
O vesnici a sousedech – vzpomínka na Štíchov padesátých let minulého století.

Obec Štíchov měla v době mého dětství, tedy v polovině padesátých let minulého století, 52 popisných
čísel. Štíchov píšu dlouze, protože se tehdy tak vyslovoval i psal. Krátké Štichov se objevilo po válce a
pak někdy v 80. letech, kdy se začalo vše řešit moc úředně, vědecky a formálně. Asi to objevil nějaký
pedantický vědec  nebo bojácný úředník.  Patrně  v  textu  nějaké  listiny z  dob,  kdy písemnosti  byly
vedeny  často  německy  nebo  lidmi  německé  národnosti  a  v  němčině  dlouhé  í  neznají  a  nakonec
německy se Štíchov jmenoval Stich.  Jiný horlivý úředník,  bez vlastního úsudku, to  napsal  do jiné
úřední listiny a už to bylo. A ač to jde špatně z úst, úřední jazyk to přijal. Domorodec to však krátce
nevysloví. První písemná zmínka o obci je z roku 1379 a zde je ves pojmenována Scychov. Od čeho
vznikl ten název, můžu jen spekulovat. Zda od štik, na něž byl bohatý potok při němž, byla původně
obec založena nebo jak je u jmen končících na -ov obvyklé, jde o přídavné jméno přivlastňovací s
odkazem na jméno majitele. Staňkov patřil nějakému Staňkovi, Holýšov nějakému Holejšovi a Štíchov
tedy nějakému Štíchovi. Štícha (dříve asi psáno Scycha) není jméno ani zas tak neobvyklé.
Všech 52 obydlených stavení v obci sám již nepamatuji. Už v době mého  dětství některé domy osiřely.
K velkému pohybu obyvatel  došlo po válce,  kdy se některé domy uvolnily po odsunu německých
rodin, ale i spousta českých rodin se vystěhovala do blízkého pohraničí. Další úbytek obyvatel nastal v
době vylidňování vesnic v sedmdesátých letech minulého století, kdy mladí odcházeli bydlet do měst.
Abych popsal ves a její obyvatelé v dobách mého mládí, vezmu to od nejbližších sousedů. 
Naše usedlost má číslo 9. Po chalupě se u nás říkalo u Koubů. V domě nás žilo šest. Otec František
Vrzal, celý život pracoval v zemědělství. Stejně tak matka, která se přivdala ze Všekar. A já se sestrou
Marií. V jedné sednici bydleli babi s dědou. Žili tzv. na výminku. Tím, že předali své hospodářství
synovi,  měl  ten  smluvní  povinnost  se  o  ně  do  smrti  postarat.  Státní  důchodové zabezpečení  ještě
neexistovalo.  Otec  měl  šest  sourozenců.  Zmíním  jen  tři,  o  nichž  bude  řeč  i  dále.  Sestru  Marii,
provdanou za souseda Karla Roubala, Markétu, které se říkalo Marta a která sňatkem zajistila spojení
našeho rodu do Prahy a bratra Václava, který bydlel v hospodě ve Štíchově. Všichni sourozenci se rádi
do rodné chalupy vraceli. Bylo-li třeba pomáhali, leccos obstarali. Teta z Prahy se syny Jirkou a Jindrou
trávila u nás, na zdravém venkově, část prázdnin. Hoši, obzvlášť starší Jirka, se pilně zapojovali do
vesnického života. Miloval jsem poutě, když se všichni sešli a přivezli sebou své děti, mé sestřenky a
bratrance. To až v pozdějších létech na štíchovskou pouť začala zajíždět se svými pouťovými atrakcemi
rodina  Kočkova.  Přes  den provozovala  svůj  kolotoč  a  střelnici  na  návsi,  k  večeru  je  přesunula  k
hospodě, kde se konala pouťová zábava.
 V čísle 8 bydlela nám zpřízněná rodina Roubalova. U Nosejlů, se tam říkalo. Marie Roubalová byla
sestra mého otce, strýc byl jménem Karel. V chalupě s nimi žili též jeho rodiče. Po válce se sice na čas
přesunuli k Heindlům, do chalupy po dceři Anně, která odešla s manželem Eisenraichem osídlit do
Vidic. Ale poté, co děda zemřel, se babi vrátila dožít domů. Roubalojc měli tři děti. Karla, Martu a
Pepíka. Marta mi v mládí vozila v kočárku, což si samozřejmě nepamatuji. Ale v paměti mám den, kdy
jsme se my děti  musely oblíct  do školních šatů,  abychom nebudily pohoršení,  neboť k Roubalům
přijelo auto a z něho s rodiči vystoupil neznámý mladý pán a šel žádat o Martinu ruku. Marta měla
zásnuby. Až se po čase vdala, odstěhovala se do Mělníka. Nejmladší Pepík vystudoval v Praze stavební
fakultu a po škole odešel na umístěnku do Mostu zvelebovat poničený hornický sever. Předtím se stačil
oženit  s  pohlednou  dívkou  Marií  Královou  z  Velkého  Malahova.  Karel  zbyl  doma,  pracoval  v
holýšovské továrně, choval králíky a věnoval se myslivosti.  Až se k radosti tety konečně oženil.  S
manželkou Dášou pocházející z Horšovského Týna zplodil tři dcery a pak se odstěhovali do Staňkova,
kde  si  postavili  barák.  Zatímco  my,  s  devíti  hektary  zemědělské  půdy,  jsme  byli  počítáni  mezi
štíchovské sedláky a měli  v chlívě krom krav tažného koně, Roubalovic měli hektarů míň a tahali
kravkami. Do JZD vstoupili až v druhé nebo třetí vlně, zatímco můj otec, po hořké zkušenosti svých
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všekarských švagrů, kteří byli pro zfingované neplnění dodávek vystěhováni z rodné obce na úpadkový
státní statek do dalekých Běrunic, družstvo zakládal. Strýc Roubal byl profesí truhlář. Protože jsme byli
příbuzní tak jsem u Roubalů trávil dost času, zvláště o prázdninách, kdy u nás byl bratranec Jirka z
Prahy. Často jsme společně chodili na houby, bratranec Karel mě zasvětil do chovu králíků. 
Vedle Roubalů byla malá chaloupka, kde se říkalo u Hondrů a bydlela tam stará paní Hagenaurová,
řečená bába Hondrojc. Její muž byl asi německé národnosti, do války bojovat za Hitlera sice nemusel
ale brzy po ní zemřel. Jejich syn Franta, kamarád mého otce, ve válce v německé uniformě válčil a
naštěstí se z ní i vrátil. Dobrovolně se však přihlásil do odsunu, neboť mu svědomí nedalo žít s lidmi,
proti kterým jeho národ bojoval.  Když mu povolili návštěvu staré matky a rodné vesnice, zastavil se
také u nás. Krom syna měli Hagenauerovi i čtyři dcery. Tři byly provdány do okolních vesnic, doma
zůstala Barbora, řečená Betyna se svou dcerou Maruší. Až se později vdala za sklenáře Josefa Vágnera,
po  chalupě  Špačka  z  Kvíčovic,  přestěhovali  se spolu  do  domu č.  52  po  Toňákovi.  Vágner  nebyl
pokrevním otcem Marie. Tím byl některý z vojáků polské armády tzv. Svatokřížské brigády, kteří v
dubnu pětačtyřicátého roku, ještě  před příchodem amerických vojsk,  vesnici  osvobodili  z německé
okupace. Za mé paměti již v domku žila stará matka sama.  Od Hondrů to bylo nejblíže do kapličky na
návsi. Snad proto měla Hagenauerová čestnou funkci zvoníka, kterou převzala poté, když v obci zanikl
institut obecního kováře. Rodina kováře mívala povinnost i zvonit. Zvonilo se poledne a klekání. Po
smrti Hagenaurové už v tom nikdo nepokračoval. Dnes se už zvoní jen umíráček. Asi protože od války
scházel v chalupě mužský prvek, zachovalo se stavení tak, jak bylo vystavěno. Jako jedno z mála mělo
ještě v šedesátých letech funkční pec. Za mého dětství již chléb sice nikdo nepekl, všichni jsme ho
kupovali v konzumu, ale koláče se v peci pekly parádně. Proto také čas od času, když někdo chystal v
obci svatbu a nebo před poutí, bába zatopila v peci a my děti obíhaly kolem jako mlsní psi a většinou
jsme se nějakého úlomku té čerstvě upečené dobroty dočkaly.  Tak jako se v domě nedělaly žádné
úpravy a modernizace, nedělala se řádně ani jeho údržba. Dokonce ani hnůj pod jedinou kozou, kterou
v chlívku doposledku bába měla, po léta nikdo nevyklízel, takže koza časem koukala na svět od stropu
a vylézt k ní k podojení nebylo pro starou ženskou určitě snadné. Jedno jaro s ní odchovala i malou
srnečku, kterou si přinesla odněkud z louky. Srnka si tak zvykla na lidi, že ji už nešlo vypustit do
přírody, a tak ji  darovali do zámecké zahrady v Horšovském Týně. Po smrti babičky chalupu podědila
vnučka Věra z Kvíčovic, ta byla stržena a na jejím místě vyrostl nový moderní dům. Jednu chybu si
však po staré chalupě přenesl. Malý dvorek. Původní chalupa totiž vznikla pravděpodobně dělením
statku u Bublů. To bylo v jednu dobu běžné, že hospodář rozdělil statek mezi dva dědice, mladší z nich
si na dvoře vystavěl  nové,  zpravidla  menší  stavení.  Bohužel  k  němu dostal  i  menší  část  dvora.  V
prvních generacích to ani tak nevadilo,  sourozenci si  vycházeli  vstříc.  Ale když se postupem času
příbuzenské  pouto  rozvolnilo,  přinášel  malý  dvůr  jisté  problémy.  Zvláště,  chtěl-li  se  jeho  majitel
rozvíjet.  Majitelům takto rozdělených gruntů  se říkalo  polodvorníci  nebo půlláníci.  Docházelo-li  k
dalšímu dělení, vznikali tzv. čtvrtláníci. To ve Štíchově nebylo, tak velké grunty, aby se nechaly dělit
čtyřma tam nikdy nebyly.
Za chalupou Hondrojc následuje statek u Bublů. Jeden ze dvou největších statků v obci, druhým byl
statek u Bouců. Majitel se psal Václav Bernklau. Se svou nepříjícnou ženou nebyli ve vsi moc oblíbeni.
Měli jedinou dceru Miladu. Mili jí říkali. Ta se brzy vdala za nějakého asi Viliama do Stoda a měli
spolu dceru Olinu. Mili, Vili, Oli, se jim říkalo. Ze statku pocházela i řada dalších štíchovských občanů:
Pepík Bernklau, Markéta Kreslová, Marie Junková a Anna Herianová. U Bublů byla také svého času
hospoda. A na zahradě se hrálo za dob mládí mého otce divadlo a pořádaly pouťové zábavy. Otec
Václava byl předválečným a meziválečným štíchovským starostou. K chalupě patřil i výminek. To byla
místnost v patře nad nějakými chlívky. Chodilo se tam po dřevěných schodech přes pavlač. Protože
hospodářova matka byla tetou mé matky, tak jsme tam také často chodili na návštěvu. U Bublů měli
také první televizi ve vsi. Asi přičiněním mladého Viliho. A bylo s podivem, že nás tam nechali také
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chodit se dívat. Malá černobílá obrazovka na stolku, my děti ležely na podlaze a za námi nacpáno půl
vesnice. Televize byla velkým nositelem kultury ale také ničitelem vesnických přátelských posezení.
Ať to byly  jen jednoduché návštěvy sousedů, kterým se říkalo „přijít hůtu“ nebo třeba cílené scházení
sousedek ke draní peří.
Dalším stavením v řadě jsou Sedlákojc. Tedy po chalupě. Bydlel tam s rodinou Jiří Vágner. To byl
ruský legionář a vrátil se přes sibiřskou magistrálu a lodí po oceánech až dva roky po válce. Legiemi
vedle něho prošli ještě dva další štíchovští občané: Wolf Jan a Bubla Josef, který v bojích za Uralem
padl. Vágnerová byla poměrně při těle a měla jako tehdy spousta jiných vesnických žen otevřené nohy.
Moc toho nenachodila a stále někde posedávala. Měli děti Vaška, ten se oženil do Kolovče, Pepíka, ten
zahynul při nějakém vlakovém neštěstí a dceru Vlastu. Pamatuji, kdy se vdávala. To se ještě v sobotu
chodilo  do  školy  a  my  děti  chvátaly  domů,  aby  jsme  svatbu  stihly.  Při  svatbě  totiž  rozhazovali
svatebčané bonbony a děti je o překot sbíraly. Brala si Vaška Malého ze Dnešic. K Sedlákům jsem se
dostal nejvíce o prázdninách. Ale nechodil  jsem tam poslouchat Vágnerova vyprávění z  válečného
tažení, jako mnozí dospělí, ale my s klukama jsme tam chodili proto, že přes léto u nich pobývali vnuci
z Kolovče. Moji vrstevníci: Vašek a Jarda. Kolofanti jsme jim říkali. Lezli jsme spolu po půdách a ve
stodole,  po  stromech na  zahradě,  sklízeli  různé  ovoce,  většinou  ne  ještě  zralé  a  to  nejen  v  jejich
zahradě. Sedlákom se to moc nelíbilo. Ale Vágnerová za námi nemohla, Vlasta se věnovala již svým
dětem Anuši a Vaškovi a Vágner už nás taky neuhlídal. Kolofanti bývali také našimi vítanými spojenci,
když jsme jako kluci vedli války s třemi bratry Vítky. 
Vedle  Sedláků  stojí  vysoká  chalupa  Roučků.  Říkalo  se  tam u  Pancíků  a  hospodařil  tam s  ženou
Elfriedou Václav Roučka. Dříve tam taky byla hospoda, dokonce ve stejný čas, co fungovala hospoda u
Bublů.  Ta  byla  selská,  zatímco u Pancíků se scházeli  asi  ty méně movitější.  Z rodu Roučků také
pocházeli Jarda, který se přiženil k Vaňkom, Karel, který to v Horšovském Týně dotáhl až na předsedu
spotřebního družstva Jednota a Pitrová, která později  prodala svůj dům na koci Štíchova směrem ke
Staňkovu Šimkům. Venca Roučka byl statný chlap. Pracoval v JZD, jezdil se svým bratrem Jardou s
koňmi. Dlouho za ním běhával jejich foxterier Paša. Manželku si namluvil za války, když vypomáhala
u příbuzných, také Němců, kteří hospodařili na statku u Podlešáků. Venca byl velký pracant, ale po
práci často zašel do hospody.  Rád si tam zazpíval. Nejčastěji se starým Vencou Kaasem. K Roučkům
jsem se dost nachodil, neboť měli 5 dětí a nejmladší Pepík byl ode mne starší jen o rok. Matka, jak už
jsem řekl, byla německé národnosti. Pocházela z Bukovce, který se německy jmenoval Mogolzen a byl
již v německých Sudetech. Štíchov byl spolu se Všekarami, Neuměří a Kvíčovicemi čtveřicí obcí, která
za 2. světové války tvořila protektorátní výběžek do území tehdy německých Sudet. V Bukovci byla
tedy většina německých obyvatel a česky se tam asi ani před válkou moc nemluvilo, neboť Frýda, jak
se jí říkalo, se pořádně česky nikdy nenaučila. Ke své sudetské domovině tíhla po celý život. Nikdy
nepracovala  v  JZD jako ostatní   štíchovské  ženské,  raději  chodila  pracovat  na  statek  do Čečovic.
Roučkojc měli pět dětí, skoro všechny pěkně po roce za sebou. Nejstarší  byla Retka, ta se vdala za
Slováka Mihálika, který vojančil v Holýšově a  odešla s ním  na Slovensko. Později se i s některými
dětmi vrátila do Čech a žije v Mariánských Lázních.  Pak byl Véna. Vyučil se zedníkem, jako tehdy
většina chlapců ze zemědělských rodin ve vsi a stejně jako oni skončil jako traktorista v JZD.  Dal se s
Karlem Roubalem také na myslivost a spolu si pak namluvili děvčata z Horšovského Týna a oženili se
s nima.  Venca se pak do Tejna přestěhoval.  Další byla Věra. Ta byla taková do všeho hr a taky byla
dost hubatá, na každý podnět měla okamžitou odpověď. Jednou spadla z mopéda, měla úraz hlavy.
Když se vdala, bydlela s mužem Karlem Šolínem,  v opuštěné chalupě u Kraprdlů. Později spolu odešli
někam do Trutnova. Anny, která byla o dva, tři roky starší než já, se vyučila v továrně v Holýšově a
později se vdala za Vénu Baxu do Staňkova. Nejvíc společného jsem tedy prožil s Pepíkem. Pepík se
doma moc nedržel, těžko ho nutili k domácím pracem. Učení také moc nedal, nejradši byl v nějakém
kolektivu a hlavně z dohledu rodičů. Máma, Frýda často stávala před vraty a volala na něj: “Péprl, pojď
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domů.  Máš  tady  práci.”  Nešel.  Byl  také  u  každé  lotroviny.  Pamatuji,  jak  jsme  jednou  prolejzali
prasečák  u  Podlešáků  a  Pepíka  nenapadlo  nic  chytřejšího,  než  otevřít  dveře  od  kotců.  Prasata  se
pochopitelně pomíchala a nás potom zvali na národní výbor a zjišťovali, kdo to udělal.  Asi někteří
mladší kluci to prozradili, ale myslím, že z toho Pepík nic neměl. Byly prázdniny a do začátku školy se
na to zapomnělo. O žních jsme taky, a nejen s Pepíkem, s oblibou lezli na družstevní stohy, dělali v
nich bunkry. To se jezedákům taky moc nelíbilo. Straka, předseda národního výboru, pak vyhlašoval
místním rozhlasem všechny, kdo se toho zúčastňovali. Pepík taky byl za většinou našich kuřáckých
pokusů. Schován za hradbou nás, mladší hochy, vysílal do hospody nakoupit cigarety. Hospodská Beta
nám je nechtěla prodat, protože věděla, že u nikoho z nás nikdo nekouří a na nějakou výmluvu, že jsou
pro strejdu Boucojc, skočila jen jednou. Po vychození základní školy, se Pepík vyučil karosářem v
továrně. Naučil se hrát na harmoniku, pěkně zpíval a začal chodit do hospody. V hospodě platil nejen
za dobrého zpěváka a hráče na harmoniku, ale byl též zdatným karbaníkem. Za první výplatu si koupil
motorku, ČZ 125, a začal objíždět  hospody v širém okolí.   Holky ho tenkrát  ani  moc nezajímaly,
upřednostňoval veselou hospodskou společnost. Protože pro nějakou vadu ho nevzali na vojnu, bydlel
celou  dobu  ve  Štíchově.  Doma  už  toho  s  ním také  měli  dost,  tak  jednoho dne  odešel  někam na
Sokolovsko.  Na doly nebo  elektrárnu.  Bydlel  v  Chodově.  Pak využil  svých  německých  kořenů  a
odešel do Německa. Domů se vrátil až po létech. S něměckou manželkou si nechali postavit dům na
Pancíkojc políčku, vedle Šimků.
Za stavením u Pancíků, je v rohu zastrčeno stavení u Kauhlů. Tam bydlela rodina Weisů. Václav Weis,
nejstarší ze tří synů, který hodpodářství po otci zdědil, byl rozložitý a rozšafný. Při obdělávání svých
polností pracoval i jako zedník. Doma byl velký šéf. Ženu i děti ovládal mocným hlasem. Vše muselo
klapat podle jeho not. Weissová, křestním jménem Marie, pocházela od Šitlů, musela zastat mnoho
práce. Děti ani moc mezi chasu nechodily, jak je otec doma zapřahal. Dcera Máňa byla postavou po
starým, my děti jsme takovým typům říkaly “tlustoprdka”.  Brzy se vdala a ne špatně. Vzala si Jirku
Výruta ze staňkovského pivovaru. Syn Venca byl naopak šlankovitý jako jeho matka. Z toho jak byl
doma  otcem přísně veden, byl takový nesmělý, ušlápnutý. Vyučil se zedníkem a byl častým terčem
žertíků svých kamarádů. K Weisům jsem moc nepřišel. Snad jen o velikonocích jsme si tam chodili
nařezat vrbové proutky na pomlázku. Vedle dvora byl totiž malý rybníček a tam stála stará košatá
smuteční vrba. Starý Weis byl taky pověstný tím, že když se rozseděl v hospodě, tak těžko odcházel
domů. Stávalo se tak při oslavách tradičních svátků: z jara na Josefa, v létě na Annu a v září na Marii a
Václava. To jsme ho v partě dětí doprovázely z hospody až domů. Často mu v hospodě zpívali písničku
“Ta Vajzojc nešťastná kobyla ta má kočího flámu, ta musí častokrát pod sebou sežrat slámu.” 
Na východní straně návsi, v jejím nejnižším bodě stojí velký statek u Vaňků. Výminkář se jmenoval
Kraus, ale hospodářem tam byl Jarda Roučka, který si vzal jeho dceru Milku. Hospodářství by asi
zdědil  syn Josef, jak to bylo obvyklé, ale ten si v mládí uhnal zápal plic a zemřel.  Oba Roučkojc
pracovali v JZD, Jarda jezdil celý život s koňma, než mu je také jednoho dne odvezli na maso. Měli
dva kluky. Staršího Pepu a mladšího Jarouše. Protože od Vaňků pocházela taky Šimková, tak tam často
pobývaly i její děti, Jarda a Anča. Byli jsme všichni vrstevníci, často jsme si tam hrávali pod dozorem
dědy Krauze. Že ten dozor nebyl tak důsledný, dokládá vzpomínka na to, že jednou při pobíhání na
dvoře se Anča Šimků prošlápla do močůvkové jímky u hnojiště. Naštěstí to skončilo jen u jedné nohy.
Jindy jsme zase byli na třešních u Bouců a někdo nás přistihl a tak jsme seskočili ze stromu a honem
utíkali pryč. Pepa Roučka při seskoku upadl a padl na ruku. A to už skončilo hůř. Půl léta měl pak ruku
v sádře. S Pepou jsme byli také jedno léto na pionýrském táboře.  To pro děti družstevníků byl pořádán
pionýrský tábor na Rudolfově Pile u Pece pod Čerchovem. Bydleli jsme spolu ve stanu. Ještě tam byl
taky Venca Vítek. Nebylo to tam nejhorší, chodili jsme na výlety po Chodsku, koupat do rybníka Na
mlýnečku  u  Pece,  taky  jsme  byli  na  folklorních  slavnostech  pod  Baarovým pomníkem v  Klenčí.
Nejlepší vzpomínku ale mám na kakao, které nám tam někdy vařili na snídani. Zvlášt dobré bylo v
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neděli, když k němu byla vánočka pomazaná medem. Nebo mi utkvěla v paměti rána, kdy jsme měli
službu a museli již o páté se správcem panem Vlnařem s dvoukolovou károu dojet asi čtyřkilometrovou
lesní cestou do obchodu do Pece pro rohlíky a konve s mlékem. Prázdninový tábor byl můj první i
poslední. Víckrát se už nabídka na  tábor neopakovala.
Mezi stavením u Vaňků a dvorem u Kauhlů stávala do návsi vystrčená Kupcojc stodola. Tam vždy
Tomanojc, ti horní, kteří také dlouho nedávali svá pole do JZD, o žních navezli snopy obilí a mlátili. To
samotné  byla  na  návsi  velká  atrakce,  druhá  pak  byla,  když  jsme  tam lezli  po  slámě,  kterou  tam
uskladňovali. Po jejich vstupu do JZD nebyla stodola již potřebná, tak ji časem zbourali.
Vedle Vaňků, přes silnici na Kvíčovice se rozkládá stavení Kramerových. Spolu s Vaňkojc, s největším
dvorem ve vsi.  O úrovni statku dodnes vypovídá dlouhá červená cihlová hradba obepínající  statek
podél silnice, dvě veliké stodoly zarovnávající dvůr z východní strany a rozlehlá zahrada obklopující
celý objekt  ze tří  stran.  U Bouců se tam říkalo.  “Kouba, Bubla,  Budík,  Bouc -  bác,  Ízák – čížák,
Wintzpalmochl,  Podlešák.”  To byla říkanka vyjmenovávající  štíchovské sedláky.  Pěkně popořádku,
sice v protisměru hodinových ručiček,  ale  všech rozmístěných na  návsi,  podél  kapličky,  stojící  na
mírném, asi umělém návrší a dříve i kolem náveského rybníka. Proč se říkalo místo Vaněk Budík,
nevím.  Stejně  tak  jako,  kde  bydlel  Wintzplmochl,  nebo Hintermocher,  jak  jsme říkali  my mladší.
Sedláci v obci se od ostatních rolníků, krom toho že měli větší výměru polí a i les, také odlišovali tím,
že na jejich dvorech se chovali koně. Ve Štíchově však bylo chovatelů koní daleko víc. Kromě výše
uvedených selských stavení to bylo u Pancíků, Kauhlů, Havlíků a u Krejčířů. Kramrojc měli tři děti,
ode mne již věkem vzdálenější: Maruš, Honzu a Věru. S holkama jsem ani moc do styku nepřišel, s
Honzou až ve vyšším věku. Starý Kramer jezdil v JZD s koňma. V mých vzpomínkách ponejvíce seděl
zachumlán na kozlíku, často mu závozníka dělala Kramrová, která pocházela z Kvíčovic z chalupy u
Brbků. Někdy tam spolu jezdili, a to nás pak svezli ze školy. 
Mezi statkem u Bouců a následným dalším velkým stavením u Havlíků, stál zastrčen malý domek, kde
se říkalo u Hodlíků. Bydlel tam s manželkou Markýtou pan Štangl. Spolu s Frayem, Nachtmanem a
Frýdou Roučkovou jeden z občanů německé národnosti, kteří ve smíšených rodinách přežili poválečný
odsun.   Vedle  práce  v  holýšovské  fabrice,  v  obci  působil  jako  zdatný  instalatér,  který  v  mnoha
domácnostech přivedl vodu od studní do obytných prostor i chlévů a později zavedl i nejedno ústřední
vytápění.  Jako  první  občan  ve  Štíchově  vlastnil  automobil.  Starý,  nevelký,  zelené  barvy,  s  koly
vypletenými dráty, značku si již nepamatuji. Později „prďavku“, jak jsme autu říkali, vyměnil za větší,
černé barvy. Manželka byla švadlenou, pro mnohé spoluobčanky šila bálové šaty, pro leckterou něvěstu
i šaty svatební. Tehdy se ještě tak nenakupovalo v konfekci jako dnes. Měli syna Pepíka, ten však již
byl ženat v Kolovči a dceru Zdenku, která byla provdána za ajznboňáka Hágra ze Zbůchu. Protože tam
neměli zpočátku byt, bydlela Zdenka s dětmi ve Štíchově. Nejprve v rodné chalupě, když jich přibylo,
tak v domě u Halounů, který stával uprostřed návsi, ve frontě s krámem kupců Taubenhanzlových a
národním výborem. Nejstarší z dětí Jirka byl starý se mnou, ještě do školky s námi chodil do Kvíčovic.
Pak se přestěhovali do Zbůchu. Měl ještě tři mladší bratry. Pepíka, Zdeňka a Petra. Jirka byl velký sígr.
Byl  vychováván  většinou  jen  matkou  a  prarodiči  a  to  bylo  na  jeho naturel  málo.  Mnohokrát  byl
iniciátorem našich  deliktů.  Byl  velkým rváčem a  vůdčí  osobou  v  bojích  s  bratry  Vítky.  Když  se
rozzuřil, neváhal po nich házet ani cihly. Jeho nezapomenutelným číslem bylo, když nás přesvědčoval,
že se nebojí dědových včel a šel fouknout do česla. Tak rychle jsme ještě z Hodlíkojc zahrady nikdy
neutíkali. Jeho přestěhováním do Zbůchu naše přátelství neskončilo. Dál trávil ve Štíchově prázdniny a
účastnil se i našich prvních trampských výprav a čundrů. 
Ve statku u Havlíků bydleli Osvaldovi. Starý Jirka, který hospodářství převzal po svém otci Janovi,
působil dojmem důležitého člověka, rád každému radil. Jezdil na mopédu po celém okolí, hnedle na to
také doplatil. Někde ve Strýčkovicích  z něho spadl a měl ošklivý úraz. Milka, správně Bohumila, jeho
žena, pocházela z Chodska, asi z Radonic, a také se tak oblékala. Byla celkem při těle, statná žena v
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širokých  chodských  sukních.  O  svatbách  nám,  vesnické  chase,  která  zatahovala  svatební  průvod,
půjčovala  své  vyšívané  chodské  šátky,  abychom  mohli  zastavovat  svatební  auta   k  přípitku  a  k
zaplacení výkupného. Osvaldovi měli dvě děti. Starší byla Jiřina. Jako malý kluk pamatuji, když se
vdávala za Palečka z Čečovic. Pohledná, usmívající se nevěsta a vedle urostlý, statný mládenec. Musím
ale též přiznat, že jsme je párkrát šmírovali, když spolu randili na stráni. Ale asi o nás věděli, k ničemu
zajímavému nedošlo. Mladší byl Honza. Byl malé postavy, ale co mu scházelo na výšce o to více byl
ukřičený. Vyučil se opravářem zemědělských strojů a pracoval v JZD. Kamarádi si ho rádi dobírali,
snadno se nechal vytočit. Byl velký vejtaha, ale žádná holka ho nechtěla.  Tak mu táta scháněl nevěsty
po širokém okolí. Okresní ženich, mu říkali. Nakonec mu otec namluvil v Kvíčovicích mladší děvče,
Blanku Šimanovou. Postavili si barák ve Staňkově a štíchovskou chalupu prodali.
Vedle  Havlíků  je  statek,  kde  se  říkalo  u  Ízáků.  Tam  žil  Karel  Steinbrücker.  Na  jeho  rodiče  si
nepamatuji, ani na dvůr jsem nikdy nepřišel. Jen jsem je okukoval z návsi nebo od sousedů Vítků. Do
domu navštěvovat rodiče často docházela dcera Mařena, tehdy již vdaná  za Pepíka Roučku v Tejně.
Zato nejstarší  syn Jan tam nechodil,  přestože bydlel ve Štíchově u Šitlů.  Cítil se zklamán, že jako
nejstarší nepřevzal rodný grunt. Karel, řečený Ízák, byl vysoký urostlý chlap, který si rád z lidí střílel a
šlo těžko poznat, zda to co říká, myslí vážně. Tenkrát se tomu  jemně říkalo, že navádí. Tedy lže. V
mládí se asi  také občas napil.  Tradovalo se,  že jednou o pouti  v Neuměři se přiopil  tak,  že nebyl
schopen jít. Jeho štíchovští kumpáni, jako správní kamarádi, ho tam však nenechali osudu, vypůjčili si
vozík a  převezli ho na něm domů. Ve Štíchově Karel vyskočil z vozíku: “Tak vám děkuji, kamarádi” a
šel spát. I na jeho svatbu si pamatuji. Bral si za manželku Marii Majerovou z Kamenice a protože za ní
jezdil na kole, připnuli mu štíchovští mládenci mezi svatební májky, které se tenkrát stavěly před vraty
ženicha nebo nevěsty, transparent s obrázkem cyklisty uhánějícím po cestě mezi poli. Tento a podobné
plakáty kreslil Karel Eisenreich, lidově Anzarajch, tenkrát již bytem v Čermné. 
Tento Karel pocházel z malé chaloupky, která stála před statky u Havlíků a u Ízáků a říkalo se tam u
Heindlů. Byla to nejmenší chalupa na návsi, nebyl u ní žádný dvorek, jen malá zahrádka a kůlna a v
létech, na které vzpomínám, již v ní nikdo nebydlel. Jen my děti jsme ji prolézali a využívali ji jako
úkryt při schovkách, než ji zbourali. Matně pamatuji, že jsme tam jednou na půdě našli ukryty ostré
náboje do nějakých vojenských zbraní a pokoušeli se o jejich využití, ale některý z nás se zřejmně s tím
pochlubil doma a odpovědní občané nám je po pár dnech, dříve než se nám podařilo je aktivovat,
zabavili. 
Vedle Steinbrückerů bydleli Vítkové. Po chalupě se tam říkalo u Krejčířů, ale již jen zřídka. Vítek byl
menší, živý chlapík, který věděl o všem, co se kde šustlo. A to nejen v rodné obci ale i v širém okolí. A
když narazil na něco, co se mu mohlo hodit, neváhal to vzít domů, když to nemělo pána. Některé z věcí
pak dále  vyměňoval  za jiné,  potřebnější.  Jinak to  byl  pokrokový hospodář.  Měl  takový historický
traktor značky Svoboda. Na jeho dvoře se nacházela i hrsťovačka, žací stroj k tvoření snopů obilí při
žních. A další jiné věci. Navíc, uprostřed dvora byla studánka i malý rybníček a tak tam udržet pořádek
mezi tolika věcmi bylo velmi obtížné. Dům, který jako většina občanů v té době modernizoval, měl
dlouhý čas rozestavěný, pamatuji na dřevěné podlážky v předsíni a žebřík k výstupu na půdu. Měl tři
kluky, plus mínus mého věku. Marie Vítková, která pocházela asi z Malonic a chodívala na práci do
JZD, měla s udržováním  pořádku pro čtyři  mužské velkou honičku. Na Vítkovy staré rodiče si již
mnoho nevzpomínám. Vyprávělo se, že jim jednou shořela stodola, naštěstí již bylo na sklonku zimy a
byla prázdná. A byl to údajně požár jako ze známého filmu. Hořelo v době, kdy se naproti v hospodě u
Pancíků konala taneční zábava. S bratry Vítky jsem toho zažil spousty.  Chodili jsme do lesa, lezli jsme
po stromech, vybírali ptačí hnízda v Rochcích, chytali ryby v potoce, stavěli bunkry, chodili na houby.
Naučili mne zacházet s nožem i sekyrkou. I různým technickéým dovednostem, jako jak opravit kolo či
jak ho upravit na tereňák.  Byli podnikaví, vynalézaví.  Hráli jsme spolu fotbal i hokej. Ale to vše jen v
dobách míru. Byla období, kdy jsme spolu válčili. Většinou všichni kluci ze vsi proti nim. Sem tam se
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nějaký zrádce přidal na jejich stranu. Méně často se stalo, že některý z Vítků přešel na naši stranu. Asi
jen prostřední Venca, se nechal někdy svést. A to ve chvílích, kdy už se válčilo na život a na smrt.
Venca vždy myslel na zadní vrátka. A po tátovi nejvíce zdědil vlastnost vědět vše, co se kde šustne.
“Slyší trávu růst”, se o něm říkalo.
Dalším stavením v řadě byl dům u Josífků. Žil tam kovář Josef Krs se ženou a dvěma dcerami. Maruš
byla ode mne starší tak o osm roků. Anny bala mladší a pamatuji si, že jsme si s ní často hrávali.
Jednou mne asi i zachránila život, když jsme jednoho jara lovili v ustupující zimě kry na rybníčku u
Podlešáků. Jak jsem se pro jednu natáhl, podjeli mně nohy a já zahučel do rybníka, i když ne příliš
hlubokého. Anny mi duchaplně zachytila za podolek, z kalhot vyhrnutou košili, a vytáhla mne  zpátky
na  břeh.  Honem jsem utíkal  domů do tepla  kuchyně  a  rychle  se  převlékl,  takže  jsem z  toho  ani
nezamarodil. Maruš neměla dlouhý život. Chodila s jedním mládencem ze Střelic od Hradce a když se
měli brát, onemocněla a krátce na to zemřela. Asi na leukemii. Při jejím pohřbu byla všechna děvčata,
která ji doprovázela za rakví, odděna v bílém. A mezi nimi kráčel v černém svatebním obleku opuštěný
ženich. V chalupě s nimi bydlel starý Josífek, který se správně psal Vlček. S ním tam bydlela jeho
manželka a taky schovanka, které se říkalo Hana. Vlčkovi neměli vlastní děti. Starý Josífek, byl velký
kamarád mého dědy a často s ním sedával na lavičce před naším stavením. Oba kouřili fajfky a nosili
černé klobouky. Jako kluk jsem sedával na stromě, který nad lavičkou vyrůstal za naším roubením,
poslouchal jejich hovory a na krempy jejich klobouků jsem pouštěl  lístky či  úlomky větví a kůry.
Lavičky byly tenkrát před každým stavením a zvláště k večeru byly plně obsazené, nejprve starými
výminkáři  a  dětmi  a  když  hospodáři  nakrmili  dobytek  a  provedli  další  domácí  práce  i  oni  přišli
usednout a prohodit pár slov se sousedy. To už jsme však my děti běhaly kolem kapličky či po parku.
Hrály jsme na honěnou, schovávanou či další dětské hry jako “Honzo vstávej, kolik je hodin” nebo
“Polívka se vaří, maso na talíři” nebo „Škatulata, hejbejte se“. Pak bába Hondrojc odzvonila klekání a
šlo se domů večeřet. 
Vedle Krsů byl statek u Podlešáků. Jeho obyvatele jsem však již nezažil. Asi se psali Blažek a byli
národností Němci. Je zajímavé, že někteří Němci měli česká příjmení a spousta Čechů zase německé.
Národnostní promíšení, v 1. československé republice a již i za Rakouska-Uherska, bylo veliké a přesto
se všichni domluvili. Již tehdy spolu žili, a po většinou spokojeně, Češi i Němci a přičteme-li k tomu
sem tam nějakého Žida, tak už tu byla společnost, která si mnoho nezadala s dnes nám vnucovaným
multikulturalismem. Pravda, ale všichni věřili v jednoho Boha a jejich náboženství nebyla nesmiřitelná.
Dokud nepřišel Hitler s teorií o nadřazenosti německého národa, tak to fungovalo. Blažkovi za války
možná byli  „horliví“, byli ze selského, nechtěli přijít o statek. A tak po válce skončili jako mnoho
jiných, v odsunu. Válka zatočila s obyvateli vesnice různě. Mnoho obyvatel německé národnosti se
muselo vystěhovat. A nebyli to jen fašisti či nepřátele Čechů. Každý si mohl vzít sebou 50 kg věcí. Co
se asi z celoživotního snažení do těch 50 kilo vešlo? Jiní, a těch bylo ve Štíchově víc než těch prvních,
to byli Češi, odešli po válce za vidinou většího majetku do vylidněného pohraničí. Zabrali opuštěné
německé statky a možná si nevzali sebou ani vše, co tady za život našetřili. Některým možná stačilo jen
o  málo  víc  než  těch  50  kilo.  Po  válce  se  do  opuštěného  statku  u  Podlešáků  nastěhovala  rodina
volyňského Čecha Rosti Pirohoviče. Ta zde však dlouho nepobyla. V  padesátých létech u Podlešáků
hospodařilo již JZD. Mělo tam ustájena prasata i poslední pár koní. 
Na statek u Podlešáků navazuje stavení u Kovářů. Pojmenování bylo podle profese majitelů.  Součástí
nevelkého  stavení  je  kovárna.  V mé paměti  už  ne  příliš  funkční.  Původní  majitele,  rodinu  Brožů
zastupovala dcera Alžběta. Její sestra Anna byla vdána za Václava Bublu k Honskýdlům, druhá Marie
spojila svůj život s poštmistrem Hlavatým a žili spolu v Semněvicích. Vyprávělo se, jak je odtud před
válkou a henlajnovci zachraňoval její štíchovský otec. Josef Bernklau byl původem ze statku u Bublů a
byl vyučený zámečník.  Pracoval v továrně v Holýšově a výheň roztápěl již jen vyjímečně, spíše když
někdo ze sousedů potřeboval vytáhnout motyku nebo naostřit sekeru. Přestože Berklaunovic měli dceru
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Jaruš, která je stejný ročník jako já a syna Pepíka, který byl o nějaké tři roky starší, mockrát jsme k nim
na malý dvorek ani nepřišly. Daleko lépe se naše dětské hry provozovaly na velkých dvorech, kde byly
rozlehlé stodoly, stáje s dobytkem, kůlny s nejrůznějším harampádím a velké zahrady.
Na západní straně návsi, přes silnici od Kovářů, je chalupa, kde se říkalo u Štouchlů. Její majitel kolář
Fray byl německé národnosti. Poválečnému odsunu unikl tím, že byl otcem ve smíšeném manželství.  S
manželkou Marií,  která byla Češka a  byla dcerou původních majitelů Steinbachů, vychovávali  dvě
dcery na vdávání. Mářu si vzal Honza Pilný z Puclic, Annu soused Jarda Černý. Svatbu měli ve stejný
den a na plakát, který byl vyvěšen na stěně kolničky mezi oběma staveními, vyobrazil Karel Eisenreich
traktor, kterým Jarda jezdil v JZD a na kterém byl vyveden nápis Anička. Byl to málo obvyklý traktor
značky Škoda 30. Jardovi nebylo zatěžko kohokoliv svést, nebál se vozit ani nás, malé děti. Udržet se
na malém sedátku na kývajícím se blatníku vyžadovalo od nás velké soustředění a určitou zručnost. Ale
pro  ten  zážitek  to  podstoupil  každý  rád.  Honza  Pilný  byl  též  zaměstnán  v  rozvíjejícím  se
kolektivizovaném zemědělství. Pracoval v dílnách státního statku Bukovec v Černovicích a jako přední
kombajnér si pořídil jako prvý v širokém okolí moderní auto Spartak.  S manželkou měli dva kluky:
Honzu a Pavla. Časem si postavili dům v Holýšově a přestěhovali se tam. Starý Fray byl pověstný tím,
že odháněl chasu, když hrála fotbal o jeho vrata. To ještě nebylo za Šimanojc hřiště a veškerý sport se
konal na návsi. “Enten míč pude na hádr”, rozčiloval se Fray a snažil se kopací míč uchvátit. V té době
mělo každé stavení dvůr uzavřený vysokými dřevěnými vraty, v nichž byla dvířka pro osobní průchod.
Bourání těchto vrat a jejich nahrazování nízkými kovovými vrátky s bočními dvířky bylo v šedesátých
letech známkou modernosti majitelů usedlostí. Jako za zhůvěřilost a necitlivý zásah do vzhledu vesnice
to tehdy pavažoval můj bratranec Jirka z Prahy. Dnes jsou ve vsi původní dřevěná vrata jen troje. U
Kovářů, kteří je nevyměnili proto, že by jim z protější strany návsi, stoupající do mírného vršku, každý
viděl do dvora, z podobného důvodu zůstaly též u Šimanů a taky jsou u Vystrčů, kde se střídající
majitele k výměně neodhodlali. Po vratech přišla na řadu v modernizační činnosti výměna povalových
stropů za podbíjené, aby se v místnosti skryly stropní trámy a bourání pecí a kachlových kamen, pro
zvětšení prostoru v kuchyni. Součástí bylo zavádění rozvodu vody po domě a budování koupelen. Malá
okna se vyměňovala za třídílná. Později se začaly stavět verandy, aby se zvětšila předsíň a do nich se
přenesl záchod. Kadibudkám a nočníkům odzvonilo. Z nepotřebných chlévů se přestavovaly obytné
místnosti,  ze zbytečných stodol garáže na auta. Na fasádách domů se objevil  brizolit.  Po nějakých
deseti, patnácti letech se započalo s budováním ústředního vytápění a z místností zmizela kamínka.
Vrcholem pokroku ve vesnickém bydlení bylo v devadesátých letech minulého století rozvedení plynu.
Pokrok nezastavíš ani na vesnici.
V  rohu  mezi  západní  a  jižní  stranou  návsi  je  trochu  zastrčeno  stavení  Černých.  Po  chalupě  u
Chalupníků. Starého pana Černého nepamatuji, ale prý před válkou býval jeden čas starostou. Vdovu
po něm, Kateřinu Černou, babi Chalupníkojc, si však pamatuji velice dobře. Často k nám, sousedům,
chodila na návštěvu a taky se snažila nám vnutit na hlídání své vnučky: starší Anny a malou Jaruš. My
před ní utíkaly, neboť děvčata na naše hrátky byla ještě malá. Byly to děti Jardy Černých. Jarda měl
ještě dva starší bratry a ač nejmladší, zůstal na domácím. Nejstarší Véna i prostřední Pepa po svatbách
odešli bydlet do Holýšova.
Domem Černých jsem uzavřel kruh stavení na štíchovské návsi. Tak náves vypadá dnes. Ale za mého
mládí byla podél náves protínající silnice ještě řada budov. Od kvíčovické východní strany to byl krám
kupce Taubenhanzla.  Krám u Kupců vznikl  z  domu Korbových,  kam se  před  1.  světovou válkou
přiženil z Dolní Kamenice Karel Taubehanzl a jako válečný vysloužilec si zde po válce zařídil kupecký
krám. Krámek byl malý a přináležela k němu jedna obytná místnost. Dům stál přímo proti silnici od
Kvíčovic a nebylo proto divu, že do něj jednou, naštěstí v době kdy již byl opuštěn, vstrčil hlaveň tank
z holýšovských kasáren, který nestačil při rychlé jízdě vybrat zatáčku. Do krámu ke Kupcům se za dob
2. světové války od Konosů přiženil Pepík Toman, který si vzal Anežku, dceru Taubehanzlových za
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manželku.  Zde  se  jim  ještě  narodila  nejstarší  dcera  Zdeňka.  O  stodole,  která  k  malému  domku
přináležela, jsem se již zmiňoval. 
Dál za krámem byla jiná stodola, ta patřila k dalšímu domku, ve kterém bydleli Hágrovi a později tam
byla kancelář JZD i klubovna ČSM. Tam se říkalo u Halounů. Toto stavení po válce opustila rodina
Petra Osvalda, jedna ze tří toho příjmení ve vsi, a jedna ze dvou, které se vystěhovaly do Bukovce. V
době užívání domu jako kanceláře JZD, po roce 1960, kdy došlo ke sloučení obcí i družstev Štíchova a
Kvíčovic, zde sedával pan Mleziva z Ohůčova, který dělal skupináře. Ještě další houčovský občan,
Ohůčovu se říkalo tenkrát Houčov, byl ve Štíchově známý. Byl jím cestář Hainz, který se staral o
silnici  z  Kvíčovic až  ke křižovatce  ve Strži.  Cesta  ještě  tehdy byla  prašná a  cestář  ji  proto skoro
neustále vyspravoval. Přes léto mu občas pomáhala autocisterna, která zvláště náves pokropila nějakou
odpadní vodou z plzeňské papírny, aby to tak neprášilo. Myslím, že i po létech bych nejen já poznal
charakteristickou vůni, kterou po sobě nástřik zanechával.
Když jsem zmínil kancelář JZD, musím se o něm též rozepsat. Nevím, kdy přesně vzniklo, ale kam až
má paměť sahá, ve Štíchově již JZD existovalo. Nejprve nezdružovalo všechny zemědělce v obci, ale
největší sedláci v něm byli kupodivu od začátku. Snad proto nikdo z nich nedopadl tak jako někteří v
Kvíčovicích či Všekarech a nebyl ze svého statku v zájmu kolektivizace vystěhován. Prvním předsedou
byl Ondřej Volf. Pracovalo se společně na polích, ke koňům časem přibyly i první traktory: již zmíněná
Škoda 30 –  Anička  a  pak  Zetor  25  K -  kultivák.  Dobytek  byl  do  postavení  kravína  rozmístěn  v
největších stájích po obci. Stavět panáky nebo kupličky ze snopů obilí chodilo i mnoho brigádníků z
řad ostatních občanů. Výmlat obilí byl pro nás, děti, velkou atrakcí. A snad každá rodina z vesnice,
třebaže v JZD z ní nikdo nepracoval, si na jaře vylosovala „díl“ a chodila jednotit cukrovku. Anebo,
když  se  kolem kravína  postavily  dřevěné naháněcí  ohrady a  začaly se  pást  krávy!  Půl  vesnice  je
pomáhalo do noci hledat po širém okolí. JZD bylo s vesnicí srostlé, co pamatuji.
Za domem u Halounů byla novější budova, kde se říkalo u Králů, podle rodiny, která tam po první
světové válce bydlela a snad i provozovala hokynářství. Po válce asi také odešli do pohraničí. Tam
sídlil národní výbor. Z toho řídil obec obecním rozhlasem nejprve předseda Petr Straka. Rozhlasem
vyhlašoval všechny potřebné informace, od oznámení, že nepůjde elektrika až po vyhlášení dražby
třešní na stráni. Když Straka skončil vedl obec  a ovládal obecní rozhlas Václav Bubla. Dodnes mám v
paměti, když po hlášení, s nezbytnou placatou čepicí na hlavě, vyšel na silnici před výbor, pokynul
sousedům vstřebávajícím hlášení před vraty, charakteristickým pohybem, s jednou rukou na břiše a
druhou za  zády si  povytáhl  kalhoty  a  vydal  se  po  silnici  směrem k  rybníku.  Po sloučení  obce  s
Kvíčovicemi,  funkci  nejvyššího  představitele  obce  a  hlasatele  v  obecním  rozhlasu  převzal  Pepík
Vágner, řečený Špaček, který působil na výboru v Kvíčovicích jako tajemník. Jedna z místností úřadu
pak různě sloužila jako veřejná knihovna nebo klubovna mládeže. Jednou pod hlavičkou ČSM, pak
Juveny a naposled SSM. Po rekonstrukci tanečního parketu a vybudování nové hospody, někdy v druhé
polovině 70. let, si přenesl tehdejší nejvyšší představitel osady Štíchov Václav Bubla ml., obecní úřední
mísnost do ní a celá fronta domů na návsi byla jako nepotřebná zbourána a na jejím místě byl založen
park. 
Ten však už zdaleka nedosahuje takové úrovně, jaký měl park po druhé straně silnice. Ten byl obehnán
vkusným dřevěným plůtkem, k němuž byl vysázen ptačí zob. Živý plot se pečlivě na jaře každého roku
zakracoval. Důstojnost celému prostoru dodávaly košaté lípy, mezi něž se každý rok vztyčuje májka.
Ozdobou  parku  dodnes  je  žulový  pomník,  vystavěný  u  příležitosti  10  let  vzniku  československé
republiky, s bistou prezidenta Masaryka. Příběh bisty věrně kopíruje osud republiky. Před německou
okupací v roce 1939 byla bista prvního prezidenta sňata a ukryta před německou mocí. Po válce ji zase
občane  s  radostí  na  pomník  vrátili.  Nevydržela  tam  však  dlouho.  Po  únorových  událostech
osmačtyřicátého roku byla nejen sňata,  ale  i  zničena.  V době pražského jara v roce 1968 byla na
pomník z iniciativy občanů nainstalována bista prvního prezidenta z pomníku z Kvíčovic, který v době
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diktatury dělnické třídy byl odstraněn celý. Ani tentokrát Masaryk na pomníku dlouho nevydržel. V
době  normalizace  ho  tajně  z  pomníku  odstranil  některý  z  místních  soudruhů.  Ale  po  listopadové
revoluci, v létě roku 1990, dostal při velké slavnosti za účasti poslance Voláka pomník bistu znovu. Ta
předchozí se nenašla a tak byla na pomník vztyčena bista,  kterou obstaral pražský chalupář Franta
Žabka.
Tím jsem popsal náves, která byla v době mého dětství skutečným centrem vesnice. Odtud jsme s
partou vesnických dětí začínali všechny své hry, dobrodružné výpravy i cesty do školy. 
Do mateřské školy jsme chodili do Kvíčovic. K paní ředitelce Poslední, která sice neuměla vyslovovat
“ř”, ale připravila pro školu, kterou v Kvíčovicích vedl její manžel, vzorně děti ze tří obcí: Kvíčovic,
Štíchova a Neuměře. To slovo chodili v předchozí větě platilo doslova. Chodilo se ve skupině dětí za
každého počasí. Když pršelo, v pláštěnkách, když mrzlo, ve válenkách a se štuclem. Školkaři měli přes
krk koženou taštičku se svačinou, větší děti školní brašnu na zádech. Každý den, tam a zpátky. Od
pondělí  do soboty.  Později  začal  ráno jezdit  autobus,  ale  protože odpolední  dělnický jel  až ve tři,
většinou jsme odpoledne dál chodili pěšky. Do Kvíčovic to jsou 2 kilometry. Když jsme chodili do
měšťanky do Holýšova, chodili jsme většinou pěšky z Kvíčovic, kam nás dovezl autobus, ale někdy i
přímo až z Holýšova. A to už je kilometrů 5. A přesto jsme měli ještě dostatek sil, že po příchodu domů
jsme odhodili aktovky, místo kalhot navlíkli tepláky a už jsme zase běhali někde po vsi nebo v jejím
okolí. Parta vesnických dětí byla široká. Každý ročník zastupovaly v průměru 3-4 děti a na věkový
rozdíl  se  mnoho  nekoukalo.  Byli  tam  předškoláci,  stejně  jako  děti  z  kvíčovické  malotřídky  a
holýšovské devítiletky, kam se chodilo od 6. třídy. Zkrátka, kdo vyběhl na náves, se, pokud stačil,
připojil. Ti starší ohlídali malé a všechny nás měl pod kontrolou vždy někdo z dospělých, neboť na
návsi bylo stále živo. Tu si před chalupou povídaly nějaké sousedky, tam zase na lavičce vysedávali
nějací výminkáři. Na silnici většinou pojížděly koňské povozy, autobus přijel 2 x za den a auto vesnicí
projelo tak jedno za hodinu. Cizý, neznámý člověk se mezi nás nemohl nepozorován vmísit. Žádné
nebezpečí  tedy  vesnickým  dětem  tehdy  nehrozilo.  Byla  to  bezpečná  doba.  K  večeru,  když  se
připozdilo,  odzvonila  v  kapli  Hagenauerová klekání  a  to  byl  signál,  kdy jsme se rozešli  do svých
domovů. Šťastná to doba.
 Z návsi se vydáme silnicí směrem na Kvíčovice. Prvním objektem po levé straně za statkem u Bouců a
za cestou k transformátoru bylo stavení u Kupců nebo též u Frantů. Původně patřilo rodině Rašků. Po
válce se do domu nastěhovali Tomanovi, Pepík Toman s manželkou Anežkou a dcerou Zdeňkou. Jako
věcné břemeno jim tam zbyl syn původních majitelů, němý Václav Raška, řečený Venca, kterému se
říkalo Háho, protože nemluvil lidskou řečí a vydával jen zvuky podobné jeho přízvisku. Řeč údajně
ztratil, když jako malé batole spadl ze stolu. Venca občas něco uklízel na obci a my děti jsme ho s
oblibou zlobily a radovaly se, když nás s napřaženou lopatou honil, ale nikdy nikoho nechytil. Možná
naštěstí.  Ten někdy v  polovině  padesátých let  zemřel.  Pepík  Toman,  vysoký,  upovídaný,  rád  se  s
každým vybavoval, pracoval ve staňkovské šamotce. Upachtěným zemědělcům, pracujícím od rána do
večera se z výšin své osmihodinové pracovní doby vysmíval.  Anežka byla hodná, starostlivá žena,
která nikdy na veřejnosti nezvyšovala hlas, jak to bylo mezi ženskými na návsi nebo v konzumu běžné.
Brzy ke Zdeňce přibyli ještě dva synové: starší Pepík a nejmladší Mirek. Ten byl o rok mladší než já.
Často jsem k nim tedy chodíval. Pepík nás sice moc nemusel, už spíš koukal po holkách, ale inspiroval
mne k mému pozdějšímu povolání.   Zdeňka,  byla již  tehdy holka na vdávání.  Chodila  s  nějakým
vojákem  z  holýšovských  kasáren.  Když  mu  skončila  vojna,  Zdeňku  opustil.  Ta  však  již  byla  s
outěžkem. Narodil se jí syn Petr. I s ním si ji později do Bukovce odvedl Pepík Drudík, bratr muzikanta
Václav Drudíka. 
Za asi  šedesátimetrovou prolukou, způsobenou Vítkojc políčkem, stojí poslední dům. Má č.p. 52 a
vystavěli ho Pimaislovi, Němci, kteří také skončili v odsunu. Stavení zkonfiskoval pro svou potřebu
Toňák,  příjmením Volf, který předtím žil s manželkou a synem Stáňou v chaloupce naproti Šimanojc.
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Ale na toho si vůbec nepamatuji. Ten šel časem někam za lepším a do chalupy se přistěhoval Pepík
Vágner s manželkou Betou a s nimi dcera Maruš, později i se slovenským manželem Mačudou. Od
obce odstrčené stavení jim hlídal statný vlčák,  kterému říkali  Dáša. Později  jim ho zastřelili  volně
pobíhajícího  v polích  neuměřští  myslivci.  Bylo  z  toho tenkrát  velké zlo.  Poté,  co se Betyna  stala
hospodskou a s Pepíkem se přestěhovali do hospody a Maruš se s Honzou Mačudou rozvedli a Maruš
se odstěhovala někam za novým přítelem, koupili stavení Anny rozená Šídlová s manželem Pepíkem
Doudou a jedinou dcerou Ivanou. Asi proto, že už to bylo skoro mimo ves a Doudovic se drželi od
ostatních obyvatel trochu stranou, jsme tam jako děti nikdy moc nezavítaly. I o velikonocích, když jsme
chodili rachat, jsme často tuto chalupu vynechávali a cestu si zkracovali hned u Tomanojc.
 Rachání  byla  oblíbená  činnost  vesnických  kluků  v  období  velikonoc.  To  školou  povinní  kluci
obcházeli ves s rachtavými tratárky či rukou poháněnými rachačkami, které se předávaly z generace na
generaci. Rozbila-li se některá, truhlář Roubal udělal novou. Chodilo se několikrát za den, od časného
rána do večerního šera, ve čtvrtek a v pátek. Vycházeli jsme z kaple, kde jsme měli řechtací náčiní
uložené. Před kaplí a každým křížkem jsme se modlili Ó Jidáši zrádče a museli obejít celou ves, ke
každému stavení zavítat. Křížky byly čtyry: za Boucojc roubením, za Tonkojc stodolou, před Martinojc
a u rybníka. V sobotu se šlo jen ráno v šest, v devět se chodilo již vyklepávat. Kaprálové, to byli dva
nejstarší kluci, kteří to řídili, dřevěnými vyklepávačkami oznamovali příchod racháčů do stavení. Ti po
příchodu  hospodáře  spustili  svou  motlidbu.  Za  odměnu  jsme  pak  dostávali  ponejvíce  vajíčka,  od
některých i nějakou tu korunu. Po obejití celé vesnice jsme se s plnými koši vrátili do kapličky. Zde
kaprálové rozdělili vykoledovaný tovar mezi racháče. Tato tradice se udržela dodnes. Neměl pravdu
kovář Bernklau, který nás od rachání odrazoval a poučoval, že „je jiná doba“ a my jsme  mu hned v
následující předmájové noci toto heslo napsali na dřevěnou kůlničku. 
Zmínil-li jsem velikonoce, musím vzpomenout i na další vesnické tradiční akce. 5. prosince chodil
Mikuláš. Tradice se udržela do dnes. V době mého mládí se za známou trojici převlékala odrostlejší
školní mládež. To, co dnes již Štíchov však nezažívá, je masopustní průvod masek. Tehdy se říkalo
maškar. Průvod na masopustní úterý vycházel z Kvíčovic, ve Štíchově byl na polodne, v hospodě měli
většinou osvěžovací pauzu. To už jsme byli doma ze školy, tak jsme průvod doprovázeli. Alkoholem již
rozjařené  maškary   nás  naháněly  a  my před  nima  utíkali.  Pamatuji,  jak  v  jednom roce,  když  se
dokončily silážní  jámy u  kravína,  bylo  již  časné  předjaří,  země  byla  čerstvě  rozmrzlá,  jsme  před
maškarama utíkaly od hospody ke kravínu. A vzali jsme to k těm silážním jámám. To jsme neměli
dělat. Tam jsme totiž zapadali do hlubokého bahna. Abychom se odtud dostali, musely jsme se vyzout z
vysokaček a jen v punčocháčích gumovky z bahna vyprostit a opatrně odejít.  Maškary za námi do
bahna nevběhly, jen se nám z dáli smály.
Po druhé straně silnice stojí poslední stavení naproti usedlosti Tomanových. Říkalo se tam u Palírů a
bydlela  tam  stará  paní,  příjmením  asi  Rašková,  řečená  bába  Palírojc.  Po  její  smrti  tam  bydleli
novomanžele Královi. Slávek, pocházející z Dřínova od Mělníka, který vojančil v Holýšově a Miluše,
sestra Jardy Šimky z Neuměře. Měli spolu dceru, asi také Miluši, ale brzy se odstěhovali do Stoda. Tam
to Slávek dotáhl až na prvního porevolučního starostu. Když ještě neměl otcovské povinnosti, pokoušel
se  spolu  s  Mačudou vést  štíchovskou  školou povinnou mládež  po  vzoru  pionýrských skupin.  Ale
dlouho jim to nevydrželo, snad jen jedinou zimu. Cvičili jsme na dupárně a hráli ping-pong v sále
hospody. Palírojc chalupu po Králových koupil mladý Venca Kaas, který dosud bydlel s rodinou u
rodičů u Šimanů, kde spolu s manželkou Růženou a dětmi Růžou a Vaškem, obývali jednu z místností.
Venca byl šprýmař, jako ostatně všichni Kaasové, ale byl též odpovědný a trochu víc starostlivý až
bojácný.  Manželku  Růženu  si  přivedl  od  Sládků  z  Bukovce.  Zprvu  s  nimi  v  domě  bydlel  starý
Nachtman, který se k Palírům přestěhoval, poté co ovdověl. 
Mezi stavením u Palírů a statkem u Vaňků vede cesta do luk pod lesem Horu. Tenkrát tam vedle cesty
také tekl potok ze štíchovského rybníka. Přes obec byl zatrubněný a ústila do něj kanalizace, kterou
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měla obec jako jedna z prvních v okolí. Potok obtékal stavení Václava Tomana, kterému se říkalo u
Konosů.  Před Tomanovými vraty cesta  přešla  brodem přes  potok na druhou stranu a  jednou větví
pokračovala z kopce dolů do luk. Druhá větev zase mířila na kopec, kde stály dvě další stavení. První,
kterému se říkalo u Tomšů, byl nevelký dům s kůlnou a stodolou. Stavení bylo již za mého dětství
neobývané. Jeho staří majitele, manželé Krauzovi původem ze Všekar, zemřeli asi bez dědiců.  
Druhé stavení na první dům navazovalo, ale bylo vystavěno na ještě vyšším svahu, takže se do domu
chodilo po dlouhých kamenných schodech. Ve stavení, kterému se říkalo u Šnajdrů nebo u Frantů,
bydleli Nachtmanovi. Nachtmanová byla sestrou Vency Háha a měli dceru asi Marii, která se provdala
za Jardu Souška do Chotěšova. Přes léto tu často u nich s dětmi pobývala. Hoch Jarda, jež byl stejného
stáří jako naše vesnická parta, byl účastníkem mnoha našich her i lumpáren. Rodiště jeho matky mu
přirostlo k srdci, dodnes do štíchovských lesů jezdívá sbírat houby.
  Do těchto končin jsme si jako děti také chodily často hrát.  Jednak proto,  že nás lákalo opuštěné
stavení. A za druhé proto, že Tomanovic, kteří bydleli naproti,  měli tři děti : Vencu, Jaruš a Jiřinu.
Někdy  jsme  také  zavítali  do  sklepa,  který  je  zapuštěn  do  svahu  pod  Palírojc  zahradou,  který  si
Tomanojc operativně přisvojili a v té době ho ani nezamykali. Krom brambor a nějaké zeleniny však v
něm nic, co bychom mohli využít,  neskladovali.  Z chalupy od Konosů, z časů kdy tam hospodařil
Adam Toman,  pocházel kromě domácího Václava a již zmíněného Pepíka, také Jarda, který se zatoulal
do Chomutova. Starý Venca Toman byl vyučený krejčí a občas pro některé obyvatele vesnice zakládal
kalhoty,  kvůli jejich zkrácení; jiným zase do nich všíval klíny, pro jejich rozšíření. Proto se mu také
říkalo  Krejčí.  Svou krejčovskou zručnost,  dle  pověsti,  osvědčil  již  na  konci  války,  když  vyspravil
jednomu z důstojníků osvobozenecké polské armády uniformu. Ten mu za odměnu daroval koně. Ale
než  se  na  něm mladý  Véna  naučil  pořádně  rajtovat,  tak  mu  ho  jako  válečnou  kořist  zrekvíroval
československý stát. Jednou na rozhraní zimy a jara měl těžký úraz. Vyřezával nějaké větve z topolů, co
rostly podél cesty na luka a uklouzl a spadl ze stromu. Jiná verze říkala, že si pod sebou uřízl větev. V
každém případě se při  pádu zaklesl  pod uříznutou větev a na stromě zůstal  viset.  Jeho srdceryvné
volání o pomoc naštěstí zaslechl Mirek Kupců a přivolal pomoc. Honza Houdl, jak se Pilnému po
chalupě v Puclicích říkalo, ho pak odvezl spartakem do nemocnice. Měl polámanou ruku, dlouho pak
chodil  „s křídlem“ i po vesnici . Manželka Jiřina byla typicky vesnicky rozložitá, dobrosrdečná žena.
Se  štíhlým,  nevelkým manželem tvořili  nesourodý pár.  Spolu  s  nimi  tam ještě  bydlela  Tomanova
matka, řečená babi Konosojc. Na prázdniny k Tomanům navíc jezdil jejich bratranec z Chomutova,
Fanda a to byl také dobrý zlobič. 
 Za Vaňkovic stodolou, podél silnice je ještě jeden dům. Se stodolou, bez dvorku. Původem to byla
chalupa manželů Šeterlových, kteří ji prodali obci, poté co si vystavěli nové stavení nad rybníkem. V
roce 1911 zde byla provozována první školní třída ve Štíchově. Pak sloužila jako obecní pastouška a
bydleli v ní nejchudší vesničtí obyvatelé. Po válce už tam nikdo nebydlel, ale zřejmě poté, co Kupcojc
zavřeli obchod a než se otevřel nový krám u rybníka, tam fungovala prodejna. Z Vaňkojc zahrady byl
přístup do kapalic a tudy se zase dalo dostat  do okna onoho krámku a tam jsme jako děti lezly a
objevovaly ještě nějaké zbytky zboží. Např. cukroví, kterému se říkalo mejdlíčka. Velmi nám tenkrát
také zachutnaly i takové zelenohnědé lisované kostky. Zřejmě to byla nějaká slazená kávová náhražka.
Naštěstí nám po tom nic nebylo. Ve stodole u domu byla umístěna obecní hasická stříkačka. Krásně
červená, na dvou automobilových kolech, s kovovou vojkou na jedné straně, s mosaznou klikou pro
natočení na straně druhé a nápisem Smejkal na obou bocích. Zřejmě proto se objektu říká hasičárna
nebo hasičská zbrojnice. Zbrojnice patrně fungovala od počátku založení hasického sboru v roce 1936.
V obytných místnostech,  ještě než fungoval kravín,  byla  zřízena mlékárna,  kam se shromažďovalo
mléko před jeho odvozem do mlékárny do Horšovského Týna. Matně si pamatuji, že se o to jeden čas
také starala Štanglová, protože ji tam Jirka Hágr chodil pomáhat. Pak se tam taky čas od času zřizovaly
nějaké mládežnické klubovny. Jednu dobu bylo součástí hasičského sboru i družstvo dětí. Vedl je pan
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Šimka a objížděli jsme různé soutěže. O tom, že jsme si na nich nepočínali špatně, hovoří dodnes
uchované poháry či diplomy.
Tím jsme vyčerpaly východní konec obce a teď vzhůru do kopce, k rybníku, k hořejší části obce. První
vrata za Kovářojc patřila stavení u Panců. Bydlela tam Mařena Pancojc, provdaná Paulová, jedna ze tří
dcer  původních obyvatel,  kteří  již nežili.  Její  sestry měly za manžele muže německé národnosti  a
odešly  asi  s  nimi  při  odsunu.  Bydlela  tam se  svými  dvěma  dětmi.  Na  manžela,  Paula,  se  vůbec
nepamatuji.  Mezi  vesničany  skoro  nevycházeli.  Děti  koukaly  na  vesnický  svět  z  pode  velkých
dřevěných vrat. Pak se jednoho dne odstěhovali do Plzně. Netrvalo dlouho a po vsi se neslo, že se
Mařena i s dětmi otrávila. Neunesla svou tíživou situaci. V době, když se stavěl kravín, tak tam bydlela
skupina slovenských zedníků. A to bylo pochopitelně ve vsi pozdvižení.
Nejen že se v lomu pod Konosojc střílelo a zase lámal kámen. Mladí muži, které jsme znali křestními
jmény, často chodili z práce domů přes hospodu a poslněni alkoholem nás honili po návsi, když jsme
na ně pokřikovali. Že starostlivé matky před nimi zavíraly dcery, nemusím asi zdůrazňovat. A matky
byly úspěšné, k žádnému sblížení národností nedošlo. Poté tam v hospodářských budovách začalo něco
skladovat JZD. Obytné stavení se postupně zbouralo, zahrada spustla. Pak ji zabrali Pilných.
Další  menší  stavení  bylo  zváno u Kraprdlů.  Přes  malý dvorek naproti  obytné  části  stála  stodůlka.
Stavení patřilo Marjánům, kteří se asi též po válce vytratili do pohraničí.  Já pamatuji, že tam žila bába
Kraprdlojc, příjmením asi Bublová a Venca Švec. Správně se psal Tejnor a pocházel chalupy, která byla
po válce přestavěna na konzum. Venca chodil pracovat někam do Staňkova. Občas se také zdržel v
hospodě. Svůj samotářský život později dožil v léčebně choromyslných v Petrohradě na Lounsku. Po
něm tam taky krátce bydlela Věra Roučků s manželem Šolínem. Asi proto, že původně z tohoto domu
pocházel rod Roučků. I když byl dům neobydlen, mnozí občané tam využívali udírnu k uzení masa.
Pamatuji si, že jsme tam také jednou udili a já tam chodil přikládat. Bylo to v létě, když jsme museli
neplánovaně zabít prase, protože si zlomilo nohu. Tenkrát jsme měli nejlepší uzené, co pamatuji. Dnes
už dům také neexistuje. To, jak se tehdy snadno mněnili obyvatelé jednotlivých stavení, je z dnešního
pohledu k nevíře. U konfiskátů po odsunutých německých rodinách, to ještě dovedu pochopit. Ale že to
šlo i s domy, jež opustili jejich majitelé při cestě za lepším do pohraničí, mne trošku udivuje. 
Na stavení u Kraprdlů navazoval další dům, který byl dále od silnice, neboť před ním byl malý dvorek.
Nikdo v něm již nebydlel. Majitele, jímž byla rodina Jakuba Najhajpla, jistě také skončili v pohraničí.
Říkalo se tam u Partlů.  Jednou jsme domek zařizovali jako mládežnickou klubovnu. Ale dlouho to
nevydrželo. Obě stavení časem zabral soused od naproti, Josef Tejnor a vytvořil tak zázemí pro svůj
dům, který měl jen malý dvorek, malý chlívek, malou stodůlku, jednu kůlnu a žádnou zahrádku.
Předchozí větou jsem popsal stavení, které stálo naproti přes silnici a kterému se říkalo u Bušků a
bydleli v něm Tejnorovi. Pepík Tejnor se svou ženou Věrou, kterou si přivedl z Neměnic,  s dětmi
Annou a Pepíkem a matkou, která byla výraznou postavou domácnosti. Zřejmě celý život zasvětila
tvrdé práci a neustoupila od toho ani v pokročilém věku. Chodila shrbená skoro do pravého úhle, nosila
vždy nějaký košík nebo nůši a neustále chvátala od jedné práce k druhé. Před Buškojc snad nebyla ani
žádná lavička, kde by si mohla sednout a odpočinout. Syn Pepík ji sice za to neustále huboval, ale
nebylo to nic platné. Do chalupy za matkou často docházela dcera Jarka, která se vdala za Jardu Lukeše
z Holýšova. Pepík byl rozložitější postavy, na rozdíl od žen ve své domácnosti, neboť i jeho žena Věra
pro samou práci neměla čas ztloustnout.  Navíc kouřil jako fabrika, a v jednom kuse přitom pokašlával.
I přes nepříliš příznivé podmínky pro chov hospodářských zvířat, měli Tejnorojc vždy nějaký dobytek.
Dlouho měli kravku, které říkali Ploška a denně ji vodili na pastvu na pozemek, který měli za vsí, u
stodoly při cestě na Hájek. A když skončili s krávou, pořídili si ovce. Ty mnohdy již za soumraku hnali
od stodoly domů, někdy se jim stádo rozuteklo a berany s ovcemi jsme pak pomáhali sehnat po vsi.
Naproti chalupě u Bušků je stavení u Vitoušů. Tam bydlel František Herian se ženou Annou. Herian byl
pohledný, inteligentní muž, pracoval v továrně v Holýšově. Ač se při práci na lisu připravil o palec na
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ruce, vynikal v pletení velikonočních pomlázek, což jsme jako kluci vždy využívali. Vitouška, jak se
Herianové říkalo, dělala v JZD.  Protože neměli děti a krom slepic a králíků, ani žádný dobytek, trávili
volný čas péčí o květinovou zahrádku. Ta bývala chloubou jejich i okrasou Štíchova. Mnoho času v
domě také trávila sestra Herianové, Junková s dcerou Květou. Ta sice nejprve bydlela v podnájmu u
Šitlů a pak v Holýšově, ale samy v městském bytě mnoho práce neměly. Celé prázdniny Květa tak
prožívala s námi na vesnici a účastnila se našich her. Chalupu také zdědila a později ji její syn přestavěl
do současného stavu.
Nad stavením u Bušků stávala chaloupka Krsojc. Původně patřila Bublům, co si pak postavili větší
chalupu  u  Honskýdlů.  Dvě  malé  místnosti  a  vedle  nějaká  kůlnička.   Krsojc  byli  již  staří.  Odtud
pocházel kovář Pepík Krs, který po válce bydlel s rodinou u Josífků i zedník Jan Krs, který se usadil v
Holýšově a s jehož dcerou Lídou jsem tam později chodil do třídy. Poté, co staří zemřeli,  chalupa
chátrala, až byla stržena a na její místo už nikdo nic nepostavil.
Za  Krsojc chalupou bylo  ještě  stavení  Toňákojc.  Také nic  velkého,  jen malá  stodola  navíc.  Po  1.
světové válce zde bydlela početná rodina také Bublů. Jak a kam zmizeli nikdo nevyprávěl. A jak se tam
ocitl Toňák, také nevím. 
Naproti Toňákům, přes silnici, vedle Vitoušů je stavení, jemuž se říkalo u Šimanů. Novější, vysoká do
svahu zařízlá chalupa, od silnice v suterénu prádelna a sklep, nad ní obytná část, v horní části dvora
chlívce a stodola. Podél dvora k Vitoušům zahrádka, za stodolou zahrada. Dost jsem se tam nachodil,
hlavně v pozdějším věku jsem kamarádil  s  Jardou,  nejmladším z  mnoha dětí.  Starý Václav  Kaas,
povoláním zedník, který pocházel z Neuměře a dům už možná pomáhal svému tchánovi Marjánovi
stavět, byl otcem Milouše, Vency, Zdeňka, Anny a Jardy. Po smrti manželky Anny, rozené Marjanové,
si přivedl Kaas z Puclic novou ženu. Annu Dufkovou, která měla své dvě děti Danu a Bohouše. Milouš
a Anny se vytratili někam dál na západ, Zdeněk se oženil do Všekar, Dana je také někde pryč. Já už na
domácím  pamatuji jen Jardu a Bohouše. Ostatní měli již své rodiny a žili jinde. Jen Venca tam ještě
nějaký čas žil s rodinou v jedné světnici. Starý Kaas byl veselý člověk, často se zdržel v hospodě a rád
si zazpíval. Kaasová dělala v jezéde, Bohouš studoval v Praze a tak měl Jarda většinou dům pro sebe.
Scházeli jsme se u něj ponejvíce ještě s Jardou Volfem, Pepíkem Roučkou a Mírou Tomanem. Hráli
šachy, karty, vyvolávali fotky, zpívali při kytaře. Listovali jsme také v obecní kronice, kterou asi v té
době starý Kaas vedl. Bohouš po studiích zůstal v Praze, Jarda se oženil do rodiny řezníka Kopeckého
do Staňkova.
Za domem směrem k rybníku bylo hřiště. Při fotbale se často míč odrážel od chalupy. Naštěstí v tu
stranu nebylo žádné okno, ale přesto to bylo pro obyvatele domu nepříjemné. Kaasovic to však statečně
tolerovali. Určitě k tomu přispívalo, že Zdeněk i Jarda a zvláště malý Vašík, syn Venci, byli náruživými
a dobrými fotbalisty.  Krom fotbalu se na hřišti  hrál  volejbal.  Zvláště  v létě  o prázdninách se tam
scházela  parta  sportuchtivých  mužů  i  žen:  krom omladiny i  ženáči  jako Pilný  nebo  Šimka  a  jiní
příležítostní  prázdninoví  hosté.  Častými  účastníky byli  i  kluci  z  okolních vesnic,  kteří  si  přijížděli
namlouvat místní holky. My, děti jsme byly rádi, když nás také přizvali ke hře. Hrávalo se vždy až do
tmy.
Souběžně s hřištěm lemuje po druhé straně silnici tzv. hořejší park. Nad ním vede ulice u níž stojí tři
stavení. Podle jmen hospodyň se jí také říkalo ulička „tří And“. V prvním, kterému se také říkalo u
Pancíků,  bydleli  manžele  Liškovi  se  synem Jirkou.  Jejich  starší  dcera  byla  již  tehdy provdána  za
hudebníka Vrzáně ve východních Čechách. Matka Anna Lišková pocházela od Prokšů z Kvíčovic, ze
dvora který museli jeho majitele opustit v době kolektivizace vesnice v padesátých letech. Pan Liška
napadal na nohu, v mládí mu ji nějaký kamarád prostřelil z nezajištěné lovecké zbraně. Jezdil proto na
předválečné motorce značky Triumf. Později si pořídil tříkolové auto Velorex. Obojí jsme jako děti
pomáhaly roztláčet.  Pan Liška,  sice  vyučený  krejčí,  pracoval  co  by účetní  v  JZD a  po  slopučení
štíchovskéh družstva s kvíčovickým povýšil z funkce účetního JZD na ekonoma. Musel ale jezdit do
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kanceláře v Kvíčovicích. Často jsme tehdy při čekání na autobus Lišku roztláčely. Ráno ve Štíchově a
odpoledne v Kvíčovicích. Liška  byl největší štíchovský chovatel včel. Měl je umístěny ve včelíně v
zahradě  při  vstupu  do  uličky.  Tehdy chované  včely  byly  velmi  útočné,  projít  kolem nich  hrozilo
žihadlem.  Dále byl  pověstný  také telefonáty dceři  do východních  Čech.  Jediný telefon v obci  byl
umístěn  v lokále  hospody a hovory s dcerou při  špatné slyšitelnosti  a  před  zaplněnou,  rozjařenou
hospodou byly pro zadrhávajícího Lišku nelehkým  úkolem. “A-A-Anynko! Tady taťka.”, byla na jeho
telefonáty častá posměšná narážka.  Syn Jirka byl o mnoho let  mladší než jeho sestra,  rodiče již v
pokročilém věku, byli k němu velmi starostliví. Ani na náves ho moc nepouštěli. 
Vedle stavení Lišků stojí dům, kde se říkalo u Tonků. Majitel Poláček zahynul při práci v lese. V domě
s ním žila rodina jeho dcery Anny Šídlové. Šídlo brzy zemřel, ještě před Poláčkem. V domě žila paní
Šídlová s dětmi.  Časem se tam objevil jako druh Šídlové Jarda Masák. Bodrý, přátelský soused. Rád si
ale poseděl v hospodě při kartách. Anny a Ruda Tonkojc, byli v době mého mládí již v dospělém věku.
Anny se čerstvě vdala za Pepíka Doudu, kterého si přivedla ze Zbůchu, když ona prodávala v Nýřanech
a on tam někde s Masákem pracoval. Ruda si užíval svobody a patřil mezi štíchovskými chasníky za
nejvyhlášenějšího. Byl u každé špatnosti, kterou v obci omladina provedla. Ale i na něho si časem
políčila jedna dívka z Osvračína, kam se pak po svatbě krátce přestěhoval. Nyní bydlí v Nýřanech.
Posledním domem v uličce nad hořejším parkem je stavení u Praklů, ve kterem bydlel s manželkou
Andou  pan  Jan  Straka,  řečený  Jáník.  Ze  dvora  pocházel  také  Petr  Straka.  Straková,  za  svobodna
Vágnerová, byla zase od Sedláků. Měli dvě dcery, pamatuji Věru. Byla vdaná za Šimana v Holýšově. I
její dcera Drahuš byla též mojí spolužečkou v holýšovské škole. Stavení nebylo velké, úzký dvorek a
malá zahrádka. Skoro žádný prostor pro chov dobytka. I když do JZD zřejmě mnoho manželé nevnesli,
práce v něm je živila. Jednoho roku se Jáník dostal do středu vesnického dění, když se až vehementně
bránil  předprvomájovému  vynášení  nezabezpečených  věcí,  což  byla  tradiční  kratochvíle  vesnické
omladiny. V noci před 1. májem, po pálení čarodějnic, které se ve Štíchově  konalo vždy na vršku
Hájek,  u  cesty  na  Všekary,  omladina  a  odrostlejší  děti  chodily  po  staveních  a  vynášely  k  právě
postavené májce všelijaké předměty, které neměli hospodáři důkladně zabezpečeny. Krom nějakých
ručních  vozíků  a  domácích  laviček  to  nejčastěji  bývaly dvířka  od  stavení  či  od  zahrady.  Některé
dřevěné věci lovili majitelé také před prvomájovým průvodem v rybníce. Vyprávělo se, že dokonce
někomu byl vynešen vůz a umístěn na střechu nějaké kůlny a k sundání potřeboval majitel pomoci
sousedů, což se bez řádné ostudy neobešlo. Onoho roku Jáník důkladně hlídal svůj dvorek. Ale my
jsme se rozdělili  a  zatímco jedny odháněl  na  jednom konci,  druzí  mu vynášeli  na konci  druhém.
Dopadlo to tak, že na nás Jáník zaútočil vidlemi a Pepíkovi, nejstaršímu z bratří Vítků propíchl naštěstí
jen gumovku. Sám z toho byl také nějaký špatný a  nakonec jsme byli rádi, že to neskončilo na policii.
Od těch dob se při vynášení už jen paběrkovalo.
Tím jsme vyčerpali střední část obce a ve své procházce se přesuneme do hořejší části,  za rybník.
Rybník byl ve Štíchově výstavní. Zatímco v okolních obcích byly rybníky s ladovskými přírodními
břehy obrostlými vrbami, štíchovský rybník je zasazen do stráně pod hospodou jako horské pleso, jeho
břehy jsou vybetonovány a přístup obehnán masivním kovovým zábradlím. Již tehdy byl vzorem pro
označení vodních děl,  kterým se říkalo požární nádrže a na které se v následujících letech měnily
vesnické rybníky. Byl patrně zbudován současně s kanalizací, neboť jeho zatrubněný přepad tvoří její
páteřní část. Stavěl se asi někdy v létech 1946 - 47. Ze vzpomínek starších a z vlhké půdy, na kterou se
naráželo při kopání díry pro májku, býval obecní rybník dříve na návsi, v místech kde je teď dolejší
park. Účel rybníku však byl stejný jako v ostatních vesnicích. Přes rok se tam chodilo máchat prádlo, v
létě jsme tam ke koupání vodili husy a někdy se i koupali sami. I když hlavním vesnickým koupalištěm
byla tzv. koňská jáma na potoce mezi Oudolcem a Strží. Koně se již v době mého mládí neplavili a tak
koupaliště  patřilo  jen nám,  dětem.  Na ploše  asi  3  x 10 m,  při  hloubce  1  až  2 m se  tam veškerá
štíchovská omladina naučila plavat. V zimě nám rybník sloužil jako kluziště. Při tom zvlášť vynikly
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betonové břehy, neboť nám puk při hokeji neutíkal z ledové plochy. Jejich nevýhoda se však projevila,
když pro dlouhotrvající mráz zamrzl přívod vody a pod ledem, zakleslém v šikmých březích, ubyla
voda.  To  se  pak  ledová  plocha  prohnula  ke  středu,  což  dělalo  problémy  zvláště  brankářům  při
hokejových mačích, neboť ti neustále ujížděli z branky do středu hřiště. V zimě byl zamrzlý rybník a
přilehlý svah od hospody centrem našich zimních dětských her a dovádění. To byly časy, kdy ještě v
zimě mrzlo a ležel sníh.
Nad cestou do Všekar byla prvním domem prodejna smíšeného zboží, jak se tehdy říkalo konzum.
Stála na místě domu u Šveců, jehož posledním majitelem byl Jan Tejnor. Odtud pocházel již zmíněný
Venca  Švec  i  jeho  sestra  Marie  Petrásková.  I  s  touto  stavbou  předběhl  Štíchov  dobu.  Štíchovská
prodejna stála daleko před tím, než se v různých akcích „Z“ stavěly unifikované vesnické prodejny
plošně po celé republice. Prodejnu zřídilo a provozovalo spotřební družstvo Jednota a o tom, jak k její
výstavbě  přispělo,  že  v  orgánech  družstva  pracoval  štíchovský  rodák  Karel  Roučka,  se  mohu  jen
domýšlet.  Prodejně vládla prodavačka, které se v té době říkalo konzumačka. A v mé paměti jí první
byla paní Naxerová z Čečovic, matka spolužáka Míry z holýšovské školy. V prodejně se prodávaly
především potraviny a drogérie. Mnoho zboží, zvláště pekařské výrobky, se muselo předem objednávat.
Neprodané zbytky šly na konto prodavačky, takže asi žádné nebyly. Cizí návštěvník si v té době jen tak
v konzumu nenakoupil. Konzum bylo místo výkupu domácích vajíček od občanů, kteří vesměs v té
době chovali slepice. Rovněž králíci byli v každém stavení. Díky tomu byl také pečlivě vysekán každý
trávník, včetně pangejtů u silnic. V prodejně jsme také v létě prodávali borůvky, jejichž sběr byl prvním
zdrojech našich peněžních příjmů. Velkou akcí pak byl předvánoční prodej kaprů. Krom paní Naxerové
v prodejně dlouho působila paní Sičáková z Neuměře nebo manželka listonoše Reimana z Holýšova.
Dům nad konzumem patřil  manželům Steinbrückerovým.  U Šitlů  se  tam říkalo.  Šitl  byla  zřejmně
zkomolenina jména Josefa Šeterla, který před 1. válkou stavení se svou manželkou Kateřinou postavil.
Šitl, křestním jménem Honza pocházel od Ízáků. V mládí dělal pomocníka hajnému a proto chodil celý
život v zeleném klobouku. Pamatuji si, že jsem ho měl od něj vypůjčen, když jsem na vánoční besídce
zpíval  písničku  Já  jsem  malý  mysliveček.  Šitlovka,  křestním  Anna,  dělala  v  JZD.  Byla  dcerou
původního majitele. Děti neměli. Proto jim také vykreslil Karel Anzarajch na fasádu kolíbku. Nejvíce
jsme s nimi přišli do styku, když jsme v zimě využívali vodu z jejich studny pro polejvání klouzaček u
rybníka. To nás mnohdy odháněli, majíce obavy z nedostatku vody. V tom případě jsme vodu vozili v
konvích od mlíka na saních až z kravína. Protože ve velké chalupě bylo pro dva lidi zbytečně moc
místa, pronajímali jeden pokoj Junkové, poté co odešla od svého muže a vrátila se na čas do rodné
obce.
Vedlejšímu  domu  se  říkalo  u  Vystrčů.  Ale  na  původní  obyvatele  si  již  nepamatuji.  Jmenovali  se
Osvaldovi, hospodář byl tentokrát křestním Václav a po válce odešli také do Bukovce.  Z chalupy
pocházelo pět děvčat: první s manželem Kaasem si postavili dům hned naproti nad rybníkem. Po válce
odešli osídlit do Bukovce. Tam skončila též druhá, provdaná Harmáčková. Na čas se za nimi vydali i
rodiče. Další dvě dcery pod vyženěnými jmény Heriánová a Fictumová skončily v Kvíčovicích. Po
odchodu Osvaldových využívala dům také Korbová,  která svou sousední chalupu předala synovi z
prvního manželství Václavovi Bublovi. Po čase se staří Osvaldovi z Bukovce vrátili a v chalupě dožili.
Po jejich smrti to koupilo JZD a nastěhovalo tam Jirku Vaváka s rodinou. Vavák přišel od někud ze
severních Čech. Následoval svého bratra Václava, který se přistěhoval do Neuměře a do vesnického
kolektivu se svou manželkou dobře zapadl. Ne tak Jirka. Měl hezkou manželku, která se pro práci v
JZD  moc nehodila. I on si myslel, že má navíc než na traktoristu. Měli dva syny. Staršího Romana
Jirka  vyženil  s  manželkou.  Nezakrýval  proto,  že  je  mu  mladší  Jiřík  daleko  bližší.  Roman  si  to
odstrkování, které zažíval doma, odnesl i do naší dětské společnosti. Byl neprůbojný, vše si nechal líbit.
Takový otloukánek, až mi ho bylo kolikrát líto. Vavákovi však dlouho v obci nevydrželi. Po pár létech
šli hledat štěstí jinam. Stavení pak koupil Pepík Vágner, který si je chystal na dobu, kdy manželka
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Betyna opustí hostinec. Ta se však již přestěhování nedočkala, zemřela, zatímco ještě byli na hospodě.
Ale Špaček sám dlouho v domě nebydlel. Odešel posílit státní správu někam na Chebsko a dům koupili
lufťáci z Prahy.
Posledním stavením v řadě chalup nad cestou do Čečovic je dům, kde se říkalo u Honskýdlů. Stavení si
postavili manžele Bublovi. Marie Bublová byla sestrou mé babi, do Štíchova se obě přivdaly od Lexů z
Kvíčovic. Václav Bubla pocházel z chalupy od Krsů, kde s ním vyrůstali ještě bratři Jan a Jiří, německy
Hans a Kýrhl. Zkomolením těchto jmen vznikla přezdívka Honskýdl, kterou si Bubla přinesl do nové
usedlosti.  Hned po vypuknutí  první světové války byl  Bubla,  jakož i  dalších jeho 14 štíchovských
sousedů, odveden na frontu. V dalších odvodních termínech pak narukovalo do války ještě dalších 16
občanů. Václav Bubla ještě na podzim roku 1914 padl. Spolu s ním se z 1. světové války nevrátili ještě
jeho  bratr  Josef,  Josef  Straka  od  Praklů  a  Josef  Gabriel  z  pastoušky,  který  byl  prohlášen  za
nezvěstného. Z manželství Václava Bubly zůstaly tři děti, nejstarší byl Václav, který později chalupu
převzal. Po nějaké době těžkého života se vdova provdala za Václava Korbu, z chalupy na návsi. S tím
pak vychovala ještě další čtyři děti, které se rozprchly do blízkého i vzdálenějšího okolí. Václav Bubla
se oženil s Annou Brožovou z kovárny. Po zčátcích v plzeňské škodovce vstoupil do JZD. Ač vyučený
zámečník, dělal v  JZD skupináře a staral se o výstavbu. Jeho největší stavbou byla stavba kravína.
Postavil ho s partou slovenských zedníků. I nás děti do stavby zapojil. Za hrst bonbonů jsme podávaly
tašky při pokrývání střechy. Své zednické a organizační schopnosti využil také pro obec, když v akci
Zet, tj. s brigádnickou pomocí občanů přebudoval v roce 1973 taneční dupárnu v zahradě u hospody na
taneční parket a postavil tam i sociální zázemí, kde později fungovala nejen úřadovna obecního výboru
ale po několik let i hospoda. Bublovi měli dvě děti: dceru Anny a syna Venu. Anny si namluvil Tonda
Kolář, zemitý Moravák, který sloužil u tankistů v Holýšově. Bubla jim koupil a opravil dům ležící
naproti  jejich stavení na druhé straně silnice.  Véna byl  jedním ze štíchovských mládenců, kteří  se
vyučili  zedníky a skončili  na traktoru v JZD. Véna se však k původnímu povolání vrátil  nejen na
fuškách ale později i v zaměstnání. V JZD to dotáhl na vedoucího stavební skupiny a i v práci pro obec
se potatil. Aby zachránil veřejný život v obci, dal se v jeden čas na velitele hasičů i na hospodského.
Jak už jsem předeslal, naproti Honskýdlům, hned nad rybníkem stojí dům, ve kterém za mého dětství
bydleli Kreslovi. Většinou teda jen Kreslová s dcerou Martou, neboť Kresl byl zavřený. Proč, nevím
nebo si  už nepamatuji.  Ve vesnici  se po svém propuštění na amnestii  objevil  jen krátce.   Asi se s
Kreslovou, která byla křtěná Markéta a pocházela od Bublů z č. 7, rozešli. Ta s dcerou později odešla
bydlet do Staňkova. Ale v domě byla jen v nájmu. Dům patřil rodině Kaasových, kteří po válce osídlili
v Bukovci. Je až s podivem, kolik štíchovských rodin, mělo stejné příjmení. Po odstěhování Kreslové
se stal majitelem nějaký Vojtáček z Neměnic, který dům začal opravovat. Ale krátce na to zemřel a tak
dům koupil Bubla a manželé Kolářovi.
Dále za Kreslovými bydlel s manželkou a dětmi Jarda Volf, řečený Antoš.  Stavení se říkalo u Martinů.
Volfová pocházela od Tonků, byla sestrou Šídlové. I svými rozložitými postavami si byli podobné.
Antoš pracoval v holýšovské továrně. Byl synem Jeníka Volfa, listonoše, kterého někdo v padesátých
létech přepadl, okradl a zabil v lesíku pod Krchleby. V obci toho s nikým moc nenamluvil, v hospodě
se zastavil jen občas a krátce. Vyprávělo se však, že v mládí se při nějaké pijatice tak ožral, že ho
museli zahrabat do hnoje, aby z něj alkohol vyšel a přežil. Volfojc měli dvě děti. Syn Jarda byl o dva
roky starší než já a s Jardou Kaasem byli moji blízcí kamarádi, zvláště v pozdějším mládeneckém věku.
Oženil se do Staňkova. Dcera Alena byla mladší. Brzy se provdala do Puclic. 
Za domkem Volfů v domě, kde ještě za 2. světové války žil četnický štábní strážmistr ve výslužbě Josef
Polcar, který se do Štíchova dostal svatbou s Markétou Anderlovou od Krejčířů, bydlel Petr Straka se
svou manželkou Stázinou, rodačkou z Čermné. Že to byl bratr Straky Jáníka, se ani nepoznalo. Podobní
si nebyli a jako příbuzní se zrovna moc nechovali. Stázina byla rozložitá žena, nemajíce existencionální
starosti jako většina ostatních vesnických žen, působila veselým dojmem a byla dosti hlučná.  Petr
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Straka byl předsedou národního výboru ve Štíchově a na jeho hlášení v místním rozhlase jsem již
vzpomínal.  Strakojc měli  tři  odrostlé děti.  Syna Pepíka,  který zde nejdřív s ženou a třemi děvčaty
bydlel, byl dělnickým ředitelem holýšovské fabriky a dcery Zdenku a Milku. Když za normalizace po
šedesátém osmém roce, soudruzi Pepíka z ředitelování v Holýšově odvolali a poslali ho do Bělé nad
Radbuzou řídit výrobní družstvo Kovobel, přestěhovali se za ním i Petr se Stázinou. Jejich chalupu
koupil Venca Veselý, pocházející ze středočeského podhůří Brd, který se oženil s Marií Volenovou z
Kvíčovic. 
Pak následují dva malé domky. S malými dvorky a přezahrádkami. V prvním, kterému se říkalo u
Lišků,  bydleli  Kroyovi  a  ještě  před  Liškovými  v  domku bydlela  rodina  Štěpána  Najhajpla.  Dcera
Liškových se vdala  do Kvíčovic za Pelíška.  Její  dceru Miluš si  vzal  Jarda Kroy řečený Kubačka,
pozdější  autobusák,  byl  z  Kamenice.  Miluš,  která  zdědila  domek  po  prarodičích,  pracovala  jako
prodavačka.  A měli dceru Milušku. Ta byla ode mně již hodně mladší. Byl to veselý mladý pár, který
štíchovský pobyt bral jako zázemí, než se jim uvolní chalupa v Kamenici. Brzy se tam také odstěhovali
a v domě pak žila vdova Straková z Neuměře. 
V druhém domku žila rodina Petráskova. Zručný tesař Karel Petrásek a jeho manželka Marie. Když
nám Petrásek, již v pokročilém věku udělal s Karlem Roubalem na novém hřišti fotbalové branky,
slíbili jsme mu, že se jeho stavení vyhneme při každoročním předmájovém vynášení. Měli dvě děti,
Karla a Vlastu. Obě se uchytily v severních Čechách. Syn Karel působil jako voják v Žatci. Do rodného
domu se vracel jen o prázdninách. A to stálo za to. Měl početnou rodinu, asi pět dětí. Nevím, kam se v
té malé chaloupce všichni poskládali, ale byly výrazným příspěvkem do letního života nás, vesnických
dětí. Všichni hráli fotbal, kluci i holky a někdy i táta major. S nejstaršími Kájou a Inkou jsme vždy
trávili na hřišti až do začínajícího večera. Po smrti starého Karla se k Marii, která platila ve vsi za
chytrou, moudrou ženskou, kterou si mnozí zvali k řešení nejrůznějších problémů, přistěhoval Karel
Hodan z Kvíčovic. Jedno oko měl skleněné a tak nosil černé brýle se zlatými obroučkami. Moc práce
nenadělal, rád se také zdržoval v hospodě, ale společný život oběma osamělým lidem vyhovoval. V
případě Marie i k nevůli některých štíchovských žen. Po jejich smrti dům koupili Chvojkovi, lufťáci z
Prahy. Časem přikoupili i stavení u Lišků.
Poslední  stavení  v řadě při  cestě  na Čečovice,  už pořádný statek se dvorem, stodolou a  rozlehlou
zahradou, obývali Volfovi. Říkalo se tam také u Martinů. Ondřej Volf byl strýcem Jardy, ale moc se k
příbuzenstvu nehlásili ani jeden. Příbuzenství mezi občany Štíchova byla rozšířená věc. Vždyť většina
starších  obyvatel  ve  Štíchově strávila  celý  život,  akorát  že  vyrůstala  na  jiném dvoře,  než  později
bydleli. Jen pár jedinců si přivedlo životního druha odjinud a to většinou jen ještě ze sousední vesnice.
Výraznou obměnu v uzavírání sňatků obyvatel obce a ozdravění krve štíchovské populace způsobila až
existence vojenské posádky v Holýšově. Ondřej Volf byl prvním a dlouholetým předsedou JZD; až do
sloučení s kvíčovickým družstvem v roce 1960. Volfová, křestním jménem Anna, pocházela asi ze
Srbic, byla silná ženská, špatně mohla na nohy. Dál jak do konzumu a nebo na kravín, kde přes noc
hlídala, nechodila. Měli dvě děti. Dceru Máňu, která žila v Karlových Varech, a byla asi bezdětná. A
syna Jana, kterému se říkalo Poříz, a byl náčelníkem policie v Hrádku u Rokycan. Kdykoli přijel na
návštěvu rodičů, nezapomněl zavítat do hospody, kde platil za zdatného karbaníka. S manželkou, která
byla od někud z Moravy, měli tři děti. Nejstaršího syna Milana a dvě mladší děvčata. O prázdninách
také rozšiřovaly partu štíchovských dětí a Milan dlouho na stavení po prarodičích ještě chalupařil. S
Volfovými v chalupě bydlela ještě jedna žena. Volfojc Barka. Byla to neprovdaná Volfova sestra. Ta
den co den,  za každého počasí  chodila  pěšky do Staňkova,  kde pracovala v cihelně.  Po její  smrti
pěšinka  lesem  zarostla  a  chodit  pěšky  do  Staňkova  se  přestalo.  To  už  se  tam  nechodilo  ani  do
měšťanky, neboť od roku 1960 chodily štíchovské děti do nové školy v Holýšově. Později i obvodní
doktor  pro obec sídlil v Holýšově a Štíchov se tak odtrhl od Staňkova. Jen do kostela se tam chodilo i
nadále, poté co původní farní kostel v Bukovci zůstal bez faráře. 
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Vysoko  nad  rybníkem,  při  silnici  směrem  na  Staňkov,  obklopená  rozložitými  lípami  se  tyčí
architektonická chlouba štíchovské vesnice. Budova školy. Postavena byla ještě za Rakouska, v roce
1912. Obec k získání finančních prostředků musela prodat větší část svých lesů. Lesní porosty V hoře
od té doby patří obci Kvíčovice. I když ji zdobí německý nápis Volkschule, vyučovalo se v ní vždy
česky.  Školu  vystavěl  třemošenský stavitel  Prach za  neuvěřitelných 5 měsíců.  Stavba zahajovná v
květnu  byla již 20. září za účasti okresního hejtmana Josefa Tomky kolaudována a další den v ní byla
zahájena  výuka.  V prvních  letech  školu  navštěvovalo  50  až  60  žáků  rozdělených  do  4  oddělení.
Postupně počet dětí klesal, v třicátých létech již chodilo jen ke třiceti dětí. Svoji školní dráhu ukončila
ještě  za  2.  světové  války,  v  roce  1942,  když  po  vzniku  protektorátu  občané  německé  národnosti
přehlásili své děti do školy v Čečovicích. Z řídících učitelů se v paměti občanů asi nejdéle pamatovala
jména Josef Wenig, Karel Černý a Karel Tauš. Po válce byla ve školní budově provozována mateřská
školka. Jednou z učitelek byla i Anna Müllerová z Ježov. Tu si namluvil můj strýc Václav Vrzal, oženil
se s ní a po zániku školky, kdy budova začala sloužit jako hostinec, zde bydleli a hospodu provozovali.
Strýc  Vašek  s  tetou  Ančou  vychovávali  dvě  děti,  Maruš  a  Jirku,  které  jsme  často  se  sestrou
navštěvovali,  a tak mám budovu celkem prolezlou.  Velmi jsem obdivoval vysoká kachlová kamna,
která byla umístěna v ložnici. Prolezli jsme i rozlehlý sklep, přístupný i ze dvora schozem pro sudy
piva. A tenkrát to nebyly nějaké půlky či 25 litrová štěňata, ale poctivé dřevěné hekťáky. Ze všeho
nejvíc jsem ale miloval výlety na půdu. Tam pod fortelnou střechou byly uloženy školní pomůcky
zbylé ještě z doby školní slávy budovy. Nejvíce jsem obdivoval nástěnné mapy a veliký globus. Také
zásoby křídy jsme dokázali při  našich dětských hrách využít.  Též si dobře pamatuji,  jak o poutích
strejda Vašek vyklidil dřevěnou kůlnu na dvoře, do ní navalil sudy piva, obložil je ledem dovezeným s
pivem ze staňkovského pivovaru, do dveří postavil stůl a ruční pumpičkou čepoval pivo hostům taneční
zábavy  na  přilehlém  parketě.  Betonový  parket,  kterému  se  říkalo  dupárna,  obehnaný  kovovým
zábradlím byl ozdoben břízkami, na muzikantce se usadili ponejvíce hudebníci orchestru staňkovského
pivovaru  či   kapely  čermenského  Fictuma,  a  za  úzké  dřevěné  stoly  se  na  dřevěné  lavice  usadili
tancechtiví  návštěvníci.  My děti  jsme  o  přestávkách  mezi  hraním  využívaly  parket  pro  všelijaké
honičky. Jednou jsem při tom uklouzl a zbytek poutě jsem pak chodil s hlavou obvázanou šátkem, který
mi teta Anča namočila v octě, aby zatlačil pučící bouli. Po smrti tety Anči, opustil hospodu i strýc a v
hospodě se pak po různu střídali hostinští. Pamatuji na paní Burdovou z Malého Malahova, s ní tam
bydlel její syn Milan a snad i vdovec Herian, řečený Boušák, její pozdější manžel s dcerou Janou. Obě
děti, než se po čase všichni přestěhovali do Kvíčovic, s námi chodily do školy. Nebo krátce i na Jardu
Masáka,  ale  to  byl  asi  než  nějaký záskok.  Nejdéle  v hospodě vydržela  Betyna  Vágnerová,  ta  zde
šenkovala až do své smrti v roce 1974.   Do hospody jsem chodíval od raného mládí. Nejprve otcovi se
džbánkem pro pivo. Pivo jsem cestou domů vždy tajně  ochutnával. I když se tehdy tolerovalo jako
hranice pro nalití piva dosažení věku patnácti let, s partou omladiny jsme se raději scházeli někde v
klubovně nebo u studně pod lipami, než abychom chodili do hospody. Určitě na to mělo vliv to, že
jsme tak unikli dohledu dospělých, ale vysedávání v zakouřené hospodě, tenkrát se v hospodách běžně
kouřilo,  nás  nikterak  nelákalo.  Piva  jsme  se  dosyta  napili  o  sobotních  zábavách.  Přesto  uznávám
význam hospody pro společenský život  vesnice.  Popovídání  u  piva nebylo jen výrazem sousedské
sounáležitosti  mužské  části  vesnického  obyvatelstva,  ale  hlavně  i  zdrojem  informací.  Všelijaké
sousedské výpomoci či zednické fušky, to se nejlépe domlouvalo v hospodě při sklenici piva. Pak se
tam scházela také karetní společnost. Zvláště o sobotách přicházeli známí karbaníci: starý Petrásek,
Ondřej Volf, Pepík Toman, Liška, později Jarda Masák, Venca Malý a další k sehrání pravidelných
partií mariáše. Hrálo se o peníze, ale velké částky se neprohrávaly. Štíchovští karbaníci se drželi při
zemi.  Nebyli  to  žádní  furianti,  jako  můj  děda  za  mladých  let.  Když  se  jednou  vracel  domů  z
dvoudenního flámu ze Staňkova kolem pole, kde okopávala jeho manželka s dcerami řípu, volal na ně:
”Ženský, to už nechte bejt! To už není naše pole.” Předešlé noci je totiž prohrál v kartách.  Hospoda
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sloužila i jiným společenským akcím. V sále se promítalo kino. Promítačem byl Jarda Šimka. Jako děti
jsme seděly v první řadě a shlédly většinu filmů, zřejmě i s ohledem na nás se nepromítaly filmy
mládeži nepřístupné.  Každou zimu se v sále konal nejméně jeden bál. Povětšinou hasičský, ale na
plakáty se tenkrát psalo „Požárnický ples“. To jsem se vždy v neděli ráno těšil, že naši přinesli z bálu
nějakou papírovou čepici a někdy dokonce i žloutkový věneček nebo kremroli. I cirkusoví umělci v
sále předváděli svá kouzla a triky. Když se někdy v sedmdesátých létech rekonstruoval parket a byl
zastřešen ocelovou konstrukcí, ne nepodobnou tehdy rozšířeným bramborárnám, jak se štíchovským
posmívali  závistivci  z  okolí,  byla  na  místě  dřevěné  kůlny postavena  hospoda  nová.  Se  sociálním
zařízením pro parket a místností pro obecní úřad. Tím nadlouho skončila funkce školní budovy jako
hostince. Budovu převzalo JZD a využívalo ji jako příležitostného skladu. Naštěstí se také staralo o její
údržbu.
Posledním obytným domem při silnici na Staňkov bylo stavení rodiny Šimků. Po předchozím majiteli
se tam říkalo u Pitrů. Jarda Šimka pocházel z neuměřské kovarny a pracoval v různých funkcích v
továrně SVA v Holýšově. Jeho žena Anna pocházela od Vaňků. Šimkojc měli dvě děti: se mnou starého
Jarouše a o rok mladší Anču. S Jardou jsme celých 9 let spolu chodili do školy, mnohokrát seděli ve
stejné lavici.  Přestože to od Šimků bylo na náves daleko, hrávali  jsme si spolu od ranného mládí.
Šimkojc chodili často na náves k Vaňkům, ale velmi jsme si vyhrály i na naší zahradě v již nefunkčním
včelíně.  Vzpomínám,  jak  jsme jednou v  létě  našli  na  naší  půdě nějakou vojenskou celtu,  spolu  s
tlustými houněmi na koně jsme si z ní postavily na zahradě stan a rozhodli se tam i s našimi sestrami
spát. Vydrželi jsme to asi do půlnoci, pak nás otec přenesl do stavení a noc jsme dospaly svorně v naší
ložnici. Po nějakém roce, když si Šimkojc pořídili regulérní stan, jsme se ke  spaní ve stanu vrátily.
Naše  kamarádství  z  dob  školní  docházky  pokračovalo  i  po  její  ukončení.  Spolu  s  ostatními
štíchovskými mládenci a nezřídka i  děvčaty jsme navštěvovali  taneční zábavy v širokém okolí.  Se
sestrou Ančou naše dětské přátelství přerostlo v utajené první zvídavé a nesmělé dotyky a polibky.
Naproti domu Šimků vyrostl asi v šedesátých letech kravín, za ním postupem času prasečák a teletník.
Ale  první  společnou  družstevní  stavbou  byla  drůbežárna  nad  strání,  za  Kauhlojc  zahradou,  vedle
Vítkojc zahrádky. Byla z dob prvého záchvěvu rozvoje moderního zemědělství.  V areálu drůbežárny
byly vysázeny moruše, snad se počítalo i s budoucí produkcí hedvábí. Nicméně se ukázalo, že moruše
se do zdejšího klimatu nehodí a časem všechny zašly.
 Vedle Šimkojc směrem na Staňkov s malým odstupem stávala Tonkojc stodola. Asi půl kilometru od
vsi dodnes stojí stodola Štouchlojc. Další stodoly stály při cestě na Hájek. První za konzumem to byla
stodola Kraprlojc, nad ní stodola Buškojc. A ještě výše na druhé straně cesty stála stodola Krsojc. Ta,
zřejmě protože byla nejdále z dosahu, byla častým místem našich her. Dokonce nějaké staré pušky z
doby 1. světové války  jsme tam ukryté pod slámou jednou objevili.
Nepočítám-li tyto stodoly bylo ve Štíchově v době mého mládí 49 obytných stavení,  plus hospoda,
konzum a požární zbrojnice. Od té doby bylo zbouráno 9 domů. Do dnešních časů přibyly čtyři nové
domy: Mandíkovi novým domem nahradili chalupu u Hondrů, Vašek Weiss si postavil nový dům na
dvoře, vedle Šimků si nechal postavit nový dům Pepík Roučka a nový dům manželů Šauerových stojí
též vedle Bublů. Parcely pro výstavbu dalších domů obec připravila na místě hřiště za Kaasovými a
přilehlém poli při cestě na Hájek. Ne všechny domy jsou však využity k trvalému bydlení. Devět domů
slouží k rekreaci.
Na  závěr  bych  chtěl  ještě  připomenout  některé  místní  názvy:  Lesu  rozprostírajícímu  se  mezi
Kvíčovicemi a Štíchovem se říká dodnes Hora nebo V hoře. Jeho výběžku za pěšinou na Staňkov pak
Škalka. Části směrem na Ohůčov se říkalo Za horou, polím mezi lesy Na Americe. Ještě dále ode vsi se
říká Na prantech. Loukám mezi vsí a lesem se říkalo Pod Konosojc a směrem ke vsi jsou olémovány
Strání. Stráň směrem na Kvíčovice s již zaniklou višňovkou je rozdělena dvěma dolíky,  kterým se
říkalo Sajny. Směrem proti proudu potoka, kterému se říkalo Štíchovský a na mapách je označen dnes
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jako Chuchla dříve Slouhovský, je Oudolec a dále Strž. Až do míst, kde začíná les Ohrada, patřící již
do čečovického katastru. Les za křižovatkou ve Strži byl Obecní a přecházel do Strachotína. Vršku
nade vsí  u cesty na Všekary se říká Hájek. Území pod Hájkem směrem na Čečovice neslo jméno
Teletníky. Lesíku pod Hájkem k Neuměři se říká Rochce. Lesíku při silnici na Kvíčovice zase U svaté
Anny.  Polím mezi  obcí a lesem Ohradou se říkalo Na Vohradě,  jejich části  přiléhající  k silnici  na
Staňkov Na klínu, polím od Oudolce pod Štouchlojc stodolou směrem ke Strži V lísčí.
Tak to je můj pohled na Štíchov padesátých let minulého století. Je to vzpomínka na mé mládí. A jako
každá sentimentální vzpomínka je oproštěná od toho špatného, od barev černých a šedivých a zalitá jen
barvami jasnými. Nebyla to lehká doba, obtížný čas poválečné obnovy, pak tvrdý nástup komunistické
diktatury s  politickými  procesy.  To se naštěstí  Štíchova nedotklo.  Ale  mnozí  z  pilných,  snaživých
hospodářů museli měnit své plány, když jim měnová reforma zničila celoživotní úspory. Ani  do JZD
nevstupoval žádný sedlák s úsměvem na tváři. A někteří se bránili až do šedesátých let, kdy už se přece
jen družstvo vymanilo z těžké neutuchající dřiny a začalo žít radostněji.  Naštěstí ani příroda nebyla v
té době ke Štíchovákům krutá. Pamatuji jen jednou, že přišla v červnu pořádná bouřka až jsme na
silnici  za  Boucojc  hradbou  z  nánosu  bahna  vybírali  brambory.  Nedalo  se  to  však  srovnat  s
předpouťovým krupobitím v roce 1995. Takže přece jen závěrem mohu říci, že život ve Štíchově v
době mého mládí byl krásný a doufám, že nebudu jediný, kdo na tu dobu takto vzpomíná. 

P.S.
Tato moje vzpomínka trochu nahrazuje pro období padesátých a šedesátých let minulého století zápisy
obecní kroniky, která se bohužel ztratila a obec nemá, krom školní kroniky z let 1912 až 1942 žádné
písemné záznamy o dění ve vsi. Nečiním si v žádném případě nárok na úplnost informací a objektivitu
popsaných událostí. Děkuji za spolupráci paní Anně Kolářové a panu Jaromíru Tomanovi, kteří opravili
věcné chyby a nepřesnosti textu a doplnili některé informace. Připravuji další díl o občanech Štíchova,
který by měl  obsáhnout celou první polovinu 20. století  a bude vycházet z písemných podkladů z
tehdejší  doby,  tj.  z  matrik,  údajů úředního sčítání  lidu,  pozemkových knih  a  archivních materiálů.
Bohužel skartační doby matrik jsou dlouhé, u narození například až 100 let a tak přístup i k těmto
informacím je velmi omezen. Zvláště novější údaje nelze jinak zjistit než ze svědectví pamětníků. Budu
velmi rád, pokud někdo z vás přispěje svou vzpomínkou na dobu strávenou ve Štichově a hlavně na
lidi, kteří ho v té době obývali. Svůj zájem projevte přes obecní úřad, jmenovitě kronikářku Andreu
Bauerovou.

Váš bývalý spoluobčan a hrdý rodák Pavel Vrzal
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