Počedělice
Kraj: Ústecký

Okres: Louny

Správní obvod: Louny

GPS souřadnice: 50.371821N, 13.887798E

Nadmořská výška: 170 m n. m.

První pís. zmínka: 1219 (804 let)

Počet obyvatel: 320

PSČ: 440 01

Adresa URL: www.pocedelice.cz/

Historie obce Počedělice
Počedělice leží na území pradávného historického osídlení. Na jejím katastru bylo nalezeno
množství střepin nádob a různých kamenných nástrojů z té doby. Byly tu objeveny i prastaré
pohanské hroby na různých místech i za Orasicemi při cestě z Volenic do Třtěna. (Dr.B.Matějka: soupis
historických památek okresu Louny.) Z dávných věků vystupují Počedělice v druhé polovině XIII. století
jakožto ústředí statků biskupství přažského v této krajině. Byl zde biskupský dvůr s tvrzí v které
sídlil biskupský úředník. Počedělice byly hlavou biskupského panství ke kterému patřily Obora,
Vršovice, část Blšan a Slavětín. Toto zboží vyměnil pak arcibiskup za část panství rožmitálského se
Sezimem z Rožmitálu. Po Sezimovi se v Počedělicích vystřídalo několik majitelů a v roce 1419 zapsal
počedělický majetek arcibiskup Konrád z Wechty Ritkéři z Polenska a Vršovic který jej držel po tři
pokolení. V počedělickém kostele je pochována šlechtična Eliška z Polenska a Vršovic sestra Mikoláše
Ritkéře z Polenska a Vršovic. V počedělickém kostele stojí dodnes pískovcový náhrobní kámen zde
pochované šlechtičny Elišky Ritkéřové s nápisem: Eliška z Polenska a Wršovic s velkým gotickým
ozdobným E uprostřed náhrobku. Dnes se nalézá náhrobní kámen ve velmi špatném stavu bez
jakéhokoliv zájmu o udržení této historické památky. V době historických válek stáli Ritkéřové na
straně císaře Zikmunda a lounští husité známí svou radikálností napadli počedělický dvůr a tvrz a
srovnali je se zemí. Od té doby není po nich památky. Zůstala jen budova fary a někdejšího mlýna. Budova
fary stojí dodnes a budova bývalého mlýna byla rozbořena a na jejím místě stojí nová zástavba.
První písemná zmínka pochází z roku 1219.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7012/pocedelice/historie/
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