stuha

První mínka o rozlehlé vesnici v údolí řeky Úhlavy proti Přešticím je z roku 1328. V průběhu staletí 
se majitelé vsi střídali – Příchovičtí,. Nebílovští, Bedřich Švihovský a jeho dědicové, Adam z Bubna, 
Jindřich Antonín Henigar ze Seeberku, který starou tvrz přestavěl na barokní zámek. Zámek byl sta-
věn v letech 1718 – 1719 podle návrhu Jakuba Augustona mladšího. Roku 1784 koupil zámek a statek 
Hugo, hrabě ze Schönbornu, jehož rod vlastnil panství až do roku 1945. V hlavním průčelí zámku je 
rizalit s balkonem podpíraným sochami atlantů vytvořenými pravděpodobně Lazarem Widmannem. 
Na zadním průčelí je dominujícím prvkem polygonální rizalit. 

Na návsi stojí menší obdélná kaple s trojbokým závěrem a zvoničkou ve střeše, je barokního půvo-
du a upraven v novorománském stylu. Vedle je pozdně barokní plastika sv. Jana Nepomuckého.

K obci jsou přidruženy ještě vsi Kuciny a Zálesí, celkem zde žije 918 obyvvatel. Funguje spolkový 
život – TJ Příchovice, hasiči. Pořádají se tradiční poutě, v rámci Haydnových slavností bývají v zámku 
koncerty vážné hudby. Žije zde známá dřevořezbářka Jiřina Andrlíková, jejíž betlém je proslaven i za 
hranicemi regionu. 

Mezi hlavní investiční akce pro nejbližší období patří vybudování vodovodu a autobusových 
zastávek. 
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Přívětice
2004 – Zelená stuha

Obec leží 10 km od Rokycan. Součástí obce je i část Skelná Huť. V současnosti žije v obci 
203 obyvatel všech generací. 

První písemná zmínka o Přívěticích pochází z roku 1352. Roku 1359 drželi ves bratři Otto a Zichar 
z Přívětic. V roce 1365 byly Přívětice součástí hradu Březina. Březinské panství bylo pak od roku 1752 
v majetku Jana Hraběte ze Šternberka.

Dominantou obce je kostel sv. Martina vystavěný v letech 1357 – 1359, který je od roku 2005 
majetkem obce. 

Na společenském životě v obci se podílejí hlavně sokol a hasiči. Mezi pravidelně pořádané akce 
patří gratulace jubilantům, staročeské máje, svatomartinské posvícení i s pondělní pěknou hodinkou 
a posvícenským turnajem v nohejbalu, mikulášská nadílka a bály – hasičský a obecní. 

Obec opravila fasádu, dveře a okna kostela, vybudovala víceúčelové hřiště, pracuje na komplexní 
úpravě zeleně a připravuje projekt vlastního vodovodu.
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Rozvadov
2005 - Bílá stuha

Obec leží na mezinárodním silničním tahu 11 km od Přimdy. Známá je hlavně jako hraniční přechod 
mezi ČR a SRN. První spolehlivé zprávy o obci založené v polovině 16. století pocházejí z roku 1580. 
Název Rozvadov je používán od roku 1885. Celní úřad je zmiňován od roku 1613, budova celnice 
stojí na svém současném místě od roku 1934.

Rozvadov a k němu příslušející vsi (Diana, Svatá Kateřina, Nové Domky, Milíře) obývá v současné 
době 570 obyvatel.

Mezi památky obce patří kostel sv. Václava z roků 1816 – 1817 s oltářním obrazem sv. Václava na-
malovaným údajně K. Škrétou. Po roce 1945 byl kostel využíván jako kino, později sýpka a postupně 
chátral. V současnosti se konečně dočkal zahájení oprav. Ve Svaté Kateřině, v kostele nesoucí jméno 
této světice jsou zasazeny náhrobky císařských výběrčích cla z 18. století. V Dianě najdeme lovecký 
zámeček patřící Kolowratům údajně projektovaný J. Santinim. Zajímavé je také opevnění z doby 
třicetileté války zvané „Tillyho šance“ v blízkosti Rozvadova. 

Obec hodně prosperuje z turistického ruchu (kasina, parková úprava středu obce), ale žije 
i vlastním životem. Pracují zde: klub důchoců, hasiči, TJ Rozvadov, myslivci. Rozvadovské kulturní 
sdružení Beruška se zaměřuje na děti (keramická dílna) i na dospělé (ochotické divadlo). Pravidelně 
se koná i Svatováclavská pouť spojená s předváděním tradičních řemesel, jízda historických vozidel 
Saši Kolowrata, Kateřinský turnaj fotbalových veteránů, živý betlém. Byla vybudována naučná stezka 
z Rozvadova do Svaté Kateřiny. Ve Svaté Kateřině si občané svépomocí budují klubovnu. Vychází 
měsíčník Rozvadovské rozhledy. 

Obec připravuje další etapu výstavby rodinných domů, pracuje na výsadbě a údržbě veřejné zele-
ně a hodlá dále rozšiřovat síť naučných stezek. 
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Spáňov
1998 – Modrá stuha

Asi 5 km jihovýchodně od Domažlic leží obec Spáňov zmiňovaná od roku 1377. Původně se 
jednalo o vladycký statek, ale v 15. století byl přikoupen k Domažlicím, v jejich majetku pak zůstal 
do roku 1850. 

Dnes v obci žije 198 obyvatel. Na malé návsi stojí šestiboká kaple, ve které byl v roce 1991 vysvě-
cen nový železný kříž s oltářem a obrazem svatého Jiří. Od roku 1993 je v kapličce nainstalováno 
automatické zvonění (třikrát denně). V okolí návsi najdeme zbytky lidové roubené architektury. 

Obec žije bohatým společenským životem – setkávání rodáků, masopustní voračky, pouť (v pro-
gramu bývá i koncert, mše, zábava), hasičský bál, hasičské soutěže (účastní se muži, ženy i děti), 
sportovní akce (volejbalový a nohejbalový turnaj). Krásnou tradicí je pak mezinárodní přehlídka 
harmonikářů, která se konává první sobotu v červenci. 

V obci se připravuje výstavba cesty k nově budovaným domkům, instalace nové autobusové čekár-
ny u hlavní silnice Domažlice – Kdyně, instalace bezdrátového rozhlasu.

I motto současného starosty Josefa Kupilíka je podobné tomu, co říkají starostové v jiných obcích: 
„Vše dělám pro to, aby se mi líbilo, kde žiji, aby se k nám lidé rádi vraceli, aby byli k sobě upřímní.“ 
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Svojšín
2005 – Zelená stuha
2005 – Zelená stuha v rámci celé republiky a postup do mezinárodní 

soutěže Entente Florale Europe 2006

Obec je položena v hlubokém zářezu řeky Mže západně od Stříbra. Založena byla ve 12. století. 
Dlouho byla majetkem svojšínských rytířů, v 16. století přešla na Příchovické z Příchovic. Dalšími 
vlastníky byli J. Bigatto, K. A. Juncker, Dr. Klement Podeville, který Svojšín vlastnil až do roku 1945.

Z nejvyšší části svažité návsi shlíží na obec původně románský kostel sv. Perta a Pavla. K románské 
věži byla v 17. století přistavěna nová barokní loď, roku 1715 byl kostel obnoven a rozšířen. V těsné 
blízkosti kostela se nachází barokní zámek (z roku 1723 s hospodářským areálem,) který je tvořen 
patrovou budovou s vystupujícím čelním rizalitem a krytou mansardovou střechou. Objekt je majet-
kem obce, postupně se upravuje a již se využívá ke společenským a kulturním účelům. Na návsi pod 
zámkem zaujme znovuobnovená kašna s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1722. 

K obci Svojšín patří ještě vsi Holyně, Nynkov a Řebří a žije zde celkem 450 obyvatel. Velkého 
úspěchu dosáhla obec roku 2005, kdy v krajském kole soutěže „Vesnice roku“ získala Zelenou stuhu 
(úprava a obnova zeleně v obci, obnova původní aleje, péče o krajinu v extravilánu obce a výstav-
ba biokoridoru) a postoupila do celorepublikového klání, kde Zelenou stuhu obhájila. Svojšín pak 
reprezetoval naši republiku v soutěži Entente Florale Europe 2006. Dlouhodobým projektem obce je 
záchrana a revitalizace zámeckého areálu.
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Štichovice
1999 – Modrá stuha

Ves leží jihovýchodně od Manětína nad pravým břehem řeky Střely. Původně náležela pánům 
z Brda, od poloviny 14. století byla v majetku manětínských johanitů. Roku 1420 získal Štichovice 
Bohuslav ze Švamberka. Na konci 16. století koupil ves Jeroným Hrobčický z Manětína. Později 
Štichovice sdílely osud s manětínským panstvím patřícím rodině Lažanských.

Rozlehlou náves lemuje množství velkých i menších usedlostí, vyniká především čp. 12, v čp. 14 je 
dochován roubený patrový špýchar, v čp. 18 roubená stodola. Návesní kaple je z 19. století. Památ-
kově chráněný je i kamenný kříž z roku 1721. Součástí obce je i nedaleká vesnička Křečov schoulená 
pod malebným kostelem sv. Petra a Pavla s ohradní hřbitovní zdí a márnicí. V Křečově se narodil 
Václav Bláha, který skládal a hrál písničky dnes již zlidovělé (Jetelíček u vody, Červená sukýnka, Mu-
zikanti, pojďte hrát...), na jeho počest pořádají křečovští hasiči vždy po pěti letech hudební slavnost. 
V roce 1993 bylo založeno zemědělské družstvo vlastníků, které si stále vede velice úspěšně. Přímo 
ukázková je spolupráce tohoto zemědělského objektu s obcí – pomoc při renovaci kostela v Křečo-
vě, využívání mechanizace, výsadba stromořadí, zřízení prodejny potravin v areálu družstva, prodej 
vlastních zemědělských produktů. Obec také dobře spolupracuje se soukromým hřebčínem Trawel. 
Dobře pracují hasiči (rekonstrukce hasičárny v Křečově, kde vznikl i prostor pro kulturní akce). Mezi 
oblíbené akce v obci patří vánoční zpívání, májka, biřmování v křečovském kostele. V současné době 
obec pracuje na přípravě stavebních parcel.

Celkem ve Štichovicích žije 88 obyvatel.
Starosta Martin Holota: „Moje práce pro obec mě baví, byť je to často na úkor rodiny, ale jsem 

přesvědčen, že každý občan by měl pro svou obec něco udělat.“
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Švihov
1997 – Bílá stuha

Město leží na řece Úhlavě 10 km severně od Klatov. Založeno bylo počátkem 14. století. Pojmenování 
dostal Švihov od vlastního místa, kde v táhlém údolí švihaly větry. Dominantou města je pozdně gotický 
vodní hrad postavený Půtou Švihovským ze Švihova. Důmyslné opevnění bylo z části sneseno v 17. století 
a hrad byl přeměněn v sýpku. Renovován a zpřístupněn byl po roce 1952. Mezi další zajímavé památky 
patří hřbitovní kostel sv. Jiljí (z konce 12. století), špitální kostel sv. Jana Evangelisty (poprvé zmiňován 
roku 1342, roku 1788 byl odsvěcen a přestavěn na obydlí), kostel sv. Václava (gotická stavba z druhé po-
loviny 14. století, zbarokněna v letech 1744 – 1747). Zajímavý je i židovský hřbitov z 1. poloviny 17. století.

K městu Švihov dnes patří i vsi Lhovice, Jíno, Kaliště, Stropčice, Třebýcinka, Bezděkov, Kamýk, 
Těšenice, Vosí a  Kokšín. Celkem zde žije 1600 obyvatel. Pracují hasiči, myslivci, FC Švihov, Sokol Švihov, 
zahrádkáři, včelaři, skaut – junák, svaz tělesně postižených, cyklistický klub Velovis a klub Chapadlo (ve 
spolupráci s Diecézní charitou Klatovy). Také švihovská fara se podílí na společenském životě města – 
koncerty, klub seniorů. 

Slávu Švihova šíří i mládežnický dechový orchestr, při základní škole, který se skláda z takzvané velké 
kapely (35 muzikantů) a malé kapely (pro děti ze ZŠ), fungují při něm i tři skupiny mažoretek. Proslulý je 
i festival Švihovské hudební léto.

Tradičními akcemi jsou: vítáni občánků, slavnostní zahájení kalendářního roku, hasičská soutěž o pohár 
města, den spolků, předvánoční setkávání seniorů, májová taneční zábava... Každé dva měsíce vychází 
místní zpravodaj Švihováček. 

V roce 2006 byla dokončena komplexní úprava náměstí. Město chystá rekonstrukci místních ko-
muninkací, zateplení školy, školky a tělocvičny, je připraven i zahraniční projekt -  cyklostezka do SRN. 
Starosta Václav Petrus dodává: „Důležité je pro mě budování větší pospolitosti obce. Bez lidí a jejích 
společných aktivit si život obce nedovedu představit. A že můžeme táhnout za jeden provaz švihovští 
dokázali během povodní v roce 2002.“
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Vysoká Libyně
2001 – Modrá stuha

Ves ležící 5 km severně od Kralovic je poprvé připomínána roku 1337. K původním majitelům 
patřili Gutštejnové, kteří zde založili roku 1376 kostel. Pak se v držení vsi střídali Vchynští, Mitrov-
ští, Michalovci, Kolovratové z Krakovce, Příchovští, Olivier z Wallisu; ve druhé polovině 19. století 
panství koupil Anton Kreissl, v roce 1898 rodina obchodníků Dreherů. Za druhé světové války zde 
procházela hranice mezi protektorátem a Sudety.

Na rozlehlé návsi ve tvaru písmene L stojí jednolodní gotický kostel sv. Blažeje a skupina barok-
ních soch – sv. Florián z roku 1717, sv. Jan Nepomucký z první třetiny 18. století a sv. Vavřinec z roku 
1723. V blízkosti kostela stávala jednopatrová obdélná budova zámku, která byla zbořena v roce 
1988.

Obec má v současné době 250 obyvatel, stále žije bohatým sportovním a společenským životem, 
na kterém se podílejí hasiči, myslivci, TJ Sokol (fotbal, stolnní tenis), jezdecký oddíl. Mezi tradiční udá-
losti patří dětský maškarní karneval, estráda pro seniory a dětská akce „Hurá, prázdniny“. Občané 
pomáhají při různých akcích, pečují o zeleň. Od listopadu 2007 funguje kanalizace a ČOV. Plánuje se 
rekonstrukce kostela, objektu mateřské školy, odvodnění návsi. 
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Zavlekov
1999 – Zlatá stuha

Obec Zavlekov leží na spojnici Klatovy – Horažďovice. Součástí obce jsou místní části Mladice, 
Plichtice, Skránčice, Vlčnov a osada Suchá. Celkem zde žije 433 obyvatel. 

První zmínka o obci pochází z roku 1334, kdy ves držel Dlouhomil z Velhartic, patrně to byl on, 
kdo postavil tvrz nad vsí. Tvrz byla od roku 1534 opuštěná. Zbytky tvrze byly v polovině 19. století  
romanticky upraveny hrabětem Taaffem. Ve 2. polovině 16. století byla uprostřed vsi postavena nová 
tvrz, z níž se zachoval pouze pozdně gotický portál. Ze zbytků tvrze byl postaven špýchar, který je 
zařazen mezi památky a na jehož rekonstrukci a využití pro kulturní účely obec pracuje. Mezi další 
památky patří kostel Nejsvětější trojice z roku 1773, dále boží muka se čtyřmi památnými lipami 
a kamenné kříže v Plichticích. Zajímavé jsou i kapličky v Mladicích, Skránčicích, Plichticích. Turisty láká 
rybník Valcha s autokempinkem.

V obci dobře pracují spolky – hasiči, sokolové, myslivci. Dobrá je i spolupráce se školou a ma-
teřskou školkou. Jsou pořádány hasičské soutěže, pouť, dechovkové odpoledne, srazy rodáků (rok 
2008 v Plichticích), setkání Vlčnovů (obcí téhož jména v rámci republiky, dlouhodobě se rozvinula 
spolupráce s Vlčnovem u Chrudimi), dětské maškarní bály, diskotéky... Do budoucna obec chystá 
zbudování kamenického muzea v budově bývalého špýcharu, úpravu návsi a opravu kapličky ve 
Skránčicích, úpravu návsi v Zavlekově, připravuje okružní turistickou trasu kolem obce. Starosta Vla-
dislav Vaňourek dodává: „Ačkoliv nejsem rodák, Zavlekov mám rád a chtěl bych mu být nějak platný. 
Chtěl bych navázat na práci svého předchůdce, pana Blažeje Černíka.“
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Přehled oceněných obcí:

1995 –  zlatá stuha – Nečtiny
 modrá stuha – Olbramov

1996 –  zlatá stuha – Klenčí pod Čerchovem
 modrá stuha – Lisov
 modrá stuha – Černíkovice
 zelená stuha – Díly

1997 –  zlatá stuha – Černíkovice
 modrá stuha – Pačejov
 bílá stuha – Švihov
 zelená stuha – Konstantinovy Lázně

1998 –  zlatá stuha – Nebílovy
 bílá stuha – Olbramov
 modrá stuha – Spáňov
 zelená stuha – Pocinovice

1999 –  zlatá stuha – Zavlekov
 modrá stuha – Štichovice
 bílá stuha – Příchovice
 zelená stuha – Dražeň

2000 –  zlatá stuha – Hlince
 modrá stuha – Lisov
 bílá stuha – Postřekov
 zelená stuha – Myslív

2001 –  zlatá stuha – Plánice
 modrá stuha – Vysoká Libyně
 bílá stuha – Dobříč
 zelená stuha – Čermná
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2002 –  zlatá stuha – Nečtiny
 modrá stuha – Postřekov
 bílá stuha – Dýšina
 zelená stuha – Konstantinovy Lázně

2003 –  zlatá stuha – Dýšina
 modrá stuha – Kozojedy
 bílá stuha – Černošín
 zelená stuha – Oselce

2004 –  zlatá stuha – Černošín
 modrá stuha – Čermná
 bílá stuha – Plánice
 zelená stuha – Přívětice

2005 –  zlatá stuha – Kladruby
 modrá stuha – Díly
 bílá stuha – Rozvadov
 zelená stuha – Svojšín

2006 –  zlatá stuha – Kasejovice
 modrá stuha – Kozojedy
 bílá stuha – Kostelec
 zelená stuha – Němčovice

2007 –  zlatá stuha – Bolešiny
 modrá stuha – Broumov
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Tato skromná publikace mapuje 13 let soutěže Vesnice roku 
v Programu obnovy venkova v Plzeňském kraji a chce ukázat, že se 
život v oceněných obcích nezastavil.

Děkuji všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na jejím vzniku:

S. Rampasovi, předsedovi Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje,  
který stál u zrodu této soutěže,

I. Kaiserové a K. Petráňovi, členům předsednictva Spolku pro obnovu 
venkova Plzeňského kraje.

Starostům a starostkám jednotlivých obcí, které jsem navštívila a kteří 
mně pomohli při sběru informací, jmenovitě: M. Čápové, S. Štěrbové, 
M. Plincelnerovi, J. Křemenákovi, V. Petrů, J. Helebrantovi, V. Vaňourkovi, 
F. Karlovi, M. Vopatovi, K. Smutnému, J. Lomičkovi, V. Lomičkovi, 
V. Anderlemu, J. Šperlovi, F. Frišovi, E. Arltovi, D. Friedrichovi, M. Holotovi, 
J. Kupilíkovi, F. Trhlíkovi, J. Červenému, M. Blažkové, V. Petrusovi, 
J. Sommerovi, K. Ferschmanovi, M. Cikánovi, M. Pickové, M. Koderové, 
P. Tomcovi, J. Soulkovi, K. Týzlovi, V. Svobodovi, V. Faitovi, P. Princovi, 
J. Hegertovi a V. Kuklíkové.

Plzeňskému kraji za finanční spoluúčast.

                                                                                          Tamara Salcmanová
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