STEKNÍK ... STECKNITZ
Poprvé je v písemných pramenech Stekník uveden v roce 1389 ve tvaru Vzteklinec, což je zároveň odpověď na otázku po
původu jeho pojmenování. V uvedeném roce se stal předmětem sporu mezi Hynkem Pluhem z Orlíka a Plichtou ze Žerotína.
Stekník byl pak dlouho amostatným tatkem - až kolem roku 1540 se stal součástí Iíčkovského panství. ásledkem třicetileté
války byla obec značně zpustošena. Roku 1681koupil Stekník rod původně žateckých měšťanů Kulhánků z Klaudenšteina, za
nichž došlo v polovině 18. století ke stavebnímu rozkvětu obce. Neznámým architektem byl postaven honosný barokní zámek
obklopený terasovitou zahradou. Nad léčivým pramenem, objeveným v roce 1766a hojně využívaným, byla postavena kaplička.
V průběhu 19. století se stal jednou z nejvýznamnějších chmelařských obcí - zdejší chmel byl oceněn na mnoha výstavách
v zahraničí.
Erstmals wird Stecknitz in den chriftlichen Quellen im Jahre 1389 in der Form Vzteklinec angefUhrt. was gleichzeitig
die Antwort auf die Frage nach der Herkunft der Bezeichnung i t ("vzteklý" heiBt im T chechi chen soviel wie toll, wiítend).
lm angegebenenJahr wurde Stecknitz zum Gegenstandeines Streites zwischen Hynek Pluh von Worlik und Plichta von Zerotin.
Stecknitz war dann lange Zeit ein selbststandige Gut - erst um das Jahr 1540 wurde e Bestandteil der Dornane Lit chkau. In
Folge desDrei Bigjahrigen Krieges wu rde die Gemei ndeziem Iich verwustet. lm Jahre 1681wu rde Stecknitz von einem Geschlecht
ursprunglicher Saazer Bíírger gekauft, der Herren Kulhánek von Klaudenstein, unter denen es Mitte des 18.Jahrhunderts zur
baulichen Blútezeit der Gemeinde kam. Von einem unbekannten Architekten wurde ein pornposes, von einem Terrassengarten
umgebenesSchloss erbaut. Ober der im Jahre 1766entdeckten und reichlich genutzten Heilquelle wurde eine Kapelle errichtet.
lm Verlauf des 19.Jahrhunderts wurde Stecknitz zu einer der bedeutendsten Hopfengerneinden - der hiesige Hopfen wurde aut"
vielen Au stellungen im Ausland gewurdigt.
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