
Neklidné století v životě Štíchova

Poznámka úvodem:

Ůdaje ke stati jsem čerpal z písemností uložených v okresním archivu v Horšovském Týně. Ať už
šlo  o  různé  dokumenty  vedené  obecním  úřadem,  zápisy  z  jednání  různých  orgánů,  hlášení
nadřízeným orgánům nebo přípisy těch na obec. Důležitým zdrojem byla též školní kronika a třídní
výkazy. Využil jsem též údajů z urbářů a pozemkových knih. V neposlední řadě jsem použil též
vzpomínky očitých účastníků Marie Pilné a Milady Kroyové.

Politická situace, správní členění.

Druhá polovina 19. století a přelom 19. a 20. století byly historicky úspěšnou dobou. Rozvíjející se
průmysl a příznivé společenské klima umožnily nebývalý rozvoj společnosti.  Na rozvoj průmyslu
rychle reagoval rozvoj infrastruktury. Vedle průmyslu vznikl i bankovní sektor, rozvinulo se školství
a  zdravotnictví,  vznikla  funkční  státní  správa.  Významně  vzrostla  těžba  surovin.  Krom
průmyslových  podniků  se  stavěly  železniční  tratě,  banky,  nemocnice,  školy,  budovy  úřadů.
Rozvíjela  se  řemesla  a  obchod.  Zlepšil  se  život  všech  vrstev  obyvatelstva.  České  země  byly
nejrozvinutější  části  rakousko-uherské monarchie.  Obec Štíchov byla tehdy součástí  politického
okresu Horšovský Týn, v některém období též zvaném Horšův Týn. V čele okresu stál  okresní
hejtman. Krajské zřízení, zavedené Marií Teresií na konci 18. století bylo v roce 1862 zrušeno.  Po
vzniku Československé republiky v roce 1918 mělo být  podle nové ústavy z roku 1920 území
rozděleno do žup. K tomu však nikdy nedošlo a po celou 1. republiku existovalo správní členění jen
okresní.  Po  odtržení  sudetoněmeckcých  oblastí  po  mnichovské  dohodě  roku  1938  většina
horšovskotýnského  okresu  spadla  pod  německou  říši.  21  zbylých  obcí  s  většinou  českého
obyvatelstva, kam patřil i Štíchov, byly přiřazeny pod okres domažlický, s územní expoziturou ve
Staňkově. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava po 15. březnu 1939 zůstaly tyto obce součástí
okresu  Domažlice.  Po  osvobození  v  roce  1945  se  územní  členění  vrátilo  ke  stavu  před
mnichovským rozbitím republiky.  V roce 1948 bylo zavedeno krajské zřízení.  V čele krajů stál
krajský národní výbor. V Plzeňském kraji vzniklo 13 okresů, Štíchov spadal pod okresní úřad ve
Stodě.  Nejvyšším  představitelem  okresních  i  krajských  úřadů  byli  předsedové.  Toto  členění
vydrželo do roku 1960. Správní reformou vzniklo v Československé socialistické republice 10 krajů
a hlavní město Praha. V Plzni byl zřízen Západočeský kraj, Štíchov pak byl ze zaniklého okresu
Stod přeřazen pod okres Domažlice.
Do roku 1949 platilo rozdělení území též na soudní okresy. Ty byly v Rakousko-Uhersku zavedeny
roku 1850 a byly zpravidla  menší  než okresy politické.  Okres Horšovský Týn zahrnoval  krom
horšovskotýnského soudního okresu též soudní okresy Hostouň a Poběžovice. Na přelomu 19. a 20.
století obec Štíchov podpořila snahy o vytvoření soudního okresu i ve Staňkově. Snaha však byla
neúspěšná.

Vývoj obce a její orgány.

Podle údajů berní ruly bylo ve Štíchově roku 1654 11 zemědělských usedlostí. Dle urbáře z roku
1772 zde bylo 20 popisných čísel. Z toho bylo 11 selských statků, 7 domků a dům obecního kováře
a dům obecního pastýře. V roce 1890 byl celkový počet domů 40. Při sčítání obyvatel v roce 1921
bylo  evidováno 42 obydlených domů.  V roce  1930 počet  vzrostl  na  51.  V roce  1950 bylo  ve
Štíchově 52 popisných čísel. Nejstarší dochochovaný údaj o počtu obyvatel z roku 1869 uvádí 191
obyvatel žijících ve Štíchově. V roce 1910 to bylo 240. Nejvyšší zaznamenaný počet obyvatel je z
roku 1930 a to 261. V roce 1950 klesl počet občanů Štíchova na 182. 
V námi sledovaném obobí 1. poloviny 20. století v čele obce stálo obecní zastupitelstvo, z jehož
středu byl  volen starosta  a  někdy i  obecní  rada či  pokladník.  Zřejmě proto,  že v povinnostech



obecních orgánů bylo stanovení  a výběr daní,  byla volba obecních zastupitelů poměrně složitá.
Váha  jejich  hlasů  se  odvíjela  od  výše  v  obci  předepsaných  daní.  Silný  hlas  při  volbě  měl
horšovskotýnský  velkostatek,  zřejmě  zde  v  té  době  vlastnil  nemalá  pole.  Pomocnými  orgány
starosty byly též  různé  komise,  jejichž  účel  a  názvy se  časem měnily,  např.  finanční,  školská,
stavební, rolnická, zásobovací. Až při volbách v nové republice, kdy byl použit nový volební zákon,
se  hlasovalo  podle  příslušnosti  k  politickým  stranám.   Ve  Štíchově  spolu  nejvíce  soupeřila
československá  sociální  demokracie  a  republikánská  strana  československého  venkova,  tzv.
agrárníci.
Přehled zdokumentovaných starostů a členů obecní rady a zastupitelstva:
1896 – Jiří Cee (starosta) – František Valenta, Václav Raška, Josef Anderle, Jan Panc, František
Brož, Josef Bubla
1902 – Jan Panc – Josef Anderle, Jiří Liška, Josef Vrzal, Josef Roučka, František Raška, Václav
Kramer, Josef Raška
1910 – Václav Kramer – Václav Raška, Jakub Vágner, Václav Bernklau, Jan Panc, Václav Bubla,
Václav Osvald, Josef Blažek
1912 – Václav Bernklau – Jan Panc, Josef Kramer, Václav Kramer, Jakub Steinbrücker, Václav
Bubla, Václav Steinbach, Jan Marian, Václav Osvald
1919 – Václav Osvald,  Josef Krs,  Jan Bubla,  Štěpán Najhajpl,  Václav Volf,  Josef Kramer,  Petr
Osvald, Josef Herian, Josef Roučka, František Vrzal, Jan Panc, Václav Kraus
1925 – Josef Roučka 
1927 – Josef Roučka – Jan Panc, Jan Bubla, Josef Krs, Václav Bernklau, Jan Poláček, Josef Veis,
Karel Roubal, Jan Osvald
1928 – Josef Krs
1934 – Petr Straka – Jan Marián, Josef Černý, Jan Poláček, Adam Toman, Martin Liška, Jiří Vágner,
Josef Herian, Václav Korba, Jan Panc, František Vrzal, Václav Steinbach, Jakub Najhajpl
1936 – Josef Černý – Jan Poláček, Jiří Vágner, Jan Marján (radní)
1938 – Josef Černý – Jan Marián, Josef Tejnor, Jiří Vágner – Petr Straka, Václav Bubla, Karel
Roubal, Josef Volf, František Vrzal, Josef Veis, Jan Kramer
1942 – Jan Marián – Jan Kramer,  Johan Christof, Josef Tejnor – Petr Šperl,  Petr Straka, Karel
Roubal, Jan Bubla, Josef Volf, Josef Weis, František Vrzal, Václav Bubla, Václav Bernklau, Jan
Poláček, Josef Tejnor, Jan Kramer
Po osvobození v roce 1945 se staly samosprávnými orgány obcí místní národní výbory v čele s
předsedou. Od roku 1952 přibyla důležitá funkce tajemníka.
1945 – Jan Straka – Jiří Liška, Josef Tejnor, Jan Kramer – Josef Wolf, Václav Harmáček, Václav
Bubla, Jan Bubla, Karel Roubal, Jan Kramer, František Bělohlávek, Václav Bernklau
1946 – Jan Straka – Jiří Liška, Josef Volf, Václav Veis, Václav Bubla, Karel Roubal, Jan Tejnor
1947 – Jana Straku na předsednickém místě střídá Jiří Liška
1948 – Jiřího Lišku po únoru 48 střídá Josef Straka
1952 – Petr Straka – Jaroslav Wolf (tajemník) – Václav Bubla, Karel Roubal, Jaroslav Roučka
1954 – Petr Straka – Václav Bubla – Josef Krs, Karel Roubal, Jaroslav Roučka, Ondřej Volf
1958 – Petra Straku střídá Josef Krs
1959 – na místě tajemnníka Václava Bublu vystřídal Josef Vágner
Zákonem z 1.6. 1960 došlo ke sloučení MNV Štíchov s MNV Kvíčovice, MNV Štíchov zanikl.

Matriku,  tj.  seznam narození,  úmrtí  a  sňatků obyvatel  v určitém území  vedla po staletí  církev.
Katolická církev nařídila vést matriční seznamy svých oveček již od 16. století. Ale skoro celé další
století trvalo, než se toto nařízení uvedlo do praxe. Císař Josef II. na konci 18. století zřídil systém
farních kostelů pověřených vedením matrik tak, aby byly dostupné pěšímu člověku cestou tam i
zpět v jednom dni. Pro obec Štíchov byla vedena matrika na faře kostela v Bukovci. V době 2.
republiky a protektorátu, kdy Bukovec vlastně ležel na území jiného státu, převzal jeho úlohu kostel
ve Staňkově. Až v 50. létech 20 století  se zavedla veřejná a povinná matrika pro všechny a matriky
se dostaly pod gesci státu.



Součástí obecní agendy bylo vedení rejstříků trestů svých obyvatel a vydávání tzv. domovských
lístků.  Domovské  lístky  byly  pro  občany  dokladem  domovské  příslušnosti  k  obci.  Domovská
příslušnost byl právní institut zajišťující právo na pobyt v obci a na chudinské zaopatření. K tomu
obce budovali tzv. chudobince neboli obecní pastoušky, kde bydleli nemajetní chudí či staří nebo
nemocní,  o  něž  se  neměl,  kdo  starat.  Domovská  příslušnost  se  nabývala  narozením v  obci  či
výrokem  obecního  zastupitelstva  na  žádost  dotyčného.  Trestní  rejstřík  byl  veden  na  základě
trestních  protokolů,  které  obci  zasílaly  četnické  stanice,  v  jejichž  obvodu  se  dotyčný  dopustil
nějakého prohřešku. A nebylo jich málo: za období 1895 až 1945 to bylo 91 trestních případů.
Většinou se jednalo o drobné krádeže, hodně šlo o dříví v lese, napadení s poškozením na těle, to
převážně z rozčilení, či potulku a zahálku, v té vynikal Josef Najhajpl, ročník 1905. Ale byly i
kuriozní provinění jako vedení dobytka, falšování mléka, maření exekuce či lehkovážné řečnění k
davu  bez  úředního  povolení  nebo  přestupek  proti  veřejné  mravopočestnosti.  Trestem  většinou
bývalo  pár  dní  vězení  či  pokuta  několika  zlatých  či  korun.  Jiné  další  prohřešky štíchovských
spoluobčanů řešil čas od času starosta. Jednalo se např. o vzájemné napadení, kvůli údajné pomluvě
či řešení sousedských sporů např. mezi Janem Pancem a Josefem Vítkem, který posunul vytýčenou
hranici při stavbě rodiného domu Ondřeje Pimeisela, Pancova zetě.
Za Rakouska – Uherska i za 1. republiky hospodařily obce tak říkajíc “na vlastní triko”. Obec si
mohla dovolit jen to, na co si vybrala na daních a poplatcích svých občanů či prodejem svého
majetku.  Prodej  majetku  zahrnoval  především  prodej  obecních  pozemků.  Ve  20.  létech  se  za
stavební místo v intravilánu obce platilo 5 Kč ze čtverečního metru a 2 Kč za místo mimo intravilán
(stavby stodol vně obce). Co se daní týče, jednalo se především o daň z pozemků a poplatky se
vybíraly třeba ze psů – 10 Kč za rok či z vytočeného piva – 10 Kč za hektolitr. Neměla-li své vlastní
prostředky, mohla si obec půjčit. Štíchov si vypůjčoval na stavbu školy, na zavedení elektřiny do
obce  a  na  stavbu  silnice  do  Strže.  Vznikl-li  obci  schodkový  rozpočet,  povolil  jí  okresní  úřad
přirážku k daním až do výše jeho vyrovnání.  Takže to zaplatili  zase jen vlastní  obyvatele.  Pro
představu: v roce 1921 hospodařila obec se schodkem 453 Kč při obratu 11 tis. korun, v roce 1935
vykazovala obec příjmy ve výši 25 500 Kčs a výdaje měla ve výši 24 800 Kčs. Hodnota budov byla
oceněna 50 tis. Kčs: škola 42 500, chudobinec 7 500. Hodnota obecních pozemků 60 tis. Kčs.
 O 5 let později podepisoval starosta již příjmy ve výši 41 300 Kčs a výdaje 38 200 Kčs. V roce
1944 to již bylo 83 700 na příjmové straně a 69 800 na výdajové straně účtu. Inflace není výdobytek
až současné doby.
Z občanské vybavenosti, řečeno dnešními slovy, byl v meziválečné době ve Štíchově kupecký krám
kupce Taubenhansela a na návsi dvě hospody. Jedna, tzv. selská vedená Václavem Bernklauem na
statku u Bublů. Druhá, jen o dům níže ve stavení u Pancíků, provozovaná Markétou Roučkovou.
Jan Marian vedl ve svém domě č.p. 51 jednatelství kampeličky.

Významné události ze života obce

Výstavba školy

Do  roku  1872  byla  obec  štíchovská  “přiškolena”  do  utrakvistické  školy  svaté  Barbory  ve
Všekarech,  kde  se  vyučovalo  jazykem  českým  i  německým.   Po  jejím  zrušení  zajistila  obec
Kvíčovice vyučováni ve třídě v Neuměři, kam mohly docházet i štíchovské děti.  Protože najatá
místnost  pro  všechny děti  nepostačovala,  byla  v  roce  1881 postavena  nová dvoutřídní  škola  v
Kvíčovicích.  O  vlastní  školu  začala  obec  Štíchov  usilovat  v  roce  1909.  Svolení  ke  zřízení
expozitury kvíčovické školy ve Štíchově bylo dáno okresním úřadem v roce 1911 za starostování
Václav Kramera.  S vyučováním bylo provizorně započato v domku č.p. 29, který obec odkoupila
od manželů Šeterlových, kteří se přestěhovali do nového domu č.p. 44. Prvním vyučujícím zde byl
Bedřich  Holub  ze  Srbic.  Ještě  v  listopadu  téhož roku byl  komisí,  jejímž  členem byl  i  okresní
hejtman, vybrán pozemek ke stavbě nové školy. Bylo jím pole manželů Vlčkových, kterému byla
při ceně     2 000  korun dána přednost před pozemkem nabízeným Václavem Bernklauem, jež byl
dražší a obecním pozemkem po rybníce na návsi, který byl malý.  V dubnu následujícího roku byl



dán usnesením zastupitelstva obce pokyn k výběrovému řízení na zhotovitele. Ze 3 uchazečů: Karel
Prach, mistr zednický v Třemošné, Petr Vacík, mistr zednický ve Staňkově a bratři Josef a Václav
Kubecovi z Chudenic, byla vybrána nabídka prvého jmenovaného, neboť ten se zavázal výstavbu
provést  za  cenu  o  10  %  nižší,  než  byl  rozpočet  stavby.  18.  května  1912  byla  obecním
zastupitelstvem  tato  nabídka  přijata.  Během  následujícího  měsíce  byla  vyjednána  zápůjčka
potřebných 28 tis. korun na výstavbu u spořitelny v Horšově Týně. Jak rychle probíhala stavba si
neumíme  s  dnešní  zkušeností  ani  představit.  20.  září  1912  byla  školní  budova,  zase  za  účasti
okresních představitelů, kolaudována. Závěrečný účet na stavbu byl Karlem Prachem vystaven ve
výši 25 247 korun. Neuvěřitelné! Následně byla bukoveckým farářem Hůrkou škola vysvěcena a
dalšího dne v ní byla zahájena učitelem Holubem výuka. Ten byl od prosince nahrazen Josefem
Wenigem, pocházejícím ze známe staňkovské učitelské a  umělecké rodiny.  Do školy toho roku
chodilo 24 hochů a 29 dívek, tedy 53 dětí. V březnu 1918 přešla škola z jednotřídní expozitury
školy  kvíčovické  na  samostatnou  školu.  Její  první  správkyní  byla  jmenována  učitelka  Marie
Rybínová. Protože se Štíchov stal školní obcí, musela se zřídit místní školní rada. Její volba v roce
1919 proběhla již v režii politických stran. Do rady byli navoleni Josef Herian a Martin Liška za
sociální demokracii a Josef Anderle za republikánskou stranu českého venkova. Úvěr na výstavbu
sjednaný na 30 let s možností předčasného splacení,  byl díky “příznivé příjmové konjuktuře ve
válečných létech” splacen již v roce 1919.

1. světová válka

1. světová válka byla rozpoutána vyhlášením války Rakousko-Uherském Srbsku po sarajevském
atentátu na rakouského následníka trůnu v bosenském Sarajevu. 26. července 1914 byla vyhlášena
císařem první částečná mobilizace,  31. července následovala mobilizace úplná.  Následkem toho
nastoupili vojenskou službu tito štíchovští občané: Štěpán Najhajpl – č.p.2, Karel Taubenhanzel –
č.p.3, Jiří Vágner – č.p.6, Josef Blažek – č.p. 16, Jan Osvald – č.p.19, Ondřej Osvald – č.p.19,
Václav Bubla – č.p. 21, Jan Bubla – č.p.23, Jakub Najhajpl – č.p.24, Jan Marian – č.p.25, Josef
Gabriel – č.p. 29, Jan Wolf – č.p. 31, Josef Straka – č.p. 33, Václav Straka – č.p. 33, František
Hagenauer – č.p.34, Josef Kraus – č.p. 42, Jan Poláček – č.p. 38, Josef Roučka č.p.39 a Martin
Liška – č.p.40. Václav Bernklau – č.p.7, co by starosta, byl od nástupu osvobozen. V následujících
odvodech a domobraneckých přehlídkách byli odvedeni a do války narukovali tito další štíchovští
občané: Václav Korba – č.p.3, Petr Osvald – č.p.4, Josef Weis – č.p.5, Karel Roubal – č.p.8, Jan
Tejnor – č.p.14, Jan Vlček – č.p.17, Jan Bubla – č.p.21, Josef Bubla č.p.21, Josef Krs – č.p.22, Josef
Wenig – č.p.28, Václav Volf – č.p.29, Adam Toman – č.p.32, Jan Raška – č.p.43, Josef Šetterl –
č.p.44 a Václav Osvald – č.p.45. František Vrzal – č.p.9 a Josef Herian – č.p.13 byli z nástupu
vyreklamováni  plzeňskou  stavební  firmou  Müller  a  Kapsa,  tehdejším  významným  stavitelem
železobetonových konstrukcí, stavěli m.j. most ve Staňkově. Celkem ze Štíchova odešlo do války
34 mužů. Zpět se nevrátili 4: Václav Bubla – po zranění u polského Lublinu zemřel ve vídeňské
nemocnici již v září roku 1914. Josef Straka zemřel o měsíc později na bojištích u města Jaroslaw  v
polském Haliči. Josef Bubla padl jako ruský legionář v roce 1918 v bojích na řese Ussuri. A Josef
Gabriel,  který byl prohlášen za nezvěstného. Jan Bubla,  Jakub Najhajpl,  Václav Straka,  Václav
Korba, Josef Wenig a Jan Raška se vrátili s válečnými zraněními. V zajetí se ocitlo 11 štíchovských
mužů. Tři vstoupili do legií v Rusku: Josef Bubla, Jan Volf a Jiří Vágner. Do domobraneckých
praporů v Itálii vstoupili:Josef Blažek, Jan Marian a Josef Weis.
Krom válečného utrpení odvedených mužů přinesla doba války těžký život pro ženy, starce a děti,
kteří všichni museli zastat jejich práci v zemědělství. Nastala nebývalá drahota, ceny základních
potřeb vzrostly až o 100 %. Mnohých věcí se vůbec nedostávalo.  Děti ve školách, aby ušetřily
papír, musely psát na břidlicové tabulky. Od věku 12 let byly také osvobozeny z vyučování pro
polní práce. Učitele museli plnit i funkce státních úředníků. Museli provádět různé soupisy zásob,
osetých  ploch,  agitovat  pro  válečné  půjčky  a  asistovat  při  úředních  rekvizicích.  V roce  1918
postihla celou společnost španělská chřipka. Její druhá vlna se plně rozjela  v prosinci 1918 a lednu
1919. Docházka dětí do školy byla velmi nepravidelná.



Škola – součást života obce

Škola byla vždy integrující součástí obce. Řada školních akcí byla veřejná a navštěvovalo je mnoho
občanů – besídky, oslavy. Při některých byli sami štíchovští občané aktéry – školní výlety. Učitele
byli nejen nositeli vzdělání a kultury do vesnice ale též pomocníky při řešení úředeních záležitostí a
ceněnými rádci. Soupis učitelů:
1912 – 15 – Josef Wenig, 1916 – Marie Rybínová, 1917 – Růžena Baláková,  1918 – 19 – Karel
Černý, 1920 – 21 – Karel Tauš, 1922 – 23 Josef Herlík, 1924 – Karel Černý, 1925 – Tomáš Fronk,
1926 – Marie Podlesáková, 1927 – 37 – Karel Tauš, 1938 – František Šídlo, M. Vacíková-Toušková,
1939 – Jan Hofman, 1939 – 42 František Bělohlávek. 
Vedle učitele, který měl titul správce školy, na škole vždy ještě působili učitelka ženských ručních
prací a nauky o domácím hospodářství a učitel náboženství, jímž býval  s vyjímkou protektorátu
bukovecký farář. K dlouholetým učitelkám patřily Marie Hvězdová z Kvíčovic a Marie Marcelová,
provdaná Ernstová.  Důležitým orgánem školy byla jistě  i  místní školní rada, kterou volilo obecní
zastupitelstvo. Předsedy školní rady byli například Martin Liška z č.p. 40,  Václav Kraus z č.p. 1,
Josef Roučka z č.p. 39 nebo Josef Polcar, čet. št. stžm v.v. z č.p. 35. 
Významné školní akce:
-  říjnové oslavy vzniku republiky,  většinou s přednáškou,  největší při oslavě 10. výročí 1928 u
pomníku TGM na návsi
- březnové oslavy narození presidenta Masaryka, nejzdařilejší roku 1934 a 1935 za účasti více jak
100 lidí
- květnové besídky se školním představením v hostinci Josefa Roučky
- školní výlety, někdy pěšky, někdy s využitím vlaku, někdy koňským povozem, nejzdařilejší v r.
1924 – do Kdyně, 1925 – na Čerchov, 1931 – do Chudenic, 1933 a 1939 – na Chodsko, 1934 – na
Netřeb a do Milavče, 1935 – na Roupov a Merklín, 1940 – do Prahy, pouze však za účasti 8 dětí
- nemoce: prosinec 1918 až leden 1919 – španělská chřipka – nepravidelná docházka dětí
                 jaro 1929 – epidemie spály – onemocnělo 9 dětí, bez mrtvých a bez následků
- uhelné prázdniny: 1929 – od 18.1. do 2.2.
                                1940 – od 1.2. do 4.3. 
                                1941 – od 20.12 do 20.1.
- jiné významné události:
- 17.9.1937 - promluva učitele Fr. Šídla k úmrtí TGM za hojné účasti veřejnosti
- 22.9.1937 – pohřeb presidenta Masaryka – poslech radiového přenosu v hostinci u Bernklauů
- 13.5.1938 – pochodové cvičení z branné výchovy ke kostelu sv. Barbory

Některé další významné události v obci

Požár stodoly v č.p. 27
V nočních hodinách dne 7.  května 1922 vzplála stará roubená stodola s došky ve dvoře Josefa
Anderleho.  Od ní  chytila  již  nová zděná  stodola  Jakuba  Steinbrückera  v  č.p.  18,  kterému tím
vznikla  škoda daleko vyšší. Naštěstí byly již po zimě obě stodoly prázdné, takže vzniklá škoda
nebyla navíc navýšena o uskladněné zásoby. Požár založil neznámý pachatel.

Návštěva presidenta Tomáše G. Masaryka v Domažlicích
Ve dnech 2. a 3. května 1923 navštívil Domažlice první československý president Tomáš Garigue
Masaryk. Byla to veliká událost pro celé Chodsko a široké okolí. Mnoho štíchovských obyvatel se
vypravilo do Domažlic presidenta uvítat.

Obecní slavnost s divadelním představením



Dne 5.6.1925 se konala v zahradě u Hagenauerů (č.p. 34) obecní slavnost k 20 letům místního
odboru Národní Jednoty Pošumavské. Předsedou spolku byl Josef Andrle. Slavnost se konala za
hojné účasti lidí z širokého okolí. Bylo sehráno I divadelní představení.

Výstavba silnice do Strže
V roce 1927 dokončila obec výstavbu okresní silnice v délce 2,2 km ze Štíchova na Staňkov jako
součást připojení ke státní silnici Beroun – Haselbach (dnes Lísková).  Na stavbu si vypůjčila  u
Městské spořitelny ve Staňkově 56 173 Kč.

Elektrifikace Štíchova
V  roce  1929  byla  provedena  elektrifikace  obce  Štíchov.  Akci  provedl  Elektrárenský  svaz
pošumavských okresů Tachov, se sídlem ve Stříbře, což byla “všeužitečná energetická organizace”,
která  zajišťovala  elektrifikaci  okresu  Horšovský  Týn  a  dalších  severozápadních  okresů  až  po
Mariánské Lázně.  Protože neměla dostatek vlastních elektrárenských zdrojů,  odebírala  elektřinu
především  z  parní  elektrárny  v  Nýřanech,  patřící  koncernu  Škoda.  Připojení  na  elektrickou
rozvodnou síť  stálo  obec 25 661 Kč.  I  na ně si  vzala  obec  zápůjčku u  Městské  spořitelny ve
Staňkově.

Spor s obcí Čečovice
V roce 1933 vznikl spor o hranice obecního katastru s obcí Čečovice. Čečovická obec nechala bez
vrchnostenského souhlasu vykácet asi 60letý porost náletových borovic na pozemku vedeném jako
pastvina na hranicích obou katastrů a následně přiorat pozemek k čečovickému katastru. Odtěženo
bylo cca 15 kubíků dřeva v ceně 700 Kč. Obec Štíchov za toto svévolné jednání dala čečovického
starostu a dotčené obecní zastupitele k soudu. Soudní spor po mnohých jednáních a odvoláváních
obou stran se dostal až k nejvyššímu soudu  a  táhl  se až do roku 1939.  Ukončil  ho až přechod
Čečovic jako součást Sudet do německé říše a vypuknutí 2. světové války.

Založení hasičského sboru a nákup stříkačky
V roce 1936 byl založen sbor dobrovolných hasičů a obec zakoupila od firmy Smekal Slatiňany
hasičskou stříkačku.

Úprava návsi a stanovení termínu poutě
V roce 1937 za předsednictví starosty Josefa Černého obecní zastupitelstvo schválilo úpravu návsi
včetně jejího odkanalizování a stanovilo oficiální termín konání obecní poutě na svátek sv. Markéty

Významná úmrtí
14.5.1924  –  Václav  Kraus,  56  let,  předseda  školské  rady,  zanechal  po  sobě  5  dětí,  z  toho  3
nedospělé
5.10.1927 – Josef  Roučka,  47 let,  starosta,  provozovatel  hostince,  zanechal  po sobě vdovu s 8
dětmi, z toho 5 nezletilých, vedení obce převzal Josef Krs
3.7.1942 – Josef Černý, 47 let, starosta, veliký pohřeb, řízení obce převzal Jan Marián

Slavnost k  narozeninám presidenta Beneše
29.května 1938  se  ve Štíchově  uskutečnila oslava  54.  narozenin presidenta Edvarda Beneše. Dle
dobové  zprávy  v  listu  Nová  doba  se  v  nedělním  odpoledni  sešly  školní  dítky,  hasičstvo v
uniformách a veškeré občanstvo u pomníku TGM na návsi. Zde byl položen věnec, vztyčena vlajka
a zazpívána sátní hymna. Poté se průvodem odebrali všichni do školy, kde děti předvedly kulturní
pásmo. Pak promluvil řídící učitel František Šídlo o významu presidenta Beneše na vzniku čsl.
republiky. 



Osudové chvíle republiky roku 1938 a 1939

14.9.1938 – částečná mobilizace, v reakci na chování henlainovců v Sudetech
22.9.1938  –  generální  stávka,  jejímž  výsledkem byl  pád  dosavadní  vlády Milana  Hodži  a  její
nahrazení vládou vedenou generálem Syrovým
26.9. 1938 – mobilizace všech bojeschopných mužů do věku 40 let
29. a 30.9.1938 – mnichovská dohoda bez čsl. účasti o odstoupení Sudet Německu
1.10.1938 – německá vojska obsazují Sudety, polská Těšínsko a Oravu. Od 5. 11. Maďaři zabírají
část jižního a východního Slovensko a Podkarpatské Rusi. Československo ztrácí skoro 5 milionů
obyvatel a vzniká 2. republika.
15.3.1939 – německá vojska obsazují  zbytek republiky,  na jejímž území po odtržení  Slovenska
vzniká Protektorát Čechy a Morava
13.8.1939 – při příležitosti Vavřinecké pouti se v Domažlicích uskutečnilo protestní shromáždění s
nebývalou účastí 120 tis. lidí z celé republiky. Mši ve vlasteneckém duchu celebroval vyšehradský
kanovník Msgre. Stašek. Spolu s významnými osobnostmi české kultury, jakými byli básník Josef
Hora, malíř Jiří Mucha, písničkář Karel Hašler nebo novinář Julius Fučík, se poutě zúčastnilo také
mnoho štíchovských občanů.
2.9.1939 – německým útokem na Polsko začíná 2. světová válka

2. republika a protektorát

Připojením Sudet  po  mnichovské  dohodě k německé říši  přišel  Štíchov o  své  okresní  město  a
orgány. Následně byl připojen k okresu Domažlice a své nadřízené orgány našel ve Staňkově, kde
domažlický okresní úřad vytvořil expozituru pro 21 českých obcí, zbylých z okresu Horšovský Týn.
Do  Staňkova  spadla  obec  i  co  se  týče  matriky.  Bukovecký  farář  p.  Josef  Jačka  byl  nahrazen
německým a pro Štíchov se příslušným farním kostelem stal kostel ve Staňkově. Štíchovskou školu
začaly  opouštět  děti  s  německým původem:  Josef  a  Marie  Buriánkovi,  Josef  Blažek  a  Marie
Nachtmanová do Čečovic, Jaroslav a Jan Pimeiselovi do Kvíčovic,  kde též v červnu 1939 byla
zřízená ve škole německá třída. Na jaře roku 1942 byla pro malý počet žáků škola ve Štíchově
zrušena. Štíchovské děti nadále docházely do školy v Kvíčovicích. Koncem války škola sloužila k
ubytování německých uprchlíků, kteří se stahovali před blížící se východní frontou. Se vznikem
státní hranice mezi 2. českou republikou, později protektorátem Čechy a Morava a německou říší,
ke které byly připojeny Sudety, která vedla po hranici katastrů obcí Čečovice a Štíchova vznikla zde
potřeba ochrany této hranice. Oba státní útvary spojovaly dvě cesty navazující na Štíchov. První
byla nechráněná polní cesta do Čečovic, druhou byla silnice od Staňkova do Čečovic, kde ve Strži
byla umístěna hraniční závora. Ochranu hranic měli zřejmě krom jiných taky na starosti četnický
strážmistr Václav Štefánek a strážmistr policie Hugo Petrásek, kteří v té době i s manželkami  byli
na obci přihlášeni.  
Život za války v obci nebyl jistě nijak příjemný. Válka doléhala na všechny obyvatele. Dnes je
nemožné soudit, zda němečtí spoluobčané využívali nějak svého postavení. Ba naopak, někteří za
svou národnost byli potrestáni tím, že museli odejít bojovat do války. Ve velikém nebezpečí byli ti
mladí lidé, kteří  byli  tzv. totálně nasazeni na práci v Říši.  Nejenže museli tvrdě pracovat,  trpět
národnostní ústrky a nemohli žít volný život přiměřený jejich věku, ale byli i přímo ohroženi na
životě při spojeneckém bombardování německých měst v závěru války. Jedním z nich byl Jaroslav
Roučka, který byl nasazen v letecké továrně v Kasselu a prožil tam také spojenecké bombardování.
O  nějaké  odbojové  činnosti  obyvatel  Štíchova  proti  německé  okupaci  žádné  písemné  doklady
nejsou. Německá říše, která naučila sedláky pěstovat raps tedy řepku olejku, neboť válečný průmysl
potřeboval řepkový olej  k výrobě margarinu a mazacích olejů,  vyžadovala od sedláků plnit  její
dodávky stejně jako dodávky obilí, mléka, vajec i dobytka. Sedláci se pochopitelně snažili i přes
důslednou německou evidenci nepřiznat vše, co vypěstovali a vychovali.  Ušetřenými výrobky pak
zásobili své příbuzné a známé ve městech. S moukou, vejci či mlékem to nebyl takový problém. Ale
za černou porážku vykrmeného vepře  hrozil  již  vysoký trest.  Pochopitelně,  že  každý,  kdo měl



radiový přijímač poslouchal Londýn. Asi se s tím ale chlapi nechlubili v hospodě či lépe, nenašel se
mezi nimi žádný konfident, jenž by to udal. Jako se to stalo v sousedních Puclicích, kde za poslech
zahraničního rozhlasu skončilo 60 mužů v koncentračním táboře Osvětimi. I když i ve Štíchově žili
nepřejícní, závistiví lidé, kteří se nerozpakovali své sousedy udat. Znám z vyprávění očitých svědků
příběh, který se odehrál v rodině jednoho štíchovského sedláka. V době žní mu praskla řemenice na
mlátičce, takže se nedalo mlátit. Ani nová nebyla rychle k mání. Pomoc nabídl syn, který pracoval
jako nasazený v holýšovské továrně. Sehnat materiál a vyrobit v utajení řemenici nebylo za pečlivé
německé kontroly snadné. Nedalo se to bez zapojení více lidí. Ale povedlo se to, ale když vynášel
řemenici z továrny, byl na bráně odhalen. Za fušování a krádež materiálu, což bylo tehdejší mluvou
označováno jako sabotáž, mu hrozil trest, v jeho případě asi nasazení do továrny v Německu. Jeho
sestra, která pracovala v jisté firmě v Plzni, se o celé záležitosti zmínila svým zaměstnavatelům.
Firmu, která vyráběla pro německé odběratele, měl pod dohledem jistý německý důstojník. Ten na
přímluvu v Holýšově zajistil, že mladík neměl z činu žádné podstatné následky. A sestře sdělil, kdo
jejího bratra udal. Byl to občan z jeho rodné vesnice. Sestra to jméno tajila po celý život, nechtěla
vyvolávat v obci další rozepře. I když její bratr nevykonal správnou věc, trest za ní mohl být až
příliš krutý. Bratr se jméno dozvěděl, až když dotyčný již ve Štíchově dávno nebyl.

Konec 2. světové války

Osvobození od německé nadvlády se Štíchov dočkal o něco dřívé než většina obcí okresu. Již 28.
dubna 1945 se zde, jakož i ve Všekarech, Neuměři a Kvíčovicích, usídlila Svatokřížská brigáda
polských Národních ozbrojených sil. Bylo to  nacionální křídlo domácího polského odboje, které
však  krom Němců  bojovalo  i  proti  Sovětům.  Pod  vedním svého  velitele  plukovníka  Antoniho
Szackého  na  jaře  roku  1945 vstoupili  na  československé  území  s  cílem dostat  se  k  západním
spojencům,  na  jejichž  straně  též  bojovala  polská  armáda  –  Armija  Krajowa  vedená  generálem
Andersem.  Němci více méně jejich přesun tolerovali a kontrolovali. K  ozbrojenému střetu  obou
armád došlo, až když 5. května Poláci osvobodili ženský koncentrační tábor v Holýšově,  obsadili
silnici z Holýšova do Staňkova a v následných dnech pomohli Američanům s likvidací německého
štábu v Hradišťanech. Polští vojáci se ubytovali ve škole a své koně, kteří byli významnou součástí
jejich  armády,  rozmístili  po  jednotlivých  statcích.  Zde  pro  ně  měli  zadarmo  krmivo.  Někteří
důstojníci se svými vojenskými sluhy nebo s manželkami a dětmi, které měli sebou,  se ubytovali
po chalupách. Vojáci ve Štíchově vydrželi skoro do konce června, než se přesunuli do Bernartic na
Tachovsku.  Přestože byli zásobováni americkou armádou, neměli jídla na rozdávání,  neboť jejich
původní stav narostl o Poláky prchající z transportů smrti z německých koncentračních táborů či
nasazené  v  Německu  na  nucených  pracech. Proto  využívali  místních  zdrojů,  poskytnutých
dobrovolně i z donucení. Na oplátku zemědělcům  vypomáhali koňmi při polních pracích.

Vznik místního národního výboru

Novými orgány státní  moci  se  v květnu 1945 staly národní  výbory.  Ve Štíchově byl  revoluční
národní výbor spontálně ustanoven již 6. května pod předsednictvím Petra Straky. Jeho členy byli
Václav Harmáček, č.p. 45, Václav Bernklau 7, Jiří Liška 40, Josef Volf 25, Václav Bubla 21, Jiří
Osvald 19, Josef Tejnor 14 a učitel František Bělohlávek, jako velitel místního oddílu revolučního
vojska.  8.5.  se  na  návsi  uskutečnilo  shromáždění  občanů.  Zde  bylo  odsouhlaseno  internování
občanů německé národnosti a těch, kteří se k Němcům za okupace hlásili a zabrání jejich majetku.
Jednalo se o usedlosti č.p. 16 majitele Petra Šperla, č.p. 11 Marie Freiové, č.p. 17 Johana Christofa,
č.p. 36 Jiřího Štangla, č.p. 43 Marie Nachtmanové, č.p. 34 Marie Šimanové, č.p. 31 Marie Králové,
č.p. 41 Marie Guldánové a č.p. 39 Elfriedy Roučkové.  Měli být s rodinami internováni  ve svých
bytech a měl jim být zabaven majetek. Dnešními slovy to byl akt tzv. divokého odsunu. 
Dne 28. května pro nespokojenost občanů s činností dosavadního národního výboru, byl v hostinci
v č.p. 7  zvolen nový NV v tomto složení: Jan Straka, Jiří Liška, Jan Tejnor č.p. 12, Josef Wolf,
Václav Harmáček, Václav Bubla, Jan Bubla, Karel Roubal, Jan Kramer, Fr. Bělohlávek, Václav



Bernklau a Jiří Osvald. Ten členství nepřijal, na jeho místo byl jmenován Petr Straka. Předsedou byl
zvolen  Jan  Straka,  1.  náměstkem Jiří  Liška  a  do  rady  ještě  patřili  Jan  Tejnor  a  Jan  Kramer.
Tajemníkem byl  jmenován Fr.  Bělohlávek,  pokladníkem Jan Bubla.  Dále byly ustaveny komise
finanční,  zásobovací,  rolnická a  školní.  Jejich členy byli  další  občané,  nejpilnějším byl  Václav
Harmáček, který byl ve čtyřech. Za jeden z hlavních úkolů byla vytýčena oprava školy po pobytu
německých  uprchlíků  a  polských  vojáků.  8.  července  byly  ustanoveny další  komise:  policejní,
stavební a osvětová a byla převolena komise rolnická. O tom, že šlo o revoluční dobu svědčí nové
složení této komise: Václav Kaas, Ondřej Volf, Jan Poláček, Jan Tejnor a Josef Krs. Žádný z nich
nepatřil k velkým vlastníkům zemědělské půdy. Dále byla projednána žádost Elfriedy Roučkové o
české občanství  pro ni  a její dětí, jakož i potvrzena národní spolehlivost Janu Eisenreichovi. Při
dalších jednání MNV byla např.  podána žádost Západočeskému konzumnímu družstvu o zřízení
konzumu, určena parcela přináležící č.p.16 ke zřízení sportovního hřiště či vydáno povolení pro
Annu a  Marii  Freiové  chodit  do  české  školy.  Funkce  obecního posluhy byla  po  abdikaci  Jana
Tejnora přidělena Marii Buriánkové.

Odsun německých obyvatel

Odsun německých obyvatel z území československé republiky byl programovým bodem čs. exilové
vlády v Londýně. Slibovala si od něj definitivní vyřešení národnostních problémů Československé
republiky. Do svých závěrů ho též zahrnuly vítězné mocnosti na postupimské konferenci. President
Beneš  se k němu přihlásil  již  ve svém prvním veřejném projevu po návratu  do osvobozeného
Československa. 13. května v Brně řekl, že “otázku německou musíme v republice vylikvidovat”.
Spontánnímu  tzv.  divokému  odsunu  byly  proto  urychleně  dány  legitimní  podklady.  Ústavním
dekretem o upravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské byli
Němci  zbaveni  československého  občanství.  Na  základě  dalších  presidentských  dekretů  byli
vysídleni  a  jejich  majetek  propadl  konfiskaci.  MNV ve  Štíchově  sestavil  2.  září  1945  seznam
Němců, který se pak stal podkladem všech dalších rozhodnutí, které však již činil okresní národní
výbor v Horšovském Týně. Do seznamu byli zahrnuti tito štíchovští spoluobčané:
č.p.11 – Marie Frei – matka, Anna a Marie Frei – dcery, Václav Steinbach – otec, Anna Steinbach –
manželka otce
č.p. 16 – Petr Šperl – manžel, Barbora Šperl – manželka, Josef Blažek – syn, Katerina Blaschek –
tchyně
č.p. 17 – Jan Christof – manžel, Kateřina Christof – manželka, Karel Sameth – synovec
č.p. 29 – Marie Burianek – matka, Marie Burianek – dcera, Josef Burianek – syn
č.p. 31 – Marie Kral – vdova, Marie Kral – tchyně
č.p. 34 – Marie Šiman – vdova
č.p. 36 – Jiří Stangl – manžel, Markéta Stangl – manželka, Josef Stangl – syn, Zdeňka Stangl –
dcera
č.p. 37 – Marie Raschka – matka
č.p. 39 – Elfrieda Roučka – matka, Markéta a Věra Roučka – dcery, Václav Roučka – syn
č.p. 41 – Marie Guldan – matka, Marie Guldan – dcera
č.p. 43 – Marie Nachtmann – matka, Marie Nachtmann – dcera
č.p. 52 – Ondřej Piemeisl – otec, Markéta Piemeisel – matka, Jaroslav a Jan Peimeisel – synové,
Anežka Piemeisel – dcera
Celkem 35 občanů. To že mezi nimi nejsou Jan Frei, Jindřich Nachtmann, František Burianek a Jiří
Guldan znamená, že v té době byli zřejmě jako němečtí vojáci někde v zajetí a dosud se do Štíchova
nevrátili. 
Legislativním podkladem zabírání německého majetku byla tzv.  konfiskační vyhláška.  Pro obec
Štíchov byla vydána ONV v Horšovském Týně již 2.července  1945 a dle ní byly konfiskovány
následující nemovitosti:
č.p. 16 včetně 9,5 ha zemědělské půdy – majitele Petr a Barbora Šperlovi
č.p. 17 + 6,1 ha půdy – Jan a Kateřina Christofovi



č.p. 36 + 3,3 ha půdy – Jiří Stangl
½ č.p. 39 + 4,7 ha půdy – Elfrieda Roučková
č.p. 11 + 5,3 ha půdy – Marie Freiová
č.p. 43 + 2,9 ha půdy – Marie Nachtmannová
č.p. 52 + 05 ha půdy – Ondřej Pimeisl
Označení  občané byli  internováni  většinou ve  svých domech,  k  samotnému odsunu došlo  přes
sběrný  tábor  umístěný  v  prostorách  nacistického  koncentračního  tábora  v  Holýšově  až  v
následujícím  roce.  Vše  však  má  svůj  vývoj.  Proti  odsunu  a  konfiskaci  se  odvolali  Marie
Nachtmanová,  Markéta  Štanglová  a  Marie  Freiová  a  za  manželku  a  děti  patrně   také  Václav
Roučka.  MNV osvědčil u některých národní loajalitu a odvolání doporučil,  což mělo i vliv na
pozdější  nezařazení  do  odsunu.  Nakonec  ve  Štíchově  zůstaly  všechny  rodiny  se  smíšeným
manželstvím,  i  když  některé  přišly  mezitím o  nemovitost.  Takže  po  různých  peripetiích  navíc
kombinovaných s využitím uvolněných domů po rodinách, které odešly osídlit  do pohraničních
Sudet, byl výsledek následující:
č.p.  11  –  prostřednictvím  Národního  pozemkového  fondu se  stalo  majetkem československého
státu, Freiovi na čas dům opustili a pak až do konce roku 1958 v něm žili v nájmu.  Národním
správcem byl Jan Poláček z č.p. 38. Od 1.1.1959 dům připadl zpět Marii Pilné.
č.p. 16 – uvolněno Šperlovými, národními správci jmenováni Jan a Marie Tejnorovi z č.p. 12.  Po
nesouhlasu  s  uvolněním domu č.p. 12  rodiči Josefem a Kateřinou Tejnorovými, kteří v  něm měli
smuvně zajištěn výminek a po smrti Jana Tejnora, Marie Tejnorová statek vrátila a do domu se v
září 1947 přistěhovali volynští Češi Alexandr a Alžběta Pirohovičovi. Těm se však v hospodaření
nedařilo a tak v roce 1955 nabídli statek ČSSS Stod. Ten však o nemovitosti neměl zájem a tak dům
i pole přebralo JZD Štíchov.
č.p. 17 – opuštěn Christofovými. Dům přidělen manželům Josefovi a Anně Krsovým z č.p. 22, při
zachování nájemního vztahu dřívějšímu majiteli Janu Vlčkovi.
č.p. 31 – obě Marie Králové dům opustili a přebrala ho obec Štíchov.
č.p. 36 – nemovitosti převedeny na dceru Zdeňku Štanglovou, ta v domě s rodiči nadále bydlela.
č.p. 37 – dům obývaný společně s matkou Marií opustil syn Václav Raška, který odešel osídlit do
Hradišťan, matka odešla s ním.
č.p. 39 – Elfriedě Roučkové a jejím dětem s německým občanstvím povoleno občanství české, dům
i polnosti zůstaly rodině.
č.p. 41 – v domě zůstala dcera Marie, která se později vdala za Ladislava Poura a měli spolu 2 děti.
V  polovině 50. let se za manželem přestěhovala do Plzně. Dům včetně 5 ha polí po smrti manželky
předal Ladislav Pour  16.1.1958 JZD Štíchov.
č.p. 43 – dům byl  přidělen Josefu a Anežce Tomanovým, kteří bydleli v č.p. 3, Nachtmannovi se
přestěhovali do č.p. 37.  V domě zůstal bratr Marie Nachtmannové němý Václav Raška,  který zde
měl smluvně zajištěnou služebnost, dříve věcné břemeno na jednu místnost.
č.p. 52 – Pimaislovi  skončili v odsunu, dům  byl  přidělen rodině Josefa Volfa, bydlící  do konce
války v č.p. 25.
O konfiskovanou půdu se podělili formou národního správcovství štíchovští občané. Nejvíce získal
Jan Tejnor, potažmo Alexandr Pirohovič – 9 ha, Jan Poláček – 5,5 ha (z č.p. 11), Josef Toman – 3
ha, Josef Krs – 2,5 ha a Václav Kaas 1,4 ha.

Odchod osídlenců

Odsun  německých  spoluobčanů,  zvláště  po  redukci  způsobené  možností  zůstat  rodinám  se
smíšeným manželstvím, nepřipravil Štíchov o tolik obyvatel, jako odchod několika rodin osidlovat
pohraničí. Tam se odsunem německých obyvatel uvolnily velké majetky a stát měl zájem, aby se
jich někdo ujal. Většina štíchovských rodin skončila v nedalekém Bukovci, takže to pro ně nebyl
ani tak krok do neznáma. Větší problém pro některé znamenalo to, že když tam dostali přidělené



nemovitosti,  měli své zdejší  dát k dispozici prostřednictvím Národního pozemkového fondu  čsl.
státu. Odchod osídlenců se týkal těchto štíchovských usedlostí:
Č.p. 4 – rodina Václava a Anežky Osvaldových osídlila v roce 1946 do Bukovce 51. V roce 1947
předali dům NPF. 1.8.1959 přebírá dům JZD Štíchov.
Č.p. 14 – Josef a Markéta Tejnorovi s dětmi osídlili do Bukovce 35, dům i pozemek předali státu, v
roce 1954 dům odkoupilo Jednotné spotřební družstvo v Holýšově, pozemky převzalo JZD.
Č.p. 23 – Jan a Marie Bublovi i s rodiči v roce 1946 osídlili do Bukovce 17. Po smrti manžela se
Barbora vrátila, v domě pak žila s Václavem Tejnorem z č.p. 14. V šedesátých letech tam nějaký čas
bydleli Karel a Věra Šolínovi.
Č.p.  24 –  František  a  Markéta  Pittrovi  osídlili  v  roce  1947 do Bukovce 47,  dům  v roce  1959
převzalo JZD, později byl odkoupen Josefem Tejnorem
Č.p.  25  –  dům opustil  Josef  Volf  s  rodinou,  který  šel  bydlet  do  č.p.  52,  konfiskovaného  po
Piemaislových.  Poté byl zbourán.
Č.p. 26 –  Jan a Anna Eisenreichovi se synem Vladimírem osídlili v roce 1947 do Vidic 47, dům
zůstal synovi Karlovi, malířskému učni, jehož opatrovníkem byl stanoven jeho strýc Karel Roubal,
od roku 1952 přešly nemovitosti na JZD. Časem byl dům zbourán.
Č.p. 37 – majitelka Marie Rašková odešla za synem Václavem, který osídlil do Hradišťan 17. Do
domu pak byla vystěhována rodina Freiova, následně Nachtmanovi.
Č.p. 45 – rodina Václava a Kateřiny Harmáčkových odešla osídlit v roce 1947 do Bukovce 4. Pole
přenechali  státu,  dům  se  služebností  výminku  pro  Václava  a  Kateřinu  Osvaldovi  převedli  na
nezletilou dceru Marii.
Č.p. 47 – manžele Jan a Barbora Kaasovi spolu s třemi syny odešli osídlit do Bukovce v roce 1946.
S  domem přenechaným NPF  disponoval  MNV.  Bydlela  v  něm rodina  Žižkova,  poté  Markéta
Kreslová s dcerou Martou. Po jejich odchodu dům koupil Vojtáček z Neměnic. Po jeho smrti se
majiteli stali Antonín a Anna Kolářovi.
Celkem ze  Štíchova odešlo  osídlit  pohraničí  8  rodin,  což  představovalo  36 osob.  Do Bukovce
zamířili  i  Petr  a Stázina Strakovi,  ale brzy se vrátili  do rodného domu, kde zatím hospodařil  s
rodinou syn Josef. Dožít do Štíchova se též vrátili Václav a Kateřina Osvaldovi do č.p. 45 a Barbora
Bublová do č.p. 23.

Poválečné budování vesnice

Poválečný život obce se velmi rychle obnovil. Po pobytu německými uprchlíky a poté polskými
vojáky zdevastovaná škola byla opravena. Školní vyučování však již nebylo obnoveno, ale byla zde
zřízena mateřská školka.  Prodejnu kupce Taubenhanzla nahradila prodejna lidového spotřebního
družstva  Holýšov  provozovaná  nejprve  v  uvolněných  místnostech  v  č.p.  31  a  č.p.  29.  Po
rekonstrukci č.p. 14  v roce 1956 byl regulérní konzum zřízen zde. Po ukončení činnosti hostinců na
návsi byl zřízen výčep v jedné z místností učitelského bytu ve škole. Na zahradě byla vybudována
dřevěná  taneční  “dupárna”,  později  za  přispění  svazácké  organizace  přebudovaná  na  betonový
taneční “parket”. Po zrušení mateřské školy, kdy i tato věková skupina dětí začala chodit do školy v
Kvíčovicích,  byl  ze  třídy vytvořen  sál,  který  sloužil  k  tanečním zábavám i  schůzové  činnosti.
Hlavně svépomocí občanů byla vybudována i  další  díla vedoucí k zvelebení obce.  Pod školou
dostal současnou podobu obecní rybník. Potůček z něj vytékající byl postupně zcela zatrubněn a stal
se páteřní částí obecní kanalizace. Důstojnou podobu dostal i hořejší park. Přívod vody do rybníka z
pramenů  pod  vrchem Hájek  byl  též  zatrubněn  a  podél  něj  byla  zpevněna  cesta  na  Čečovice.
Hlavním  organizátorem  poválečného  budování  byl  Václav  Bubla,  který  zastával  v  místním
národním výboru  funkci technického referenta. 

Vznik JZD

Ačkoli  komunisté před vítěznými volbami v roce 1946 slibovali  rolníkům, že nezavedou žádné
kolchozy, po roce 1949 už vytýčili politiku združstevňování. Ve Štíchově vzniklo družstvo v roce



1952. Bylo to podobné jako v okolních obcích, krom Kvíčovic, kde si JZD založili již v roce 1950.
Pod patronací MNV, kde předsedal Petr Straka, založili štíchovští přípravný výbor. Předsedou byl
Josef Krs a členy Václav Weis,  Jiří Liška,  Karel Roubal,  František Vrzal, Václav Kaas, Václav
Bubla, Jan Steinbrücker a František Herian. Vznik družstva se oficiálně datuje od 16.9.1952, kdy
byl přípravný výbor schválen ONV ve Stodě. Dne 28.11. bylo družstvo zapsáno do podnikového
rejstříku. Bylo to družstvo tzv. II. typu: družstevníci společně pracovali na polích, o úrodu se dělili
dle výměry vložené půdy, o dobytek ustájený po jednotlivých chlévech se staral každý sám. 
Při první výroční schůzi 29.3.1953 mělo družstvo již 40 členů, z toho 21 žen, obhopodařovalo 205
ha polí, chovalo kolem 100 krav a 26 koní. V čele stál Václav Bubla, místopředsedou byl Ondřej
Volf, ostatními funkcionáři byli Karel Roubal, Václav Kaas, Jiří Liška, Josef Krs, František Vrzal a
František  Herian.  Předsedou  revisní  komise  byl  zvolen  Václav  Bernklau.  Jenže  se  společným
hospodařením se každý nesrovnal a během roku z družstva mnozí vystoupili nebo byli vyloučeni.
Nejvíce  půdy  z  družstva  vyvedli  Veis,  Osvald,  Steinbrücker  Karel,  Vítek,  Roučka  Václav  a
Pirohovič.  Na  konci  roku  1953  obhospodařovalo  JZD  182  ha  zemědělské  půdy  a  samostatně
hospodařící rolníci v obci 66 ha.
V roce 1956 se družstvo přeměnilo na družstvo III. typu. To znamenalo, že kromě společné RV
mělo i společnou živočišnou výrobu. Dobytek svedli do největších stájí, kde se o ně starali určení
pracovníci. Tato změna však znamenala další odliv členů, v družstvu zůstalo jen 22 lidí. Výměra
obhospodařované půdy se snížila na 105 ha, počet krav se snížil na třetinu, družstvu zbyli 4 koně.
Předsedou byl zvolen Ondřej Volf, dalšími členy představenstva se stali Václav Bubla, František
Vrzal,  Jaroslav  Roučka,  Jaroslav  Černý  a  Jan  Steinbrücker.  Revizní  komisi  vedl  Jiří  Vágner.
Družstvu  poté  významně  pomohl  stát.  Pomohl  postavit  drůbežárnu  a  kravín.  Zvláště  výstavba
kravína  se  stala  celovesnickou  záležitostí.  Významně  pomohla  I  parta  slovenských  brigádníků
ubytovaných v domě u Panců.
Zřejmě změněnou společenskou situací i politickým nátlakem se docílilo toho, že počátkem roku
1960  už   byli  v  družstvo  zase  všichni  vlastníci  půdy.  Předsedou  byl  stále  Ondřej  Volf,  v
představenstvu ale byly nové tváře: Jiří  Osvald,  Jan Kramer,  Karel Steinbrücker,  Karel Roubal,
Václav  Roučka  a  Josef  Vítek.  Předsedou  RK  se  stal  Václav  Bubla.  V družstvu  pracovalo  52
pracovníků,  mělo  250  ha  z.p.,  76  krav,  39  prasnic,  9  koní,  3  traktory,  novostavbu  kravína,
drůbežárnu, dále užívalo stavení č.p. 16 a č.p. 41 a 2 stodoly. Pěstovalo obilí, brambory, cukrovku i
kukuřici.  Chovalo  krávy,  prasata  a  slepice.  O  tom jak  dobře  si  JZD vedlo,  vypovídá  odměna
vyplácená každoročně členům na pracovní jednotku. Zatímco v roce 1956 to bylo 12 Kč, o rok
později již 26 Kč. V roce 1958 to však bylo jen 17 Kč, o rok později byl pokles až na 14 Kč.  Rok
1960  byl  rokem  společenských  změn.  Novým  územním  rozdělením  Štíchov  připadl  do
domažlického okresu. Místní národní výbor ve Štíchově byl zrušen, obec připadla pod Kvíčovice.
Od roku 1961 se i JZD Štíchov sloučilo s JZD Kvíčovice. Před sloučením si  štíchovští družstevníci
vyplatili 19 Kč na PJ.


