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O naší obci… 

Poděvousy leží 13km východně od Horšovského Týna v nadmořské výšce 447metrů. 

První zmínka je z roku 1115 ve falzu určujícím majetek kladrubského kláštera jako villam 

Podeuzi. Přes nejasnou nejstarší historii usuzují odborníci na raně feudální původ vsi. 

V listině z roku 1379 je naše obec v podobě villa Podyehus v majetku světské vrchnosti 

Bohuchvala z Krchleb. Ke změně došlo v 15. století, kdy ves připadala k Hlohové. Celý 

tento majetek se stal v roce 1789 součástí panství Horšovský Týn. 

Podle Berní ruly z roku 1654 obhospodařovalo 368 strychů (1 strych = 0,285 ha) rolí 15 

hospodářů s 17 potahy. Chovali celkem 24 krav, 29 jalovic, 39 ovcí a 57 vepřů. 

Tereziánský katastr z roku 1774 pak uvádí 17 hospodářů a nově také řemeslníky: 

krejčího, tkalce a kováře. V katastru jsou zapsány také dva rybníky: násadní panský 

rybník na ½ kopy a obecní na 1 kopu (jedna kopa znamená 60 ks ryb násady). Obec 

vlastnila též pastvinu. 

Po vytvoření nového systému politické správy se od roku 1850 staly Poděvousy 

samostatnou obcí v politickém okrese Horšovský Týn. V období protektorátu naše česká 

obec připadla k politickému okresu Domažlice, po roce 1949 k okresu Stod. Od 

reorganizace v roce 1960 byly Poděvousy, coby osada obce Čermná, součástí okresu 

Domažlice. Po listopadovém převratu jsme se opět staly samostatnou obcí v okrese 

Domažlice. 

Počet obyvatel v průběhu let značně kolísá. V meziválečném období, kdy se na Výtůni 

těžilo uhlí a provozovaly staňkovské a holýšovské sklárny, jsme měli až cca. 500 

obyvatel. V roce 2015 máme obyvatel přibližně polovinu. 

O této brožuře… 

Při příležitosti srazu rodáků jsme požádali švýcarskou malířku Doris Windlin, která 

v Poděvousích bydlí již přes 20 let, zdali by nám nenakreslila nějaký motiv z obce 

na pamětní plaketu. Ochotně nám namalovala hned osm různých kreseb, a jelikož nám 

přišlo líto použít pouze jednu, najdete je na následujících stránkách všechny.  

Věříme, že to pro Vás bude pěkná památka na místa, která důvěrně znáte. 

Děkujeme tímto Doris Windlin za její práci pro naši obec. 

Zastupitelstvo obce Poděvousy 



 

Severovýchodní pohled na čísla popisná 49, 51, 52 a 54 
 



 

Kaplička na návsi 



 

 

Moštárna, nově opravená v roce 2011 



 

 

Pohled od obecního úřadu směrem k hospodě 



 

 

Pohled na nástěnky na bývalé hornické zastávce 



 

 

Číslo popisné 8 – "U Kupce" 



 

 

Brána u prodejny potravin, kterou od 8. 6. 2003 provozuje Milan Kaigl 



 

 

Hasičárna našeho SDH založeného v roce 1923 



 

Program srazu rodáků, obyvatel a přátel obce Poděvousy, 8.8.2015 

- 13 00 sraz na návsi, bohoslužba staňkovského faráře Wojciecha 

Pelowskiho 

- 13 30  prezentace 

- 14 00 slavnostní průvod obcí za doprovodu dechové hudby 

Dupalka 

- 15 00 vysazení pamětní lípy 

- 16 00 příchod do areálu parketu, vyzvednutí zamluveného jídla 

a možnost dalšího občerstvení 

- 16 30 1. vystoupení středověkých samurajů – souboj 

- 17 00 vystoupení poděvouských mažoretek 

- 18 00 taneční vystoupení dětí 

- 19 00 vystoupení skupiny "Poděvouské kvítí" 

- 19 30 2. vystoupení středověkých samurajů – sekání originálními 

meči 

- dále volná zábava za doprovodu dechové hudby Dupalka 

 


