Strašínská jeskyně – přírodní památka
Naleznete ji severozápadně od Strašína, po pravé straně silnice
vedoucí ze Strašína do Sušice, na úpatí vrchu Na Palových, v bývalém
nevelkém lomu. Původní vchod do jeskyně byl rozšířen odstřely
v lomu.
Jeskyně je vytvořena v krystalických vápencích vápencové čočky.
Vstupní otvor ústí do hlavní prostory jeskyně, 23 m dlouhé, 12 m široké
a až 3 m vysoké, která se svažuje k severu, kde je v nejhlubším místě
jezírko s kolísavou výškou hladiny. Z hlavní prostory vedou všemi
směry nevysoké chodby a plazivky. Dno jeskyně je pokryto kameny
a jíly s vysokým obsahem limonitu. Celková délka jeskynních prostor
je asi 200 m. Ve stropě jeskyně jsou vyvinuté mísovité a hrncovité
prohlubně vzniklé korozí způsobenou kondenzovanou vodou.
Při vzniku jeskyně se mohlo částečně uplatnit i nekrasové rozpouštění vázané na účinky kyseliny sírové, uvolňované oxidací pyritu (podle
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V jeskyni se nachází tzv. kořenové stalagmity tvořené kořeny
stromů rostoucích nad jeskyní, které prorůstají do jeskyně. Pokud
kořínky zasáhne voda skapávající ze stropu jeskyně, začnou se větvit
a rostou směrem ke stropu jeskyně. Kořenové stalagmity často dotváří
zrnka zeminy splavená kapající vodou.
Strašínská jeskyně je chráněným zimovištěm netopýrů.
Informace o možnosti navštívit jeskyni naleznete na www.strasin.cz
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Farní a poutní kostel Narození Panny Marie ve Strašíně

Strašín leží asi 15 km jihovýchodně od Sušice a 9 km severovýchodně od Kašperských Hor v okrese Klatovy v nadmořské výšce
650 m. K obci náleží osady Věštín, Nahořánky, Maleč a Zuklín.
Podle jedné domněnky je jméno „Strašín“ odvozeno z osobního
jména „Stráša“ (Strášův dvůr, sídlo), podle další od strážní funkce vsi
u stezky z bavorského Pasova. Nabízí se také teorie, podle které zde
v minulosti došlo k nějaké strašné nebo strašidelné události. Název
obce prošel dlouhou cestou, než dosáhl dnešní podoby. V roce 1254
se v dochovaných materiálech objevuje tvar Strahen, r. 1274 Strazen,
r. 1380 Strassin, r. 1405 Strassin, na počátku 17. století Strassen, po roce
1617 Strassyn, roku 1924 pak Strašeň. V roce 1924 byl úřední název
obce změněn na dnešní tvar Strašín.
Na severním okraji obce stojí významná církevní památka – kostel
Narození Panny Marie. V lese nad částí obce Lazna se nalézá chráněný
přírodní výtvor mrazové srázy, ukázka mrazového zvětrávání hornin.
Strašín je rodištěm Prof. MUDr. Karla Rašky, DrSc. (nar. 17. 11. 1909
ve Strašíně, zemřel 21. 11. 1987 v Praze), syna řídícího učitele strašínské
školy. Prof. Raška byl významný epidemiolog a mikrobiolog, jeho
pamětní tabule je umístěná na zdi strašínské školy.
Román Karla Klostermanna Hostinný dům se odehrává
ve Strašíně, v budově čp. 16, dnešním sídle obecního úřadu
a kulturního domu.

První zmínka o kostele, tehdy románském, se objevila r. 1254. Jako
farní byl prvně připomínán ve 14. stol. Fara dodnes stojí těsně před
kostelem. Přes tři desítky let byla strašínská fara působištěm kněze
a básníka P. Františka Daniela Mertha (1915–1995), který je pohřben
na strašínském hřbitově.
Za kostelem se průchodem ve zdi dostaneme ke kapličce s obrazem
Panny Marie, před kterou je balvan, na kterém se v 16. stol. měla zjevit
Panna Maria faráři a poustevníkovi Martinu Rezkovi Strakonickému.
Na znamení svého zjevení utvořila ve skále důlek, ze kterého ihned
„vyprejštila voda“, prý blahodárná pro oči. Tímto zjevením započala
tradice uctívání tohoto místa.
V letech 1433–43 byl z podnětu Půty Švihovského z Riesenberku
a na Rabí kostel opraven a opatřen 1,10 m vysokou dřevěnou sochou
Panny Marie stojící na měsíci a držící v levé ruce děťátko, v pravé žezlo.
Na hlavách Panny Marie i děťátka byly pozlacené koruny. Socha byla
ukradena neznámým zlodějem 8. 12. 1990.
V letech 1736–39 prošel kostel radikální barokní přestavbou
a získal tak přibližně dnešní podobu trojlodní stavby se dvěma věžemi
na východní a jednou na západní straně. Tato západní věž
s podvojnými okénky má původní románské jádro z 1. pol. 13. stol.
Hlavní oltář je zasvěcen narození Panny Marie, boční rokokový oltář
napravo pochází z 2. pol. 18. stol. a je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému,
nalevo umístěný oltář sv. Trojici a nástěnný oltář vpravo sv. Áje. Žulová
románská křtitelnice pochází z doby založení kostela.

V areálu kostela stojí po pravé straně
kaple sv. Barbory (kulturní památka),
na téže straně, u zdi za kostelem, je malá
kaple, bývalá kostnice.
Při opravách jejích vnitřních zdí v roce
2015 byly pod nánosy štuků objeveny
úžasné malby. Restaurátoři je datují
do roku 1750. Malbám dominuje na jedné z celkem osmi stěn kaple vyobrazená
postava kostlivce v téměř životní velikosti,
který drží v jedné ruce kosu a v druhé
přesýpací hodiny. Na stěnách kostnice
jsou doprovodné malby – lebka se
zkříženými kostmi nebo peklo.
Boží muka, nacházející se naproti faře vpravo od příjezdové cesty,
byla postavena v květnu 1768 a stávala na začátku cesty vedoucí
ke kostelu. V jejich vytesané hlavici byla soška sv. Jana Nepomuckého.
O umístění kostela na skále uprostřed údolí se vypráví tato legenda:
Kostel měl být postaven na nedalekém vrchu Vůsí, ale co lidé pracně
postavili, bylo nadpřirozenou silou zbouráno a přemístěno
na skalnaté návrší Hůrka. Když zahřmělo a nebe se otevřelo, uviděli
Pannu Marii, jak přenáší kameny z Vůsí na Hůrku. Po třech dnech
a nocích nezbývalo nic jiného, než splnit její přání a postavit kostel
na návrší Hůrka ve Strašeni tak, jak si to Panna Maria přála.

