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Pamětní list, sepsaný v červenci 1988 a uložený spolu s dřívějšími do báně této věže

Dne 2.černa 1983 na svátek Těla a Krve Páně asi v 17,30 hod udeřil blesk do prostoru malé 
věže kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stašově.

Došlo k požáru, který se rychle rozšířil na celou střechu. Po vyhlášení poplachu v krátké době 
se dostavily požární sbory i z okolí a nastal boj s živlem. Ani vodní dělo požárníků z Poličky oheň 
nezastavilo.

Místní lidé vynášeli z kostela obrazy, sochy, aby nebyly zničeny, kdyby spadla klenba. Požár 
zachvátil i věž, která spadla ve 21,30 hodin, k velkému štěstí na silnici, takže klenba zůstala 
nepoškozená. Stašovští požárníci drželi celou noc hlídky a požářiště kontrolovali.

Rozsah škody odhadl denní tisk na 100.000,- Kč. Škoda však byla mnohokrát větší.
V následujících dnech se občané ze Stašova bez rozdílu vyznání pustili do úklidu spáleniště. 

Klenba byla pokryta silážními plachtami. Po každém dešti bylo nutné vodu z klenby vylévat. Dřevo 
na vazbu dodalo JZD Vítějeves. Mnohé stromy museli nejprve pokácet a pak na své pile 
v Bohuňově zpracovat. I tady pomáhali stašovští brigádníci. V polovině srpna bylo všechno dřevo 
na vazbu u kostela. Dík jim za tuto rychlou pomoc.

Vazbu provedli s velkou odbornou dovedností pod vedením mistra tesaře Bohuslava Lopoura 
z Poličky a Karla Navrátila také z Poličky četní dobrovolní pomocníci. Vazba nad lodí byla 
provedena do konce srpna, střecha pokryta lepenkou a tak byla klenba a vlastně celý kostel 
zachráněn. Po úklidu se mohly v kostele konat bohoslužby.

V roce 1984 byla střecha pokryta hliníkovým plechem, červeným alukrytem.
Současně byly opraveny a toutéž krytinou pokryty obě střechy nad zákristiemi a nad 

presbytářem. Okapní žlaby a oplechování štítových zdí byly provedeny z mědi. Po rekonstrukci 
elektrické instalace, kterou provedl pan Miroslav Němec, byl kostel 17.8.1985 napojen na síť.

To už mohli nastupovat zedníci a v letech 1986-1987 provedli omítku celého kostela, kromě 
věže. Zednické práce z větší části se dělali brigádnicky, přišli zedníci nejen ze Stašova, ale i z okolí, 
z Poličky, Sebranic, Lubné, Oldříše a hlavně z Jedlové, odkud byla také skupina MNV.

Naposled se stavěla věž podle projektu Ing.Petra Šafáře z Poličky, vzhledově stejná jako 
původní, jen o něco nižší. Byla zakoupena ještě jedna sada lešení. 

V lednu 1987 zakoupeno řezivo, vazbu připravily pily Státního statku v Janově a v JZD v Oldříši.
V roce 1988 začaly největší práce, oprava věže. Trubkové lešení postavil pan František Švec 

z Poličky a pan Chadima a Wilden ze Sebranic. Vazbu provedl opět mistr tesař Bohuslav Lopour 
s pomocníky. Věž pokryta mědí, klempířské práce provedl pan Husák ze Stašova. Kříž a báň pod 
křížem zhotovili kováři pan Antonín Kučera a pan Jan Nádvorník z Dolního Újezda.

Zbývá jen štuková omítka věže a portálu a kostel se zaskví letos na podzim v plné kráse a bude 
moc být posvěcen. Malou věž budeme stavět příští rok. Zničený zvon objednán u paní Dittrichové 
z Brodku u Přerova. Věžní hodiny dodá Průmyslový podnik ve Vyškově.

Náklady na opravu, které dosáhly 500.000,-Kč, hradí částečně pojišťovna a zbytek uhrazen 
z darů věřících.

Dík všem, kteří pomáhali tento krásný kostel zachránit. Sám Bůh ať jim odplatí svým 
požehnáním a Matka Boží P.Maria je ochraňuje.

Vy, kdo budete jednou tento list číst, vzpomeňte na ty, kteří opravě kostela věnovali všechen 
volný čas, kteří, třeba v pozadí, byli duší celé opravy. Je to například pan Engelbert Páral, jeho 
manželka, kteří připravovali svačiny, Gerhart Girschele ze Stašova, který svým elánem dovedl 
nadchnout ostatní zedníky, celá rodina Němcova, pan Flídr z Poličky, bratři Horákové a mnozí jiní.

Aby se tato událost zasadila správně do historie, uveďme některé skutečnosti.
V květnu 1945 skončila druhá světová válka porážkou Hitlerova fašistického Německa. Tato 

skutečnost silně zasáhla do života obyvatel obce Stašov (Dittersbach). Obyvatelé německé 
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národnosti byli odsunuti do Německa, ale obec osídlena novými obyvateli z Českomoravské 
Vysočiny, hlavně od Nového Města na Moravě.

Obec má v současné době 280 obyvatel. Do roku 1970 zde byla dvojtřídní základní škola se 
čtyřmi postupovými ročníky. Potom byla zrušena a děti dojíždějí do Rohozné a do Pomezí. Proti 
dřívější době se zde mnoho změnilo i co do vzhledu vesnice. Jen některé původní usedlosti byly 
opraveny nebo se opravují, ostatní byly zbourány. Místo nich byly postaveny bytovky pro 
zaměstnance St.statku.

Duchovní správce ve zdejší farnosti řídí administrátor Miroslav Cölba z Rohozné. Farní budova 
prodána Státnímu statku a přestavěna na závodní kuchyň.

(sepsal pan Miroslav Cölba – nepodepsáno)



Pamětní listy k historii obce Stašov r.1988 3

Pamětní list

Údaje o obci:
V obci Stašov žila převážná část německého obyvatelstva. V Německu se dostává k moci 

fašistický režim a vůdce Adolf Hitler. V roce 19.. (1938 pozn.)byla rozpoutána 2.světová válka.  Do 
německé armády rukují i muži ze Stašova. Po porážce fašismu 9.5.1945 jsou všichni občané 
německé národnosti z obce vysídleni do Německa

Do Stašova přicházejí čeští osídlenci, převážně z okolí Žďáru nad Sázavou a osídlují opuštěné 
usedlosti. Byli mezi nimi i takoví, kteří stavení vyrabovali a opustili.

Obec od roku 1945 spravuje národní výbor v čele s předsedou
1945

Švec
Houdek

1970-1975 Roun Sl.
1975-1980 Horák Antonín
1980-1985 Pleticha Zdeněk
1985-1990 Pleticha Zdeněk

Obyvatelstvo:
Převážná část pracuje v zemědělství, asi 10 lidí v místním kamenolomu. Ostatní dojíždějí za 

prací převážně do Poličky.
Stašov je spojen pravidelnou autobusovou linkou 8x denně s Poličkou.

Počet domů v obci 94.

Ceny zboží v roce 1988, v prodejně spotřebního družstva Jednota v obci Stašov:
1kg chleba 2,80 Kčs, 1kg másla 40,- Kčs, 1kg mouky 3,50 Kčs, 1kg cukru 8,- Kčs, 1 rohlík 0,40 

Kčs, 1l mléka 3,- Kčs, 1kg vepřového masa 35,- Kčs, 1kg hovězího masa 43,- Kčs, 1kg drůbeže 32,-
Kčs, ½l piva 3,- Kčs, lihoviny – rum 1l 10,- Kčs, limonáda 0,3l 1,20 Kčs.
1q pšenice 300,- Kčs 1q ječmene 310,- Kčs 
1q kukuřice 350,- Kčs 1q brambor 160,- Kčs 

Mzdy pracovníků v obci Stašov za měsíc:
Čistá mzda: učitel 1.700,- Kčs 

dělník v rostlinné výrobě 1.700,- Kčs 
dělník v živočišné výrobě 3.000,- Kčs 
traktorista 3.200,- Kčs 
řídící pracovník v zemědělství 2.900,- Kčs

Zemědělství: osídlením hospodářských stavení se obnovuje zemědělství. V roce 1952 je 
založeno Jednotné zemědělské družstvo na levé straně obce.

Na pravé straně pastvinářské družstvo a později Státní statek. V roce 1962 přebírá celé 
hospodářství JZD státní statek.

Výnosy: 1950 1987
Obiloviny 20q 38q z ha
Dojivost na jednu krávu 3.900l za rok
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Výstavba: největší v zemědělském sektoru. Výstavba stájí – kravínu, hospodářských budov pro 
zemědělské produkty. Adaptace základní školy pro mateřskou školu, adaptace národního výboru a 
vybudování samoobslužné prodejny spotřebního zboží Jednota. Občané z větších měst, zejména 
z Brna, zakupují volná hospodářská stavení, opravují je a používají je k rekreačním účelům.

Politická situace ve světě:
V celém světě je napjatá politická situace mezi východním a západním sektorem. Změnou 

vedení ve Svazu sovětských socialistických republik dochází k uvolňování napětí. Představitelé SSSR 
Michail Gorbačov a USA Ronald Reagan se sešli již třikrát ke společnému jednání. 

Na jejich základě dochází k likvidaci atomových zbraní rozmístěných na základnách v různých 
státech západních i východních.

Těmto mírovým jednáním je nápomocen i současný papež, Polák Wojtyla – Jan Pavel II. Svými 
cestami do států celého světa.

Pokračují lety do kosmu s mezinárodní účastí posádek, na výzkumu se podílejí vědci SSSR i 
USA.

Lidstvo na celém světě ohrožuje nebezpečná virová choroba AIDS, která je zatím neléčitelná.

(nepodepsáno)




