Potvorov
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-sever

Správní obvod: Kralovice

GPS souřadnice: 50.015998N, 13.399350E

Nadmořská výška: 525 m n. m.

První pís. zmínka: 1204 (818 let)

Počet obyvatel: 133

PSČ: 331 41

Adresa URL: www.obec-potvorov.cz

Historie obce Potvorov
První dokument, ve kterém je Potvorov zmiňován, pochází z roku 1204. Tato listina ves spojuje s Anežkou z
Potvorova, která plaskému klášteru věnovala některé své statky. Již v dobách raného středověku byl
Potvorov rozdělen mezi zderazský klášter v Praze a klášter plaský. Toto rozdělení na plaskou a později
rabštejnskou stranu přetrvalo až do 19. století. Z roku 1281 se nám zachoval záznam o sporu mezi oběma
tábory poddaných, který se týkal možnosti úkrytu ve zdejším opevněném kostele. Spor byl nakonec
vyřešen dohodou. Kostel sv. Mikuláše byl postaven již před rokem 1241. Na jeho výstavbu byly použity
kamenné neomítané kvádry, kostel byl původně opevněný a chráněný vodním příkopem. Z tribuny
byl spojený s přilehlým dvorcem. Během husitských válek získali Potvorov od krále Zikmunda bratři Jan a
Bedřich z Kolovrat. V 16. století pak ves patřila ke kaceřovskému panství. V této době vznikl nedaleko
Odlezelského jezera lom, odkud byl získáván načervenalý pískovec pro stavby plaských cisterciáků a na
výrobu mlýnských žernovů. Na počátku 17. století v Potvorově působil humanistický básník T.
Christophorides. Roku 1607 část Potvorova koupili Kolovraté z Libštejna a připojili ji k rabštejnskému
panství. Zde zůstala až do poloviny 19. století, kdy se obce staly samostatnými správními jednotkami. Druhá
část vsi se roku 1623 dostala do držení plaského kláštera. Roku 1673 byl do zdejšího kostela umístěn
barokní oltář. O pět let později sem přibyly také obrazy sv. Bernarda a Panny Marie. V roce 1730 byla
uprostřed návsi postavena klášterní hospoda. V 18. století začal zdejší kostel měnit podobu - roku 1741 k
němu byla přistavěna předsíň, roku 1785 sakristie a roku 1825 nakonec ještě věž. V roce 1750 byla na
křižovatce cest na jižním okraji obce umístěna kamenná sloupková boží muka, opatřená kaplicovitým
nástavcem s nikami. V 19. století na návsi přibyla socha sv. Jana Nepomuckého. V letech 1901 - 1903 zdejší
kostel prošel rekonstrukcí. 20. století začalo nešťastnou světovou válkou, jejíž útrapy ve vsi dodnes
připomíná pomník, který byl odhalen v roce 1924.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5119/potvorov/historie/
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