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I. Památný list při položení základního kamene nového kostela ve Stašově 28.8.1864

Dne 19.října 1856 při odpolední pobožnosti v kostele ve Stašově, právě o císařském posvícení, 
vyhořel stašovský kostel Nanebevzetí Panny Marie od požáru v domě stašovského sedláka 
Ant.Schauera čp.171 (přezdívali mu Schulbauer, u školy), založeného jeho slabomyslným synem 
Frantou.

Shořelo nejen jejich stavení, také Jana Petera čp.172, Jana Schlesera čp.173 („Breckl“), Jana 
Haupta („Seidl“), chalupníka Fr.Todla čp.175 („Šulfranc“), Jana Schauera čp.170 („Šulhans“) a 
kostel, na který byl oheň přenesen větrem z domu Hauptova čp.174. Ještě větší část obce by byla 
pravděpodobně se stala obětí plamenů, kdyby nebyl přijel s dvorskou stříkačkou správce 
bysterský, patronátní komisař Gustav Schneider, pak také městská z Bystrého a konečně i z Poličky, 
které zachránily obilím naplněnou dědičnou rychtu čp.1 Jana Češky a zamezily dalšímu šíření ohně.

Kromě posvátných nádob a paramentů se z kostela zachránila jen část výzdoby oltářů, 
kazatelny a varhan. Tři zvony o váze 120, 200 a 300 liber se roztavily, z nich pak ze spáleniště jen 
140 liber zvonoviny se vybralo.

Vyhořelý kostel byl pak nákladem majitelky panství (fideikomis) patronky Arnoštky Langet a 
pomocí obce nouzově zastřešen, nad vchodem do hřbitova zřízena věžička pro zvonek. První se 
jménem Emanuel dal ulít Fr.Siegl z čp.106 za 115 zlatých 50kr., druhý nákladem obce r.1857 o váze 
400 liber stál 451 zlatých, 50kr, ulil rovněž Vojtěch Hiller v Brně ke cti Svatého Petra a Pavla. První 
vážil 149 liber. Zvony posvětil brněnský biskup hr.Schafgotch.

Patronát podnikl první kroky ke stavbě nového kostela, protože dosavadní byl malý a nemohl 
stačit pro obec, kde bylo 1400 duší. Vybíralo se vhodné místo, nakonec rozhodnuto stavět vedle 
starého kostela, vytvořeny byly 3 plány a rozpočty ceny, poslány od patronátního úřadu okresnímu 
stavebnímu úřadu a zemskému v Praze a c.k. zemské místodržitelství v souhlase s biskupskou 
konsistoří1 vybralo plán v jednoduchém gotickém slohu za 24.219 zlatých, 18 krejcarů. Na základě 
toho schváleno posvěcení základního kamene biskupskou konsistoří v Hradci Kr. NE 6550 z
28.8.1864 od vikáře z Jedlové P.Fr.Langra. Dále se jmenují přítomní hosté při té slavnosti, na konci 
listu podepsaní, členové obecního zastupitelstva, je zmínka o státním zřízení, konstituční 
monarchii, císaři František Josef I., skončené válce Pruska a Dánskem, Rakousko pomáhalo Prusku, 
v ohledu církevním vládne papež Pius IX. arcibiskup kníže Schwarzenberg v Praze, biskup 
K.Bor.Hanl v Hradci Kr., vikářem Fr.Langer, os.děkan a farář v Jedlové.

Zdejší lokálie zásluhou letos dne 24.3. zemřelého P.Josefa Dremla byla na faru povýšena po 
zajištění kongruového příspěvku ze strany patrona a obce. Teprve minulého roku byla dokončena 
stavba školy, starostovi náleží zásluha, že levně a rychle byla postavena, nechť jsou potomci vděčni 
jemu a předchůdcům. Přiložena je fotografie patronky Arnoštky von Langet, držitelky panství 
Bystré, korunovační mince císařovny Marie Anny a další druhy peněz, stříbrný spolkový tolar, 
stříbrný zlatý, starší stříbrný dvacetník, 1 desetikrejcar, 1 pětikrejcar, 1 „čtyrák“ čtyřkrejcar, 1 
krejcar, 1 půlkrejcar, pak 1 papírový 10 krejcar, a papírová zlatka a poznámka, že ještě další 
papírové peníze v oběhu jsou, 5 10, 100 a tisíc zlatých a že za 1 stříbrný zlatý se musí dáti 
v papírových penězích 113-114 krejcarů rakouské měny.

                                                          
1

Biskupská konzistoř (latinsky episcopale consistorium) je poradní sbor diecézního biskupa, který však není jejím názorem vázán. 
Její členy jmenuje diecézní biskup zejména z řad kanovníků katedrální kapituly, ale mohou jimi být i jiní duchovní či laici. V čele 
biskupské konzistoře stojí diecézní biskup, jeho zástupcem je generální vikář.
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Datum: Ve Stašově 28.8.1864, 2 červené pečetě, nezřetelný erb s korunkou farního úřadu 
s nezřetelným středem a podpisy.

Ernestine Freyin von Langet Fr.Langer, děkan
Žofie Frein von Audritzký Josef Brdíčko, farář stašovský
Emilie Weitzwandengen Dr.Jan Marek, prof.semináře v Hradci Kr.

Ant.Lichtag, farář z Korouhve
Gustav Schneider, patronátní komisař Fr.Schneider, farář z Banína
Fr.Klečka … duchovní K.Klemke, stavitel
Jos.Felkl, kost.účetní Václav Siegl, čp.197
Jan Ehrenberger, starosta Jan Balzer, čp.31
Ant.Oswald, radní Anton Gromes, čp.133
Jan Kovář, učitel K.Kleinbauer, čp.90
Ant.Florian Siegl

K tomu bylo později připsáno: Tento list z doby položení základního kamene ke gotickému 
kostelu byl později ukraden, pouzdro s tímto listem a snímkem paní patronky Arnoštky z Langet
bylo nalezeno, pročež se originál opět přikládá. Tehdy – to bylo po smrti p.faráře Josefa Dremla, při 
instalaci p.faráře Josefa Brdíčka, když totiž ta listina byla sepsána 28.8.1864.

Kulaté razítko s nápisem:  Ortsgemeinde Dittersbach - Místní obec Stašov
Podpisy: Anton Florian Siegl, starosta

Anton Oswald, radní
Johan Neudert, obecní výbor
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II. Pamětní list o postavení kostela ve Stašově 1873

který podle pravdy pro potomky při nasazení obou věžních zakončení (baněk) s kříži 19.října 
1873 byl přiložen.

V obci Stašov byl starý ctihodný Boží dům, podle stavby částečně z 15 (škrtnuto a napsáno 14) 
století, jako je v Rohozné, Jedlové nebo Baníně z doby, kdy tady ještě byl evangelický nebo 
helvétský český lid a později v 16. nebo 17. Století byl presbytář2 přestavěn, poněvadž český národ 
zde vymřel a usídlili se tu Němci, kteří byli Římští katolíci.

Kostel měl dřevěnou věž uprostřed kostelní lodi z r.1750 se 3 zvony o váze 100, 200 a 300 liber 
vídeňské váhy, které měly dobrý zvuk. Strop byl dřevěný na způsob prken, byl v něm hlavní oltář a 
2 vedlejší, kazatelna, dobré varhany se vším nutným příslušenstvím.

V roce 1856 pomatený syn Ant.Schauera z čp.171, který měl být dán do ústavu, ale otec se 
k tomu nemohl odhodlat, dne 19. Října 1856 při krásné slavnosti posvícení, když všichni byli na 
nešporách, založil požár, nastal poplach, zazněly zvony, lidé se stěží vydrali z kostela a spatřili hořet 
nízkou doškovou Šaurovu stodolu. Byl suchý podzim a čerstvý jižní vítr. Oheň se rychle rozšířil 
kolem, vzplanula stavení čp.172, 173 a 175, od stavení čp.173 létaly jiskry na stodolu čp.174 (Jana 
Haupta) a odtud na kostelní věž, která nemohla pro výšku být hašena, hasičská stříkačka ještě 
v obci nebyla, takže kostel shořel a také rychta byla ve velkém nebezpečí, obilí všechno museli 
vynášet, naštěstí přijel p. Gustav Schneider, ředitel panství z Bystrého se stříkačkou a rychtu 
zachránil. Škoda byla veliká, dřevěná stavení do základů shořela, jen Hauptovo stavení, které už
r.1826 vyhořelo, bylo z tvrdého materiálu a zůstaly z něho zdi. Škoda se odhadovala na 14 tisíc 
zlatých a jen čp.172 (Jan Peter) bylo pojištěno na 500 zlatých. Někteří lidé obětavě hasili, ale 
někteří jen přihlíželi, bylo jim líto svátečních šatů.

Stavba kostela

Uběhly 2 roky, přijel sem inženýr z Chrudimě s plánem kostela. Správce panství, G.Schneider 
chtěl jen kostel zastřešit a nový strop udělat, ale protože prostor pro 1350 lidí nepostačoval a 
přístavba by byla také nákladná, a kostelní peníze by nebyly na to stačily, bylo rozhodnuto stavět 
kostel nový. Vybírali místo mezi farou a školou, nebo ještě dále nahoru, ale když se udělala sonda, 
zdála se půda měkká, že bude třeba pilotů, proto rozhodnuto vedle kostela, ve kterém se zatím 
konaly bohoslužby a teprve po zbudování nového měl být odstraněn. (byl ovšem také navržen 
provizorní kostel z prken za tisíc zlatých, které se takto ušetřily) Ve 3.roce po požáru přišel od 
stavební ředitelství plán, dle něhož se měl stavět nový kostel v románském slohu za 24 tisíc 
zlatých, patronovi se to zdálo příliš drahé, dal udělat jiný plán a stavba opět na 2 roky uvázla. 
Později roku 1861 starosta Jan Ehrenberger, který se o obec velmi zasloužil, postavil r.1862-3 
dnešní školu s nevelkým nákladem – o té stavbě se jednalo 40 let! – dal zhotovit nový plán kostela 
v čistém gotickém slohu a patron měl nyní stavět, obec se zavázala opatřit většinu materiálu, 
písek, kámen, 140 tisíc cihel, dlažbu, lešení, břidlici na střechu a cena měla být 25—30 tisíc zlatých. 
Kostel měl být o 11 stop delší, než nynější, styl jako v Poličce, kterému je letos 10 roků. V červnu 
1864 byly vykopány a vyzděny základy, 28.srpna položen základní kámen, o čemž je list ve 
2.kostelní báni, ale ten kámen byl odcizen; stavitel Klemke měl mnoho českých dělníků a některý 
z nich to asi ukradl (ty peníze přiložené?)

                                                          
2

Kněžiště čili presbytář (z latinského presbyterium), někdy též chór, je část prostoru křesťanského kostela či katedrály, která je 
vyhrazena kněžím.
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V roce 1865 byl jenom sokl (zeď při zemi) postaven, kameníci měli mnoho práce, nejvíce se 
mělo postavit v dalším roce, ale přišla válka s Pruskem, bitva u Hradce Kr. 3.7.1866, obec se 
starostou měla plno starostí s vojskem obojím, přípřeže, v čp.77 byl špitál, zavlekli choleru, 
Prusové zemřeli jen 2, ale stašovských 10.

Protože válka způsobila patronu (velkostatku) mnoho škod, od r.1867 se zase nestavělo, až 
r.1868 na nátlak obce práce pokračovala. Poslední držitelka panství paní Arnoštka z Langet 
z říšského hraběcího rodu Harrachovského chtěla pokračovat, ale sama 25.2.1868 zemřela a po její 
smrti spadlo panství na císaře (1.11.1868), stavba tím zase vázla. 

Na podzim předešlého roku starosta Ehrenberger složil s většinou zastupitelstva úřad a byl 
zvolen Jan Findejs z čp.77, který jako 1.radní stavbě nápomocen nebyl, platy od něho musely být 
vymáhány, na ostatní to také neblaze působilo, teď však chtěl stavbu rychle dokončit, ale u správce
panství byl v nemilosti a tak nakonec se nechtěla obci povolit ta krásná gotická stavba, leda když 
zaplatí na ni 7 tisíc zlatých, což nebylo pravda, zatím však císař stavbu schválil a nařídil pokračovat. 
Starosta s farářem byli ve Vídni r.1869 podpořit stavbu, docílili jen toho, že obec musí přispět 
sama, aby se stavba zlevnila, ředitelství staveb nepovoluje nákladnou gotickou stavbu. 

Starosta Findejs se tedy vytasil s plánem stavby v románském slohu, která byla o 5 tisíc zlatých 
levnější, kostel je o 11 stop kratší, než měl být a místo zákristie3 v kněžišti postaveny dvě po 
stranách, také věžní hodiny byly škrtnuty, které 600 zlatých stojí, ale nynější starosta Ant.Flor. Siegl 
s radním Ant.Oswaldem docílili toho, že je patron zaplatil. 

Dne 5.12.1870 byl zvolen Ant.Siegl, narozený ve Stašově 22.10. ? (rok sám vynechal) v čp.106, 
nyní obchodník v čp.176 – ten dům byl r.1864-6 postaven – jako velmi rozumný muž a 
představenstvo obce tvořili dále: (uvádějí se tu jména – budou zde až na konci, a podepsaní 
vlastnoručně v listu budou podtrženi).

Při první poradě se představenstvo sjednotilo na provedení dlouho želané stavby, požádali 
bysterského správce, ten slíbil vše zařídit, v červnu byl odstraněn gotický sokl, který stál 11 set 
zlatých a pro presbytář vykopán rychle základ. Starosta se vynasnažil odstranit škody, zaviněné 
Findejsem, chtěl bezpečnější klenbu v kostele, kamennou římsu v lodi a věži, z kamene předělat 
parketovou kruchtu než z cihel a jiná vylepšení, která by byla měla cenu 2 500 zlatých jako 
přístavba.

Zákristie se musela zvětšit a ještě jsou dost malé, páni faráři na to při návrhu nedbali.
Stavbu vedl stavitel p.Jos.Schier z Nového Města a polír Josef Maršálek z Vichnova u Bystřice. 

Jan Siegl, praktikant ze Stašova čp.175 jako vedoucí. Maršálek byl velmi praktický, dohlížel zvlášť 
na pevnost a trvanlivost. Obec musela také stavbě pomáhat, dodali jsme vesměs kámen, písek 
skalní i říční, 130 tisíc cihel, břidlici, dlažbu, dřevo na lešení v ceně 1 400 zlatých k dobru panství, 
povozy, ruční práci pomocnou a mnoho jiného, co je starostí obce.

Obec se postarala o sanktusovou4 věž, její zvonek správce neměl za nutný, pozlacení bání, je 
na ní kříž ze starého kostela. Pozlacení kříže, baňky a tyče je od faráře Ant.Doležala z Pomezí, který 
z lásky ke kostelu a obci nejméně 100 zlatých věnoval, býval tu farářem do r.1850.

Stavba stála: kopání a zdění základů v r.1864 1.000 zlatých
zednické práce 1870-3 6.344 51 krejcarů

                                                          
3

Sakristie nebo též zákristie (z latinského sacristia, odvozeno od sacre, svatý) je místnost v kostele, umístěná zpravidla bočně 
od kněžiště (původně severně či jižně od něj), nebo za hlavním oltářem, v níž jsou uchovávána bohoslužebná roucha
kněží i ministrantů a předměty užívané při bohoslužbě. Mimo to slouží sakristie kněžím a ministrantům jako prostor pro přípravu a 
převléknutí se na obřady. 

4
Sanktusník je malá a štíhlá věžička, nacházející se zpravidla na hřebeni střechy presbytáře kostela zhruba nad hlavním oltářem, 

méně často (především u staveb z období pozdní gotiky) též na hřebeni střechy hlavní lodi. Ve vížce je (případně původně byl) 
zavěšen malý zvon, používaný při zpěvu Sanctus a při pozdvihování. Odtud je odvozen i jeho název. 
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materiál ke stavbě a dovoz 6.262 28
kamenické práce s dovozem 1.551 66
tesařské práce    837 13
tesařský materiál (dřevo) 1.226   5
pokrývačské práce (položení břidlice)    207 55
břidlice a dovoz 1.014
železné zboží, okna a jiné železo    584
truhlářská práce 1.100 40
zámečnická práce    235
kovářské práce    541 50
klempířské práce    222 40
sklenářské práce    142 92
řezbářská (1.100) a oltářní obraz (300) 1.440
věžní hodiny    600
materiál na lešení 1.364 50
sanktusová věžička zvonková    300
práce obstarané vrchností navíc cirka 2.000
práce obstarané obcí navíc asi 1.500
celkem            28.473 zl 190 kr

Vápna se spotřebovalo asi 400 měřic, cementového 100q.

Ještě je potřeba pořídit 2 zvony, 2 vedlejší oltáře. Zvonek sanktusový jasného zvuku, který je 
na míli daleko slyšet, zaplatil řezník Fr.Siegl čp.106 za 100 zl, váží 129 liber = 72 kg, poprvé zvonil 
na Štědrý den 1856 a stál (proto „Emanuel“ zván). Druhý byl ulit o rok později o váze 410 liber = 
230 kg a stál 420 zl, sebraných od dobrodinců, o ulití i sbírku se postaral Ant.Flor.Siegl.

Ty dva kříže byly dnes 19.října 1873 právě na den po 17 letech od požáru kostela do nového 
kostela zavěšeny ke cti Nejsvětější Trojice, blahoslavené Panny Marie Nanebevzaté, všech svatých 
a všeho křesťanstva a vám všem našim zástupcům na připomínku, že tento dům Boží má být 
pokladem, požehnáním a spásou, místem kde máte hledat ochranu, požehnání, spásu a pokoj, 
budete-li žít podle Božích přikázání. Kdo takto žije, bude mít pokoj, bez nedostatku v živobytí a 
majetku, musí však také sám být pracovitý a šetrný. Připomenout musím, že téměř podle matriky 
polovina obyvatel od požáru zemřela a nový kostel už nezažili; modlete se za nás pilně, kteří jsme 
jej stavěli pro vás, dalo nám to mnoho práce, peněz, starostí a námahy, než byl hotov, abychom 
mohli Boha v novém důstojném Božím domě ctít, abychom byli všichni spaseni, a my zde budeme 
Boha prosit, abyste po šťastně prožitém pozemském životě k nám do nebe přišli.

Dnes měl být kostel posvěcen, ale někteří pracovníci nejsou ještě hotovi, zvláště mistr 
kamenický Fr.Metyš z Litomyšle s dlažbou a oltářem.

Některé pamětihodné věci naší doby:
Letos 1873 byla ve Vídni velká světová výstava, stavby k ní stály 16 milionů zlatých, bylo tam 

přes 80 tisíc vystavených předmětů a vystavovatelů, mnoho dní bylo potřeba, aby se vše letmo 
prohlédlo, prvního máje byla otevřena, koncem října skončena. Všechny národy světa vystavovaly 
své zboží, výrobky, umělecké výtvory, také mnoho na prodej. Všichni panovníci se přijeli podívat, 
lidé všeho druhu zblízka i z dáli tu byli, kdo to viděl, mnoho viděl. 

Zima 1872/3 byla velmi mírná, že to lidé nepamatovali, podzim už byl příjemný, o všech 
svatých podruhé kvetly růže, mnoho jarních květin, chudobky. Ještě o vánocích nebyla jinovatka, 
největší mráz 7 stupňů, jen některé rybníky zamrzly. Vídeň a Pešť neměly led. Z Jedlové, Opatova, 
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Pomezí, Bystrého i z Ruska se tam dovezlo mnoho tisíc centů ledu, i do jiných jižních měst, ve Vídni 
platili za metrák 4, v Pešti 6 zlatých, ve Svitavách a okolí si pak vydělali mnoho tisíc.

Všude se nyní staví železnice, první byla 1840 z Vídně do Brna „Ferdinandova severní“ druhá 
státní z Brna do Prahy r.1850, je nyní jedné francouzské obchodní společnosti levně pronajata a od 
r.1850 je již zase mnoho drah v provozu.

V posledních 10 letech bylo v Čechách přes 100 cukrovarů postaveno, první v Rájci u Blanska 
od knížete Salma; předtím byl jen cukr třtinový.

V naší obci jsou silnice teprve od r.1840-60 stavěné, dříve bývaly všude jen cesty. Sousedním 
obcím Jedlové, Bystrému, Trpínu, Korouhvi i jiným všem jsme stavět pomáhali, nám nikdo 
nepomohl.

Toho času je pokoj ve světě i u nás, měli jsme však od r. 1848 mnoho válečných let. Tehdy 
13.3. ve Vídni vypukla revoluce proti císaři a hlavně jeho ministerstvu, která se rozšířila do Prahy, 
Brna a jiných menších měst, ve Vídni 60 tisíc povstalců bylo, císař musel vydat konstituci, 7.září 
osvobodil selský stav od poddanství pánům, zrušil robotu, laudemium a platby vrchnosti, farám, 
školám, prodej piva a pálenky od vrchností, podle zákona se to všechno mělo vykoupit, lidé byli 
šťastní, neboť robota byla velkým břemenem, hlavně kde byly malé a nelidské vrchnosti.

Dne 2.prosince odevzdal vládu dnešnímu císaři Františku Josefu I. Roku 1849 se zvedly Uhry a 
začaly válku, zmohly se tak, že několikrát vojsko zahnali. Konečně s ruskou pomocí bylo vše 
v pořádek uvedeno. Roku 1858 vypukla válka italská, sardinský král s francouzskou pomocí 
Napoleona III. odňal Rakousku Itálii. Roku 1866 byla pruská vojna, kdy u nás asi od 15.června byli 
rakouští vojáci a po bitvě 3.7. u Hradce Králové, kde Rakousko prohrálo a museli rychle utíkat, byl u 
nás pruský gardový regiment se špitálem v čp.77 až do 3.září. Stašovu, jako jiným obcím byly 
válečné škody uhrazeny, Prušáci, pyšní na své štěstí se chovali přesto velmi spravedlivě, nestala se 
žádná krádež ani podobná výtržnost. V důsledku války jsme dostali vysoké daně, v roce 1851 jsme 
oplatili jednu třetinu z pozemkové a domovní daně, roku 1858 jsme dostali opět 25 krejcarů na 
jeden zlatý daně a 70 krejcarů na zlatku domovní daně. K tomu přirážka k výdělkové a z přírůstku. 
Pro celý Stašov činila pozemková daň roku 1848 893 zlatých, 30 krejcarů CM (konvenční měny5), 
nebo 938 zlatých a 17 krejcarů rakouského čísla, a domovní podle třídy 40-70 krejcarů z každého 
stavení 131 zlatých 85 krejcarů dohromady 1.075 zlatých 12 krejcarů. A dnes činí pozemková roku 
1873 2.035 zlatých 18 krejcarů, k tomu válečný příplatek 508 zlatých a 92 krejcarů a domovní 209 
zlatých, 7 krejcarů a válečná daň k tomu 156 zlatých, 80 krejcarů. Pro zemský fond požadavek 28% 
činí 628 zlatých 53 krejcarů, na školní fond 314 zlatých 16 krejcarů, celkem 3.853 zlatých, 18 
krejcarů. Výdělková daň 420 zlatých. Poplatek za kolky6-10 krejcarů, nyní v soudních případech 36 
krejcarů, u politických úřadů 50 krejcarů, při knihovních zápisech 1 zlatý, 50 krejcarů, zkrátka 
v mnohých případech je 10x větší a taxy tak vysoké, že před 50 nebo sto lety celá usedlost by 
nebyla tolik stála, jaké se dnes platí taxy na berním úřadě. Z toho naši potomci poznají, jakou 
máme chytrou a šťastnou vládu, po konstituci a lidové vládě. Ceny zboží jsou dnes takové:

1 měřice žita 5 zl 50 kr, pšenice 7 zl 50 kr, ječmene 4 zl, oves 2 zl, brambor 1 zl, 20 kr, hrachu 6 
zl, cent sena 2 zl, slámy 80 kr.

Sáh dříví na topení 7 zl, stavební dříví 8-10 zl., cent železa 12 zl, cukru 30 zl., kávy 70-90 zl., 
vejce 15 kr., libra hovězího masa 26-30 kr, vepřového 30 kr., skopového 26 kr., sádla 52 kr., másla 
48 kr.

Denní mzda 15-20 kr. se stravou, beze stravy 50-60 kr., den jízdy s párem koní 3-4 zl., den 
zednické práce 80-90 kr., stejně tesařská, 1 kopa lněného plátna 14-16 kr., od práce 1 zl. 18-25 krm 
bílé plátno 60 kr.

                                                          
5

Konvenční měna: 1848-1857, Základní měnovou jednotkou je stále zlatý, který představuje 2 tolary nebo se dělí na 60 

krejcarů. Tolar má tedy 120 krejcarů a půl tolaru pak odpovídá zlatému. Základem konvenční měny (též tzv. dvacetizlatkové) byla 
kolínská hřivna stříbra (233,8 g), z níž se razilo 20 zlatých (10 tolarů). Od 1.11.1857 nová měna tzv. Rakouská
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Také s koncem tohoto roku bude zavedena nová míra a váha, místo loktů a liber kila, míra 
bude menší, cena peněz je také oslabena.

Během 3 let stavby kostela 1871-3 měli hospodáři přirážku 85% na 1 zlatý daně, všechny 
potahy a povozy zdarma konali, chalupníci ročně 6 zlatých 47kr. platili, podruzi (chudí v nájmu) 4 
dny denní mzdy věnovali, chalupníci 6 dní denní mzdy, v těch 3 letech vykonali. V roce 1864 a 1865 
pod Janem Ehrenbergrem sedláci 10 kr. z daňového zlatého a 50 kr, ze zlatky domovní daně 
odváděli. Většina farníků poctivě a rádi to dělali, jen J.Findejs musel k tomu být nucen, ač byl jeden 
z nejzámožnějších a zůstal mnoho jízd dlužen, jeho rodina s 12 dětmi ty procesy nepotřebovala, a 
jen pro něho stavba kostela těmi průtahy a změnou slohu nejméně 7 tisíc zlatých utrpěla, ať to 
potomci vědí. Mnozí jím byli ovlivněni, budiž jim to odpuštěno, ale náboženství a láska k domu 
Božímu tím neutrpěla. Jakého slohu byl starý kostel ukazuje výkres od stavebního technika Jana 
Siegla přiložený.

Kameny do základu kostela byly ponejvíce z rychty, k pilířům z horního pole Jana Balzera čp.31, 
a Matěje Bittnera čp.21, stavební kámen od Jana Draschra čp.68, 325 sáhů krychlových, jejich 
nadělání a přivezení by přišlo na 217 zlatých, 40 sáhů Josef Leinweber, sedlák z čpp.57, a zbývající 
kamení na věž a další potřebu, pro oltář a dlažbu dodal Jan Leinweber čp.118 a byl též hodně 
nápomocen při stavbě. Obecní výbor byl velmi nakloněn stavbě, Ant.Oswald obstaral uložení a 
vyplácení peněz, Jan Balzer s Fr.Fučíkem čp.32 dozírali na lomy. Vinc.Ehrenberger se staral o 
povozy s dřívím, Josef Šidla často dohlížel na nádeníky, Jan Klodner čp.40 v peněžních věcech, 
Fr.Leinweber při stavbě všestranně pomáhali.

V čase požáru tu byl duchovním správcem Jos.Šafránek z Přelouče, rozuměl zednické práci a 
byl nepřekonatelný kazatel a kněz, jakých málo. Zasloužil se o stavbu tím, že 300 zlatých od 
excísaře Ferdinanda vyprosil. Po něm nastoupil Josef Dreml, přesný muž, stavbě nepomohl, ale 
vymohl zřízení farnosti. Nástupce Josef Brdíčko, solidní muž, dobře působil za starosty 
Ehrenbergra, za Findejse pro rozpor ve způsobu a stylu stavby musel k jeho nerozumu mlčet. 
Dnešní farář Jan Huschka z Pomezí rodilý, nestraní žádné straně, ale my musíme na své budoucí 
potomky dobře pamatovat.

Jako představené máme v Praze místodržitele hraběte Kollera, hraběte Pottina, krajského 
hejtmana v Chrudimi, hraběte Kolovrata, okresního hejtmana v Poličce, okresního soudce p.Eiselta 
tamtéž a p.Karla Mezenauera, výběrčího daní, p.Gustava Schneidera, patronátního reprezentanta 
a správce c.k. panství v Bystrém.

Ze strany církevní papeže Pia IX., 82 roků., Karla Hanla, biskupa v Hradci Králové 86 roků 
starého, arcibiskupa Schwarzenberga v Praze, kardinála Rausche ve Vídni, náš vikář je Jos.Doležal 
v Borové, v Pomezí je farář Ant.Doležal, který dal pozlatit kříže, v Bystrém farář K.Scharfenberg, 
v Baníně Th.Schneider, v Jedlové Jos.Brdíčko.

Ještě není určeno, kdy bude svěcení kostela, náš p.farář pro to není, že mu to způsobí vydání, 
ale své povinnosti koná přesně.

Práce na kostele prováděl Jos.Schier, stavitel z Bystřice v Poličce, Jos.Maršálek, zednický polír 
z Věnchova u Bystřice, Jan Siegl, stavební praktikant čp.175 (z čp.106 ve Stašově), Fr.Findejs zedník 
z čp.189, Jan Todl zedník čp.194, Jos.Botschka, zedník čp.89, Jan Straka, čp.29 zedník a mnozí 
z Pomezí a Jedlové. Práci tesařskou vedl mistr Jan Freisleben z Jedlové rodilý, bydlící v Bystrém a 
pomáhali mu synové Václav a Bedřich, Jan Freisleben čp.195, Jan Pachovský čp.119, Jos.Michel, 
čp.126, Jan Gloser čp.42, všichni z Jedlové. Truhlářská práce je od Konráda Tuny z Olešnice, 
kamenická od Fr.Metyše z Litomyšle a tovaryšů z Rohozné. Zámečník a trochu kovářské práce dělal 
Vorlíček (?) z Poličky, klempířskou práci Jan Schubert z Olešnice, kovářské práce hodně zhotovil 
Jos.Haupt z čp.187.
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To nejdůležitější jsme vám tedy všem pro paměť sdělili a věříme, že jsme tím splnili svou 
povinnost a odevzdáváme tyto spisy našim nástupcům k posouzení příznivému. Poroučíme tento 
Boží dům ochraně všemohoucího Boha a vás nástupce doporoučíme rovněž Boží ochraně, že často 
budete chodit do tohoto domu Božího, aby Bůh vaše spravedlivé prosby vyslyšeti ráčil a vás 
všechny stále v míru a jednotě zachoval. Proste na těchto místech také za nás, abychom s radostí 
mohli nalézt šťastnou věčnost ve jménu Božím. Amen.

Tento pamětní list byl psán ode mne níže psaného 18.října 1873 ve Stašově. Antonín Florián 
Siegl, tehdejší starosta, c.k. okresní školní rada a spolučlen okresního zastupitelstva, kupec ve 
Stašově.

Podepsáni dále:
Anton Oswald, radní čp.7 Fr.Hutschnik
Jan Neudert, výbor čp.104 Jan Sattler, čp.143
Jan Balzer, radní čp.31 Aug.Faltus, učitel, čp.6
Fr.Leinweber, čp.1
Vinc.Ehrenberger, čp.167
Anton Balzer
Fr.Metyš, kamenický mistr
Jan Siegl, praktikant
K.Kleinbauer

Tento list vysvětluje historii stavby nového kostela. O starém mnoho nevěděli, v sanktusové 
věžce našli letopočet 1750, kdy byla postavena, nejisto zda nově, nebo místo sešlé starší. Století 
vzniku jen odhadli dle obecného mínění, že gotický styl byl kladen do doby Karla IV. Obdélníkový
čtyřrohý presbytář ukazuje však na dobu o něco starší. Vznik vesnice nezná, zda je Stašov starší 
(dvorec Stacha) od slova Stanislav nebo Eustach (německy název od potoka), tak se jmenuje i 
Dobrouč, vznikl až po německé kolonizaci okolo roku 1260. Kostel byl postaven později. Vyhořel o 
posvícení 19.10.1856, byl nouzově přikryt, nový se měl stavět novogotický vedle, 28.8.1864 
posvěcen základní kámen – pouzdro s pamětním listem a vloženými penězi bylo ukradeno, 
podezření bylo na české dělníky – stavba uvázla pro válku, smrt patronky, a spory o styl kostela. 
Starosta Findejs, který prosadil stavbu levnější, zvolený koncem roku 1867, dle pamětního listu 
z roku 1873, kdy byla dokončena věž, dle nástupce Ant.Fl.Siegla nese vinu na tom, že stavba 
v letech 1871-3 nepokračovala v „krásném slohu gotickém“. 

Třetí pamětní list z roku 1937, kdy byla věž pobita plechem, uvádí další opravy a zlepšení 
kostela, pořízení zvonů atd.
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III. Pamětní list z roku 1937

Práce na kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stašově v době od postavení kostela v roce 1873 
do opravy věže roku 1937 pro paměť budoucím přiložený k starším dvěma zápisům.

Za tu řadu let od postavení kostela – bylo tomu 64 roků a za dobu 60 let se obvykle pomýšlelo 
na potřebné větší opravy vnějšku - byly časy dobré i zlé pro obec a kostel. Od dobrých let minulého 
století, bohatých na politická jednání mezi státy, se mohlo mluvit o pokojném rozvoji, kdy nebylo 
na různých místech dost netečnosti. Modernizovala se města i vesnice, různé nové stroje přinesly 
ulehčení práce. Zdokonalovala se doprava, přibývalo silnic a železnic, byly první pokusy s létáním, 
Z té doby pocházejí některé práce v kostele.

Roku 1885 postaveny varhany od firmy Jos.Hauke v Uherském Hradišti za 1.800 zlatých.
Roku 1887 vymalováno kněžiště olejovými barvami od malíře V.Víška z Ústí nad Orlicí za 450 

zlatých 97 krejcarů.
Roku 1904 kostel uvnitř i zvenčí obílen.
Roku 1909 radostnou obětavostí obyvatelů pořízen velký zvon 590 kg od Hillera v Brně za cenu 

2.278 korun, 20 haléřů.
V té době část obyvatel zdejších hledala a našla živobytí ve světě, většinou v různých místech 

monarchie, spolupracovali na rozvoji až do vypuknutí války roku 1914, největších ze všech, která 
přinesla těžký dějinný úsek. Na první výzvu narukovalo z naší obce 100 mužů a naděje, že bude 
brzo po válce, do vánoc, se nesplnila, nové transporty mužů musely do války, stále přicházely 
zprávy o jejich smrti, nakonec tam bylo 192 mužů, z nich se 127 vrátilo domů, kdežto 65 zůstalo na 
bojištích. Také kostel musel přinášet oběti.

Roku 1917 byly zabrány oba velké zvony, zůstal jen zvonek na sanktusové věžičce až do 
pořízení nových roku 1921 po válce.

Roku 1918 došlo ještě na cínové píšťaly velké u varhan, rekvírovány také pro válečné účely.
Po válce byla utvořena československá republika, čeština se stala úřední řečí. Nastalo dost 

změn, mnoho nových věcí, ale také touha po požitcích rozvracela řád, který je nutný ke zdravému 
rozvoji. Válka napáchala různé škody, také úbytek mužských rukou a škody se pomalu napravovaly.

Teprve roku 1921 nové obecní zastupitelstvo se starostou Štěpánem Bittnerem z čp.54 
pořídilo nový zvon o váze 250kg ulitý u Hillera v Brně, sebrali na něj 14.507 korun, 80 haléřů.

Roku 1923 pokryli hřbitovní zeď betonovou vrstvou, sbírkou uhradili náklad 1.340,90 K, zedník 
M.Vystavěl z Poličky podal levnou nabídku, musel sám na to doplácet.

Roku 1924 byla oprava věže, obec zaplatila třetinu 3.635 Kč, ostatní patronátní úřad. 
Obětavost lidí umožnila další podniky.

Roku 1926 za 2.948,54 Kč pořízeny píšťaly do varhan, za ty odebrané ve válce.
Roku 1930 druhý zvon za 3.921,20 Kč. Hřbitovní brána povětrností rozrušená byla opravena 

nákladem 1.431 Kč. A také horní zákristie byla nově pokrytá přírodní břidlicí, i prkna pod ní 
vyměněna, což stálo 736,70 Kč. Obec se skutečně starala.

Roku 1936 přes krizové období trvající od roku 1930 starosta Bittner s obcí zase sbírali na 
vymalování kostela, přispěli domácí i rodáci z ciziny, sešlo se 15.164 Kč, malíři Richter a Zolfl ze 
Svitav kostel vymalovali s pomocníky, opravila se také zvenčí kostelní loď nákladem 3.500 Kč, což 
byla třetina nákladu, ostatní hradil patronátní úřad. Obnoven byl také nátěr oltářů, kazatelny a 
mřížky, k tomu bylo také potřeba větší sbírky. 

Roku 1937 byla provedena oprava věže (při tom sepsán tento pamětní list).
Lešení stavěl tesař Kastner z Poličky s pomocníky ze Stašova, rozpočet 14.500 byl pak 

překročen. Břidlice ze střechy byla sejmuta a klempíř Jan Schenk ze Stašova čp.55 položil na věž 
pozinkovaný plech 0,65mm silný. Při sejmutí věžní makovice byly nalezeny pamětní listy a 
doplněny novým zápisem, aby potomci věděli, jak se obec v časech dobrých i zlých o svůj kostel 
pečlivě starala a je jejím přáním, aby i v budoucích staletích se stejnou láskou a obětavostí dům 
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Boží opatrovali, jak je viděti z těchto dokladů. Starostovi Bittnerovi a celé obci, všem kdo 
spolupracovali na provedení těch prací, patří dík rodné vesnice. Ať pamatují všichni, kdo sem 
přicházejí, že pevná vůle všechno překoná a dokáže. Každá památka otčiny má být vzpruhou a 
poučením k dalším podnikům, k zápisu o statky, které nám dal Bůh. Taková práce zodpovědných 
zástupců a příslušníků obce v každé době pro dobrou věc je trvalou službou vlasti, ať je nejvýš 
obětavé a sjednocuje všechny, dejž to Bůh!

Stašov dne 2. srpna 1937
Podpisy:
Štěpán Bittner, starosta čp.54 Jan Leinweber čp.167
Jan Leinweber, radní čp.77 Štěpán Ruth čp.26
Fr.Hutschnik čp.198 Jan Leinweber čp.132
Heinrich Neudert čp.60 Bedřich Siegl čp.25
Ferd.Leinweber čp.12 Jan Schleser čp.21
Josef Klodner čp.193 K.Kleinweber čp.186
V.Hanzal čp.7 Heinrich Gromes čp.133
Vilém Klodner Arnold Leinweber čp.109
(dva podpisy strany sociálně demokratické chybí)

Pamětihodné události v obci:
Starostové byli: Učitelé:
Josef Siegl čp.93 od roku 1873-1883 Augustin Faltus 1868-1891
Konrád Balzer čp.31   1883-1894 Karel Balzer 1891-1919
Josef Kukla čp.101   1894-1900 Gustav Fischer 1919
Jindřich Kukla čp.100   1900-1903 Karel Schroll 1919-1934
Jan Juránek čp.95   1903-1909 Václav Hanzal 1934 –
Jindřich Kukla čp.100   1909-1918
Jan Leinweber čp.77   1918-1919
Štěpán Bittner čp.54 1919-

Lidová pokračovací škola založena 1924 od učitele Václava Hanzala.

Poslední duchovní správce byl zde farář Josef Ptáček do roku 1931, pak pro nedostatek kněží 
neobsazena fara, ze sousedství sloužili mši svatou o 3 neděli administrátoři Birke, Machka, Valenta 
a Herbert Burkert z Banína.

Roku 1904 postavena silnice do Jedlové, říkalo se jí „nová“, místní lidé pomáhali s prací, 
materiálem, povozy. Poštovní úřad roku 1924 zrušen, zůstala jen poštovna v domě čp.4, vedená 
Janem Bittnerem, připojená k poště v Pomezí. Na žádost Čechů 1.2.1932 v koupeném domě čp.147 
a přestavěném česká menšinová škola. Roku 1926 v zahradě Evalda Vendolského čp.1 postaven 
pomník padlým, odhalený 13.6.1926. Sbírkou sebráno 13 tisíc Kč. Roku 1933 nová hasičská 
stříkačka za 28.200 Kč; obec na ní dala 10 tisíc. Při sčítání roku 1934 napočítáno 933 obyvatelů, 
Němců 873, Čechů 62. Počet domů 2.8.1937 byl 211, pořadových čísel je 223, z toho 12 spálenišť.

V roce 1936 bylo 24, narozených, 14 zemřelých, přírůstek 10. Úbytek vznikl přestěhováním lidí 
do úrodnějších míst. V obci je několik politických stran a spolků: Svaz rolníků, křesťansko-sociální 
strana lidová, sociálně demokratická strana práce, živnostenská a sudetoněmecká. Spolek vojínů za 
světové války, místní hospodářský, dobrovolných hasičů založený roku 1885, německý svaz, 
kulturní, ochrana mládeže, svaz německé venkovské mládeže a německý tělocvičný. Korporace: 
společenstvo živnostníků, záložna Reifeisenka, založená roku 1896.
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Ceny zboží v roce 1937: Mzda od práce:
žito (100 kg dle váhy) 129,50-136 Kč nádeník ve dvoře za den 10,- Kč
pšenice 144-168 Kč dělník stavební ke stravě 18,- Kč
ječmen 130-145 Kč zedník, tesař bez stravy 25,- Kč
oves 111-121 Kč kovář od podkovy   8,- Kč
brambory (ne v monopolu)      20 Kč kolář od prostřed.kola 55,- Kč
seno          25 Kč krejčí od pánských šatů 50,- Kč
sláma          15 Kč mladší učitel měsíčně            700,-Kč
železo        200 Kč
1 kg hovězího masa          10 Kč
1 kg vepřového masa               12 Kč

Mnozí lidé nejsou spokojeni, hospodářství postihla krize, je nouze o pracovní místa, nutno 
spoléhat na vlastní sílu. Krytí peněz státním zlatem se loni snížilo z 37% na 34%, tím cena zboží 
viditelně stoupla. ---NB. Pro vysokou nezaměstnanost byla vykonána v obci nouzová práce (25.5-
12.6.1937) květinová zahrádka u misijních křížků, dostali 4.500,- Kč, vedoucí Em.P.Trunetz.
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Kostel ve Stašově a pořadí duchovních správců

Ve starých schematismech bývalo tištěno Dittersbach – Staršov, zřejmě chybně, dále že 
v 16.století byl kostel filiálním bysterského, roku 1788 že byla založena zde lokálie6 (místní kaplan 
zde bydlel, podřízený faráři sousednímu), fara zřízena roku 1864. Dle pozdějších sezamů, je kostel 
znovu postavený z roku 1784, což je asi chyba přehozením číslic, má být 1874. V knize „Umělecké 
památky Čech“ z roku 1957, sepsané dle starších soupisů okresních památek před I. Válkou je o 
něm pouze toto:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1874, zařízení z I. poloviny 19.století. To však asi 
neodpovídá pravdě.

Seznam duchovních správců sepsal asi farář Jan Huška podle zápisů předešlých kněží 
v matrikách a u starších neuvádí ani dobu působení.

1. Ignác Gottwald z Mladé Boleslavi, svěcený 1773, byl zde od května 1788 až do konce července 
1790

2. Václav Čípa z Ústí nad Orlicí, svěcený 1782, byl zde 8 a čtvrt roku, odešel do Banína
3. Antonín Perunek ze Semanína od 23.5.1796, po 15 letech přeložen do Jedlové
4. Josef Forbegger z Janova od září roku ?, zemřel zde 31.1.1804 (vidět, že jsou zde špatně 

počítány roky, pak už bez udání času)
5. Josef Portesch z Litomyšle, dostal se do Bystrého
6. Dominik Kochler z Opavy, odešel do Pomezí
7. Jan Bernthart z Lanškrouna, dostal se do Bystrého
8. František Lindner, morav.Pohlens ?? 27.8.1797 – je to datum narození ??, ale nemohl být snad 

svěcen ve 20 letech? – nastoupil zde 1.8.1817 a odešel do penze 27.2.1840
9. Antonín Doležal z Jedlové, svěcený 5.8.1830, nastoupil zde 16.4.1840, odešel do Pomezí asi 

roku 1851
10. Josef Šafránek z Přelouče, svěcený 1.11.1821, nastoupil 12.2.1852, do penze odešel roku 1860. 

Za jeho doby kostel vyhořel.
11. Josef Dreml z Jedlové, narozen 1.1.1818, svěcený 12.4.1841, byl vikaristou v Hradci do 11.10., 

pak od 18.10.1841 do konce roku 1860 kaplanem v Pomezí, kde 2x administroval roku 1847 a 
1852, zde nastoupil 3.1.1861, presentován od baronky Arnoštky Langetové 21.3., investován 
3.4., instalován 11.7.1861 delegovaným bývalým vikářem Matějem Novotným z Bělé, zemřel 
jako prvofarář 24.5.1864 zde.

12. Josef Brdíčko z Honbic, narozen 23.3.1825, vysvěcen 25.7.1850, 2 roky kaplanoval v Řepníkách, 
12 let v Bystrém do 25.7.1864, presentován a investován 27.7., instalován 28.8.1864 od 
děkana z Jedlové, téhož dne posvěcen základní kámen nového kostela. Postoupil do Jedlové 
roku 1871

13. Jan Huschka z Pomezí, narozen 7.2.1818, svěcen 25.7.1842, rok kaplanem v Králíkách, 4 roky 
v Jedlové, 8 let v Nebeské Rybné, 9 let v Pilníkově, 6 let v Bělé u Rychnova, kde byl farářem, 
v létě presentován císařem, 8.8. investován a 1.10.1871 instalován od Jana Doležala z Borové, 
administrátora vikářského úřadu, Za něho se stavěl kostel, 19.11.1873 světil kříže pro obě věže. 
Zemřel zde 23.3.1884

                                                          
6

Lokálie byla v minulosti duchovní správa s vlastním knězem mimo sídlo farnosti. Kněz ustanovený k výkonu duchovní správy v 
dotyčném místě se označoval jako lokalista (na Moravě a ve Slezsku lokální kaplan, popřípadě lokální kurát. Oproti farnostem se 
lokálie lišily tím, že nebyly samostatné, ale patřily pod určitou farnost v jiné obci. 
Lokálie vznikaly za vlády Josefa II. v rámci politiky zahušťování duchovní správy. Jejich zřízení bylo administrativně jednodušší a 
finančně méně nákladné než zřízení farnosti; financování pocházelo většinou z náboženského fondu. V naprosté většině byly 
později (v průběhu 19. století a počátku 20. století, hromadně zejména v 50. letech 19. století) povýšeny na samostatnou farnost.
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14. Vojtěch Jan Nep.Houdek, narozen5.4.1844 v Hracholuskách, svěcen roku 1870, nastoupil a 
setrval zde do 17.9.1882. 

15. Matěj Kubek z Bystrého, administroval po V.J.N. Houdkovi, zemřel zde 9.7.1883
16. Martin Frencl, působil zde od 1.10.1883 do 19.1.1888, šel do Korouhve a Banína
17. František Horáček od St.Paky, narozen 1.12.1850, svěcen 1877, zde byl do 26.7.1897, asi 9 roků
18. Václav Fremuth, narozený roku 1861, kaplan v Pomezí, administroval od ledna 1898 do 

července 1899 
19. Roman Baloušek, narozen 1860 v Prachaticích, kam později šel na penzi
20. Josef Štembera z Pecky administroval od prosince roku 1899 do února 1907, je to pozdější 

farář v Lidicích, zastřelený roku 1942. V jeho nemoci 1900-1902 administroval Lad.Tůma
21. Ferdinand Jehlička z Kvasin, vysvěcený 1895, zde byl od března 1907 do 1.dubna 1915 farářem. 

Odešel do Litomyšlské diecéze
22. Josef Ptáček, narozen 31.5.1877 Dubny, svěcen 19.6.1902, instalován 1915, 4.2.1931 šel do 

penze. Byl poslední zdejší farář, beneficiát.

V jeho nemoci administrovali asi ze sousedních farností P.František Dlabáček, narozen 
v Čáslavi 9.1.1888, svěcený 1911, kaplan v Borové a P.František Machka, narozen ve Zvičíně 1890, 
svěcený v Římě 1915, kaplan ve Svojanově a admin. v Rohozné administroval až do roku 1933, také 
vedle Dlabáčka vypomáhal P.Hugo Birke, narozen v Heřmánkovicích 1901, svěcený 1929, později 
administrátor v Rychmburku, farář v Těchotíně a Šlapánově, odsunutý po válce.

Po Machkovi P.Eduard Valenta, narozen v Jevíčku 2.3.1880, svěcený 1906, farář v Pomezí 
(Limberku) a vikář, administroval excurrendo7, asi do roku 1934-1936? A když se stal farářem 
v Baníně P.Herbert Burkert, narozený 21.3.1904 v Horním Starém Městě a svěcený roku 1928, 
dříve kaplan v České Třebové, zastával dál administraci, po válce byl mezi 103 odsunutými kněžími 
naší diecéze, a do Stašova jezdil z Jedlové P.Tesař.

Na farách mají být uchovány Acta Curiae8 možná už aspoň 150 roku, ve Stašově a jinde aspoň 
od obnovení farnosti. Abecední obsah jednotlivých ročníků v oddíle osobních zpráv (ustanovení a 
úmrtí kněží) není vždy dost spolehlivý, leckteré jméno vynecháno, ale dalo by se leccos ještě 
doplnit o těch bývalých místních kněžích.

Z nich se například dovíme, že farář Štemberka dostal dimissoriálky – propuštění z diecéze, aby 
se mohl stát farářem v Kolči, odkud se stal farářem v Lidicích, a jeho nástupce Jehlička že také ze 
Stašova odešle do diecéze litoměřické.

Dočteme se, že Jan Huschka, farář na odpočinku ve Staršově zemřel 23.3.1884. Matěj Kubec 
jeho nástupce, administrátor, že umřel ve Stašově 9.7.1883, tedy již před předchůdcem, a 
přeložení faráře Vojtěcha Houdka do Jedlové, že bylo oznámeno 14.2.1883.

Ustanovení kaplanů a administrátorů se tedy v minulém století neuvádělo.
Uvedený seznam je sestaven dost nespolehlivě, doplnění dat by dalo dost hledání.
Houdkův nástupce Martin- je psán Fencl ! se stal farářem v Korouhvi, oznámeno to bylo 

koncem května 1888, ustavení jeho nástupce Horáčka farářem je ze dne 4.2.1889, v listopadu 1897 
se stal Horáček farářem v Korouhvi a již z jara 1898 farářem v Baníně.

                                                          
7

Administrátor excurrendo (dojíždějící duchovní správce, latinsky doslovně „vyjíždějící administrátor, správce“) je označení 
pro kněze pověřeného správou i jiné než své domovské farnosti (jedné nebo často i více). V zemích, kde je nedostatek kněží, jako 
například v České republice, je tento jev, kdy má jeden kněz na starosti více farností, naprosto běžný.

8
Acta Curiae (někdy též ordinariátní list apod.) je v římskokatolické církvi úřední věstník diecéze, určený zejména pro kněží; vychází 

zpravidla jednou měsíčně. K jejich pravidelnému vydávání bylo v českých zemích přistoupeno ve 30. letech 19. století po vydání 
guberniálního dekretu č. 2627 z 13. února 1830. Vycházejí v něm například texty pastýřských listů, různé pokyny týkající 
se liturgie či duchovní hudby, ale také praktické informace ohledně památkové péče, hmotného zabezpečení duchovních a 
podobně. Acta Curiae slouží také jako promulgační list pro zveřejnění důležitých rozhodnutí a osobních zpráv (svěcení, ustanovení 
doduchovenského úřadu, výročí narození nebo svěcení, úmrtí apod.).




