
Od války k válce – Štíchovská faktografie

Z historie Štíchova v minulém století se mnoho písemných památek nedochovalo. Hlavním důvodem je
to, že se ztratila obecní kronika, která život ve vesnici popisovala. Základní údaje  i mnohé události se
nechají však vystopovat ze Školní kroniky obecné školy z let 1912 až 1942 a z údajů sčítání lidu z roku
1921. Důležitým zdrojem jsou též matriky vedené farním úřadem církve římskokatolické v Bukovci.
Některé písemné dokumenty z veřejného života obce jsou uloženy ve Státním okresním archivu v
Horšovském Týně. Zvláště co se týče doby meziválečné a dění po skončení 2. světové války, kdy nastal
velký odliv obyvatel Štíchova. Při psaní této kroniky bylo mým cílem sdělit co nejvíce o lidech, kteří
zde žili  v období zhruba 1.  poloviny dvacátého století,  to jest  časového úseku, který zahrnuje dvě
světové války a byl proto obdobím velmi neklidným a plným změn. Současně jsem se chtěl dobrat i
vzniku jednotlivých domů a mou snahou bylo přijít na to, jak jednotlivá stavení přišla k svým jménům
po chalupě. Zdrojem mi byly zápisy v matrikách a pozemkových knihách. V druhé části se soustředím
na popis obecných záležitostí i jednotlivých událostí ze života obce, jak je lze vystopovat z dostupných
archivních  dokumentů  uložených  v  již  zmiňovaném  okresním  archivu  a  doplněných  výpověďmi
očitých svědků. Projděme si vesnici  dům od domu a zaznamenejme, co je hodnověrně doloženo o
obyvatelích v období před vypuknutím 1. světové války až po ukončení 2. světové války. Období jsem
pojal s mírným přesahem do druhé poloviny 19. století na jedné straně a až do let šedesátých 20. století
na druhé straně.

Č.p. 1 – u Vaňků

Proč se tomuto statku říkalo u Vaňků, nelze dopátrat.  Zvláště  je-li  v dobové říkance štíchovských
sedláků hospodář tohoto statku pravděpodobně označen jako Budík. Ani ten není nikde v dostupných
matrikách zaznamenán. Statek byl co do půdní držby 3. největším statkem ve vsi. V jeho dochované
psané historii se vystřídalo několik majitelů. Na počátku byl rod Valentů, snad zkomolením tohoto
příjmení mohla vzniknout přezdívka po chalupě – u Vaňků. Jen jednu generaci zde hospodařila rodina
Marianů.  Po nich ve dvou pokoleních to byli Singrovi. V roce 1921 je zde jako majitel veden Václav
Kraus, narozený ve Všekarech se svou manželkou Markétou, rozenou Singerovou, narozenou v tomto
domě v rodině Jiřího a Anny Singerových. Spolu s Krausovými zde žilo 5 dětí: Josef, Marie, Anna,
Kateřina  a  Markéta.  Poslední  dvě  dcery  byly  ještě  nezletilé.  Zbytek  rodiny  se  živil  prací  na
zemědělském statku. Kraus Václav byl zvolen v červnu roku 1919 do prvního obecného zastupitelstva
v nové československé republice, pracoval též jako člen místní školní rady. Zemřel 14. května 1924.
Hospodářství pravděpodobně již tehdy převzal syn Josef Kraus. V roce 1924 se provdala nejstarší dcera
Marie za horníka Václava Lederera z Puclic. Anna též skončila v Puclicích, v roce 1931 se vdala za
tesaře Václava Levičku. Dcera Kateřina se v roce 1934 provdala do Staňkova  za elktromontéra Josefa
Bernklaua,  pocházejícího  z  Hlohovčic.  Josef  Kraus  si  na  statek  jako  nevěstu  přivedl  Barboru
Šindelářovou z Těšovic. Spolu vychovali tři děti. Nejstarší Milada se vdala za Jaroslava Roučku z č.p.
39 a a spolu pak převzali hospodaření na statku. Syn Josef zemřel na prahu dospělého věku na zápal
plic. Dcera Anna se provdala za Jaroslava Šimku z Neuměře a společný život prožili ve Štíchově č.p.
30.

Č.p. 2 – u Lišků

Dům s č.p. 2 byl velkou záhadou záhadou. Ve sčítacích formulářích z roku 1921 není uveden. V té době
tedy neexistoval. Ale ve školní kronice je záznam, že jistý Štěpán Najhajpl, dělník z č.p. 2 byl odveden
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v  první  mobilizaci  v  červenci  1914  do  války.  Také  v  matrikách  bukovecké  fary  je  uvedena  řada
obyvatel z domu pocházejících a pozemkové knihy uvádějí i značný počet majitelů. Domek zřejmě
sloužil jako nájemní. Po 1. světové válce dům koupili manžele Taubenhanzlovi a dům, zřejmě již hodně
zchátralý,  zbourali  a  na  parcele  vystavěli  stodolu.  Z  toho  vyplývá,  že  původní  dům č.p.  2  stál  v
místrech, kde se později uvádí Kupcojc stodola. Č.p. 2 pak bylo přiděleno na dům, kterému se říkalo u
Lišků a který stojí v ulici domů nad rybníkem, jež byly většinou vystavěné za 1. republiky, avšak až po
roce 1921. Patrně byl jeho stavitelem Jiří Liška, zedník z rodu Lišků z č.p. 40, který část života strávil v
Novosedlech, tehdy jmenovaných Neubau u Poběžovic. S manželkou Marií, rozenou Helgertovou ve
Štíchově vychovávali dcery Marii a Julii. Marie se vdala za Václava Pelíška do Kvíčovic. Její dcera
Milada, která zde u prarodičů v dětství často pobývala, dům zdědila a přivedla si sem i svého manžela
Jaroslava Kroye z Horní Kamenice. 

Č.p. 3 – u Kupců

Stával  jako první  v  řadě (  od Kvíčovic)  ve frontě  domů uprostřed návsi.  I  zde se vystřídala  řada
obyvatel. Nejdéle zde strávil rod Rašků. Sňatkem s Barborou, dcerou Jana Rašky a Markéty rozené
Ernstové, se do domu přiženil Vít Korba, rodák z Hlohové.  Měli dvě děti: dceru Annu a syna Václava.
Majitelem domu v roce 1921 byl  vyučený krejčí Karel Taubehansl, který se do domu ještě před válkou
přiženil z Dolní Kamenice, vzav si za manželku dceru Korbových Annu. Syn Václav Korba se z 1.
války vrátil s válečným zraněním. Jako repatriaci si mohl otevřít obchod. Tuto možnost využil se svým
švagrem Karlem Taubehanslem. Taubehanslovi vychovali dceru Anežku. Václav Korba se v roce 1920
oženil  s Marií  Bublovou z č.p.  21,  vdovou po Václavu Bublovi.  Dcera Anežka se vdala za Josefa
Tomana. Domu se říkalo po profesi majitle u Kupců. Po 2. světové válce se Tomanovi přestěhovali do
zkonfiskovaného stavení č.p. 43. Dům osiřel a později byl zbourán.

Č.p. 4 – u Halounů

Dům již také neexistuje, stával za domem kupce Taubehansla. V domě se střídali též různí obyvatele,
až ho v druhé polovině 19. století koupil Josef Osvald z č.p. 19. V roce 1921 ho obýval jeho syn Petr
Osvald s manželkou Kateřinou, dcerou Marií a syny Václavem a Janem. Nasazení v 1. světové válce
Petr unikl, protože pracoval jako havíř. Nejstarší dcera Marie se provdala za tesaře Martina Šizlinga z
Ohůčova. Krátce zde žili a narodil se jim tu syn Ladislav. Pak odešli do Neuměře. Syn Jan zemřel v
roce 1934 ve věku 19 let. Po roce 1945, kdy již v domě byl hospodářem syn Václav s manželklou
Anežkou, osídlila rodina do  Bukovce. Dům připadl Národnímu pozemkovému fondu a časem v něm
bydleli  Josef  a  Zdeňka  Hágrovi,  v  jejichž  rodině  vyrůstali  synové  Jiří,  Zdeněk  a  Josef.  Po  jejich
odchodu do Zbůchu  přebralo dům JZD. Po kterém z obyvatel domů získalo stavení jméno není patrné. 

Č.p. 5 – u Kauhlů

Toto stavení bylo součástí historické štíchovské kruhové návsi pravděpodobně již od počátečních dob
jejího  vzniku.  Z  řady  jeho  obyvatel  se  zde  nejdéle  udržel  rod  Lišků.  Liškové  nebyly  skoupí na
potomstvo a byly proto spřízněni s mnoha dalšími štíchovskými rodinami.  V roce 1921 zde hospodařil
jako samostatný rolník Josef Weis s manželkou Annou.  Josef  Weis, který pocházel z Puclic,  se do
stavení přiženil sňatkem s Annou Liškovou, dcerou Anny Liškové ze Všekar,  která se v roce 1895
přivdala k majiteli domu Jiřímu Liškovi již jako vdova v pokročilém věku 50 let i s dcerou Annou. S
nimi  zde pobývala Weisova ovdovělá tchýně a dcera Marie a syn Václav. Postupně k nim, již za trvání
československé republiky přibyli i další synové Josef a Jaroslav. Zřejmě z vlasteneckých důvodů se v
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době jejich školní docházky  jejich příjmení psalo s jednoduchým V.  Josef  Weis byl též nasazen do
světové války, i když ne při první mobilizaci. Po převratu v roce 1918 byl jedním z českých zajatců na
italské frontě,  kteří vstoupili do domobraneckých praporů  a bojovali  na straně Italů  proti Rakousku.
Hospodářství zdědil nejstarší syn Václav, vyučený zedník, který se oženil s Marií Šeterlovou z domu č.
44 u Šitlů. Vychovali spolu dceru Máňu  a  syna Václava. Bratr Josef se vyučil tesařem a oženil se s
Annou Krejčovou z Kvíčovic. Po válce odešli osídlit do Bukovce. Do Kvíčovic se také později přiženil
i Jaroslav, který se učil zedníkem. Sestra Marie se vdala za Josefa Frantu do Čečovic. Proč se stavení
říkali u Kauhlů, zničeho nevyplývá.

Č.p. 6  - u Sedláků

Jako majitel je ve sčítacím archu uveden samostatný rolník, štíchovský rodák Jakub Vagner, který si
svou manželku Marii  přivedl  z  Kostelce u Stříbra.  Spolu vychovávali  syna Jiřího a  dcery Annu a
Kateřinu. Nejstarší Marie tehdy byla již z domu. Provdala se za Josefa Mračka do Ptenína. V září 1914
byl odveden bojovat ve válce za Rakousko-Uhersko ani ne devatenáctiletý syn Jiří. Při bojích v Haliči
u  města  Lublinu  se  v  roce  1915  dostal  do ruského  zajetí.  Zde  vstoupil  do  legií  a  po  bojích  na
transsibiřské magistrále se do vlasti vrátil až dlouho po skončení války, v červenci roku 1920. V r. 1924
se  oženil  se  Annou Pilnou z  Puclic  a  převzal  hospodářství. S  Annou vychovávali  tři  děti.  Josefa,
Václava a Vlastu.  Josef  zahynul  při  železničním neštěstí  na trati  do Horšovského Týna, Václav se
vyučil truhlářem a přiženil do Kolovče a Vlasta na rodném gruntu hospodařila s Václavem Malým ze
Dnešic.  Jiřího sestra Anna se vdala za Jana Straku do č.p. 33. Sestra Kateřina byla oddána s Antonínem
Schluckem z Kamenného Újezda. Jméno po chalupě – u Sedláků, vypovídá o zařazení jeho obyvatel
mezi původní štíchovské sedláky rozložené po návsi. Zajímavostí je, že dle psaných dokumentů se ve
stavení až do příchodu Václava Malého, vystřídaly pouze dva rody: Valentové a Vágnerové.  

Č.p. 7 – u Bublů

Rovněž na jednom ze dvou největších  štíchovských  statků, o prvenství vždy soupeřil  se statkem u
Bouců, se od konce 18. století vystřídali hospodáři víceméně jen dvou příjmení: Liška a Bernklau. Rod
Lišků se časem přesunul do stavení č. 5 a jeho postavení vystřídal rod Bernklauů ze statku č. 18. Proč
se zde však říká u Bublů, není jasné. Nejschůdnější vysvětlení je to, že může jít o zkomoleninu jména
Kublabl, jehož nositel Adam je v berní rule z roku 1654 zaznamenán jako jeden ze dvou největších
vlastníků půdy ve Štíchově. I když jako zkomolenina spíše vypadá samotné příjmení Kublabl. V roce
1921 zde hospodařil sedlák Václav Bernklau s manželkou Marií, rozenou Fictumovou ze Všekar. Spolu
s nimi tu  žil  hospodářův ovdovělý otec František.  Berklauovi  měli 8  dětí.  Od nejstaršího:  Václav,
František,  Barbora, Anna, Josef, Marie, Anežka a nejmladší Markéta. V době sčítání, v únoru 1921,
byly ve stavení hlášené ještě dvě služebné: Markéta Volfová z Puclic a Markéta Bublová ze Štíchova.
Václav  Berklau  dlouhodobě  zastával  funkci  štíchovského  starosty.  Z  toho  důvodu  byl  zproštěn
povinnosti bojovat v 1. světové válce. Na statku byl též provozován hostinec. V jeho prostorách dne 22.
září 1937 školní mládež a značná část obyvatel obce poslouchala z radiového přijímače, patrně jednoho
z prvních v obci, průběh pohřbu prvního československého presidenta Tomáše Garriguea Masaryka. Po
otci se dle tradice hospodaření na statku ujal nejstarší syn Václav, který si přivedl manželku  Marii
Fictumovou ze Staňkova.  František, vyučený řezník se oženil  za Barboru Krištofovou do Hlohovčic,
Barbora se vdala do Staňkova ke Špringrům, Anna spojila život z Františkem Herianem od Vitoušů z
č.p.  13,  Josef  se  přiženil  sňatkem s  Alžbětou  Brožovou  do štíchovské  kovárny,  Marie  se  vdala  v
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Dobřanech za Františka Junga a Anežka si svého životního druha přivedla z baťovské školy ve Zlíně.  S
Janem Jančíkem si otevřeli obchod obuví v Dobřanech. Markéta si vzala  za muže Františka Kresla  z
Domažlic a před  rozchodem s ním a  odchodem do Staňkova bydlela  s dcerou Martou v č.p.  47 nad
rybníkem.  Do Štíchova se vrátila i Marie, pobývala zde s dcerou Květou u sestry v č.p 13 nebo v
podnájmu v č.p. 44. Václav s Annou měli jedinou dceru Miladu. Ta se provdala do Stoda. Štíchovské
“občanství” si stále držel i Václavův nevlastní bratr František, který pracoval jako strojvůdce a bydlel
ve  Štěnovicích.  Stejně  tak  byly  ještě  za  války  štíchovskými  občany jeho  manželka  Anna  a  dcera
Zdeňka.

Č.p. 8 – u Nosejlů

Ve stavení, kterému se říkalo u Nosejlů, byl v r. 1921 veden jako majitel domkář a malozemědělec
Karel Roubal se svou ženou Markétou. Než se vzali, byli oba vdovci. Karel, rodák z Chudenic, prožil
krátké bezdětné manželství s M. Peteříkovou v Dolní Kamenici. Markéta, dcera Jana Feierfeila z č.p.
25 byla vdovou po Josefu Raškovi a do společné domácnosti přivedla syny Václava a Josefa Rašky a
svoji matku Markétu Raškovou, narozenou ve Všekarech. Brali se roku 1908. Spolu pak vychovávali
dceru Annu a syna Karla. Karel Roubal st. byl za dob světové války mezi štíchovskými bojovníky
nasazenými k boji za cíle rakousko-uherského mocnářství. Karel Roubal ml. se vyučil truhlářem a když
se v době mezi světovými válkami oženil se sousedkou Marií Vrzalovou, stal se hospodářem v rodném
domě. Ještě před válkou a během 2. světové války se jim narodili tři děti. Karel, Marta a Pepík. Anna se
provdala za  Jana Eisenreicha do chaloupky u Heindlů.  Oba Raškové zemřeli na prahu dospělosti na
TBC. Děti Karla Roubala mladšího se rozutekly do světa. Marta do Mělníka, Josef do Mostu, Karel si
postavil  ve  Staňkově.  Přízvisko  u  Nosejlů  si  stavení  neslo  už  od  dob  svých  prvních  obyvatel.
Noseylové zde žili po několik generací, než se přesunuli do většího statku u Bouců. Po nich tu  po
mnoho generací žily rody Brychcínů a Kramrů.  Jméno Nosejl může být ukázkovým příkladem jak se v
čase vyvýjela podoba příjmení. V berní rule z roku 1694 je uváděn sedlák Mikoláš Nosej. Ve farních
zápisech jsou obyvatele domu č.p. 8 uváděny v podobě Noseyl. Za své existence v č.p. 20 pak přešli
přes podobu Nosyl až k současnému Nosil. A tato metamorfoza není mezi jmény vůbec ojedinělá. 

Č.p. 9 – u Koubů

Zde je to s jménem po chalupě jednoduší. Protože v matrikách se žádný Kouba příjmením, či Jakub
jménem, na chalupě nevyskytují, lze dovozovat, že pojmenování pochází až ze 17. století, kdy je mezi
štíchovskými sedláky uveden Jakub Kuba. Patrně tedy hospodařil na tomto statku. Až od 2. poloviny
19. století na statku hospodařili Vrzalové. Nejprve Ondřej  s Marií Bublovou,  narozenou v Přívozci.
Ondřej byl synem Adama a Markéty Vrzalových ze Všekar č.p. 1 a do Štíchova se dostal, když si ho na
vychování vzala Markétina sestra Barbora, která se svými muži, vlastníkem statku Tomášem Tejnorem
a po jeho smrti  s druhým manželem Janem Bublou z Čečovic, nedosáhla vlastních dětí. Marie byla
vlastně také z Čečovic. Narodila se, když její otec Jiří Bubla pracoval v Přívozci jako šafář na statku
horšovotýnského  pána  Trautsmandorfa.   Ondřej  s  Marií vychovali  syna  Josefa  a  dceru  Kateřinu.
Kateřina se provdala za Václava Bublu ze sousední chalupy č. 10. Josef si na statek, který převzal po
otci,  přivedl  manželku Markétu,  rozenou  Dusíkovou ze  Všekar.  Spolu vychovali jediného  syna
Františka. Ten si  posléze  na statek přivedl jako manželku Annu Novou z Kvíčovic. S  tou měli sedm
dětí: Marii, Annu, Markétu, Františka, Václava, Barboru a Josefa. Hospodář byl osvobozen od nástupu
do světové války tím, že byl vyreklamován  z branné povinnosti  plzeňskou stavební firmou Müller –
Kapsa,  které  zajišťoval  povoznické  práce. Firma,  která  byla  pověstná  svými  železobetonovými
stavbami po celých Čechách, stavěla v té době most přes Radbuzu ve Staňkově. Ještě mezi válkami se
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vdaly dvě starší dcery. Marie za souseda Karla Roubala a Anna za rolníka Josefa Bufku do Puclic. Ten
v  roce  1943  skončil  spolu  s  mnoha  puclickými  sousedy  v  koncentráku  za  nepovolený  poslech
zahraničního rozhlasu.  Zastat mužské práce na hospodářství  své sestře  pečující o malou dcerku, byl
vyslán bratr František.  Po skončení 2. světové války si životní partnery našly i ostatní děti. Markéta,
která  absolvovala  obchodní  školu  v  Plzni se  vdala  do  Prahy,  za  obchodníka  optickými  přístroji
Ferdinanda Řepu, vyučeného čalouníka původem z Nového Jičína. Nejstarší syn František se oženil se
všekarskou Marií  Anderlovou a převzal  statek.  Václav,  vyučený zámečník, si  namluvil  učitelku ze
štíchovské mateřské  školy Annu Müllerovou,  původem z Ježov. Barbora se vdala za rolníka Josefa
Šobra do Kvíčovic a Josef, který jako nejmladší ze synů získal vzdělání ve stavební profesi, odešel za
svou manželkou Marií Hofmeisterovou do Domažlic. 

Č.p. 10 – u Chalupníků

Majitelem usedlosti byl v roce 1921 veden domkář Václav Bubla, původem z Čečovic. Spolu s  ním
zde žila manželka Kateřina,  rozená Vrzalová, ze Štíchova č.  9 a dvacetiletá dcera Kateřina.   Ta se  v
roce 1923 provdala za Josefa Černého,  havíře z Čermné.  Spolu vychovali tři syny Václava, Josefa a
Jaroslava.  V padesátých  létech  si oba  starší  našli  nevěsty,  Václav  ve  Lhotě  u  Merklína,  Josef  v
Hlohovčicích a odešli  bydlet  do Holýšova,  kde pracovali.  Chalupu podědil  nejmladší  syn Jaroslav,
který  si  do  ni  ze  sousedství  přivedl  manželku  Annu,  rozenou  Freiovou.  Bublovi  měli  ještě  dceru
Markétu,  která se v roce 1927 provdala za Jaroslava Cee ze Staňkova Města.  Josef Černý dělal  v
třicátých  létech  minulého  století  až  do  své  smrti  v  roce  1942  starostu  Štíchova.  Bublové  stavení
vlastnili jen po dvě generace. Před nimi zde hospodařili Tejnorové. Jméno po chalupě U chalupníků je
odvozeno od pojmenování  majitelů statku,  kde se hospodařilo  na menší  výměře než byla  běžná u
sedláků ale zase větší než u domkářů, neboli baráčníků či též zahradníků. Výměra se lišila podle staletí
i místa a zpravidla nedosahovala 10 ha.

Č.p. 11- u Štouchlů

Stavení v době sčítání v roce 1921 obýval s rodinou domkář Václav Steinbach, který se do rodiny své
manželky Anny Valentové přiženil ze Všekar. Spolu s nimi rodinu tvořili svobodní synové František a
Jan a dcera Marie. V domácnosti žila i hospodářova tchyně  vdova Markéta Valentová, pocházející z
Hradišťan. Časem se nejstarší syn František oženil s Markétou Kňírovou do Puclic, mladší Jan v roce
1928 zemřel a tak stavení zůstalo dceři Marii. Ta si do něj jako manžela a hospodáře přivedla koláře
Jana Freie z Čečovic. Freiovi měli dvě dcery: Annu a Marii.  Frei byl německé národnosti, musel proto
narukovat do 2. světové války. Po konci války v roce 1945 byla rodina vedena na seznamu odsunutých.
Jako I ostatní smíšené česko-německé rodiny však v obci zůstala. Prožila si však pár let nepříjemných
ústrků. V šedesátých letech se dcery provdaly: Anna za Jaroslava Černého z č.p. 10 a Marie, která dům
zdědila, za Jana Pilného z Puclic. Proč se domu po chalupě říká u Štouchlů, nelze z ničeho odvodit. I
když se v domě za dlouhou dobu jeho trvání vystřídalo mnoho majitelů, jméno žádného z nich nedává
na ono pojmenování logický odkaz. 

Č.p. 12 – u Bušků

V roce 1921v domě spolu žili manžele Tejnorovi. On Josef , ona Kateřina, oba narozeni ve Štíchově.
On v č. 10, ona v č. 19, tedy Osvaldová. Josef pracoval jako dělník v holýšovské sklárně. Ač odveden,
do války nemusel odejít.  Vychovávali  čtyři  děti,  syny  Josefa,  Jana a Václava a dceru Alžbětu.  Syn
Josef, vyučený obuvník, se oženil s Annou Žáčkovou z Dolní Kamenice, Václav, tesař, spojil svůj život
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s Annou Jungovou z Puclic,  Alžběta se vdala za Františka Fišera do Kvíčovic. Chalupu zdědil syn Jan,
který se oženil s Marií, rozenou Bufkovou z Puclic. Vychovali tři děti. Syna Josefa a dcery  Jarku, která
se provdala za Jaroslava Lukeše do Holýšova a Marii, která se vdala do Vísky u Nepomuka. Josef si
přivedl za manželku Marii Záveskou z Neměnic. Spolu vychovali dceru Annu a syna Josefa. Ještě před
tím však Tejnorovi prožili malou eskapádu. Po válce se stali národními správci statku č.p. 16, jehož
majitele byli německého původu a byli zařazeni do odsunu. V roce 1947 však Josef Tejnor zemřel a
vdova s dětmi na hospodření na tak velkém statku nestačila. Vrátila se proto na rodnou chalupu. Před
Tejnorovými žil v chalupě č.p. 12 půl druhého století rod Sukovatých. Ani u nich se žádný Bohuslav,
od  nějž  je  jako zdrobnělina   Bušek odvozován,  nevyskytoval. Od koho získalo  stavení  jméno po
chalupě, jsem tedy nevypátral.

Č.p. 13 – u Vitoušů

Majitelem domu byl v roce 1921 Josef Herian, narozený ve Staňkově Vsi, který zde žil s manželkou
Kateřinou,  rozenou Lorencovou, která pocházela ze štíchovské chalupy č. 33, kde se říkalo u Praklů.
Josef  pracoval  jako sklář  ve  sklárně  Ziegler  v  Holýšově.  Spolu  s  nimi  v  chalupě  žily tehdy ještě
svobodné děti Anna, Kateřina, Jan, Václav a František. Nejstarší Josef už tehdy byl ženatý s Barborou
Váchalovou ze Staňkova. Do Staňkova také následně zamířil syn Jan, když si vzal Annu Bozděchovou.
Václav se přiženil  do Všekar,  Kateřina se provdalůa za Jaroslava Haška do Neuměře.  Dům zdědil
nejmladší  syn František,  který se oženil  s  Annou Berklauovou od Bublů  č.p.7.  František,  vyučený
malíř, pracoval v továrně v Holýšově, Anna se starala o domácnost a drobné polnosti. Spolu s nimi zde
žila neprovdaná Anna. Herianovi zemřeli bezdětní. Dům zdědila Květa, dcera Herianové sestry Marie
Jungové. Jak přišlo stavení k svému pojmenování po chalupě u Vitoušů jsem také nevypátral. Žádný z
mnoha předchozích obyvatel na tuto přezdívku neodkazuje.

Č.p. 14 – u Šveců – konzum

V č.p. 14 se během jeho existence vystřídalo několik různých obyvatel.  V nejstarších pozemkových
knihách je dům veden jako sídlo obecního pastýře. Nejednalo se však o stejný dům, které č.p. 14 nese
dnes. Ten byl postaven až počátkem 20. století patrně Janem Tejnorem z č.p. 12. V roce 1921 v tomto
domě žil on, dřevařský dělník, s manželkou Annou, rozenou Staňkovou, dcerou šafáře ze Zíchova. Jan
se narodil  v  době,  kdy Tejnorovi  žili  ještě  v  č.p.  10.  Spolu s  nimi  tu  žily jejich čtyři  děti:  Josef,
Kateřina, Václav a Barbora. Jan ve válce nebyl, neboť byl odvedení osvobozen. Nejstarší dcera Marie
se v roce 1925 provdala za Josefa Petráska,  tesaře z  Vráňova.  Spolu si  vystavěli  domek č.  49 ve
Štíchově.  Druhá  dcera  Kateřina  se  provdala  do  Malahova  za  Jiřího  Lohanku.  Josef  po  svatbě  s
Markétou Gaiklovou z Neuměře zůstal na domácím. Vychovávali děti Josefa a Annu. Po válce odešli
osídlit do Bukovce.  Když v roce 1954 předali dům státu, syn Václav  byl  vystěhován do stavení u
Kraprdlů č.p. 23. Domek převzalo konzumní družstvo Jednota a zřídilo z něho prodejnu. Václav časem
skončil v psychiatrické léčebně v Petrohradu u Loun. U šveců se domu říkalo podle původní profese
Jana Tejnora. 

Č.p. 15 – u kovářů

Ještě zřetelnější původ po profesi jeho obyvatel má pojmenování domu č.p.15.  U domu od samého
počátku jeho psané existence byla obecní kovárna. Jeho obyvatele se mněnili podle toho, zda v rodině
měli  mužského potomka,  který  by převzal  živnost  či  dokázali  pro  dceru  najít  ženicha  takovýchto
vlastností. Poslední kovářský rod Brožové, zde začal působit poté, co Alžbětě Medkové, dceři kováře
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Josefa Medka, který  do Štíchova  přišel  z Ostromeče,  přivedly jako ženicha kováře Josefa Brože z
Horního Metelska. V době 1. světové války a po ní zde byl vládcem jeho syn Josef a jeho žena Marie.
Marii,  rozenou Steinbrückerovou si  kovář  přivedl  z  č.p.  18 poté,  co se její  rodina přistěhovala  ze
Všekar. Brožovi měli čtyři dcery: Annu, Marii, Barboru a Alžbětu. Tím skončila Brožova kovárna po
meči.  Anna  se  vdala  za  zámečníka  Václava  Bublu  k  Honskýdlům  do  č.p.  21.  Marie  odešla  do
sudetských Semněvic, kde její mnažel Václav Hlavatý, dělal poštmistra. V době rozmachu henlainovců
před 2. světovou válkou je odtud kovář narychlo odvezl a přestěhovali se do Srbic. Barbora se vydala s
manželem na sever do Žatce a doma zůstala nejmladší Alžběta.  Ta se provdala za  zámečníka  Josefa
Bernklaua ze statku od Bublů č.p. 7. A tím se skončila historie štíchovské obecní kovárny. 

Č.p. 16 – u Podlešáků

Ve vlastnictví statku č.p. 16 se v psané historii vystřídaly dva silné rody. Nejprvé to byli Levičkové a
po nich Gabrielové, kteří přišli z Honezovic. Majitelem statku při sčítání v roce 1921 byl Josef Blažek,
narozený ve Velkém Malahově a jeho žena Kateřina, rozená Gabrielová. Oba mají uvedenu německou
národnost. Spolu s nimi zde žily děti Barbora, Jan a Josef a tchán Ondřej Gabriel. Josef Blažek byl v
první  vlně  odvedenců  do  1.  světové  války.  Bojoval  na  italské  frontě,  byl  zajat  a  vstoupil  do
domobraneckých praporů. Dcera Barbora se v roce 1929 provdala do Čelákov za Josefa Junga. Syn Jan
se oženil do Puclic. Vzal si Kateřinu Fictumovou. Josef se oženil v roce 1930 s Barborou Smazalovou z
Bukovce a převzal hospodářství. S manželkou německé národnosti měli syna Josefa. Již v roce 1935
však otec ve věku 30 let zemřel a Barbora se znovu vdala za Petra Šperla z Telic. Ten byl také Němec,
malého Josefa začali v roce 1939 posílat do německé školy v Čečovicích. Po válce byla celá rodina
odsunuta do Německa. Statku se ještě v roce 1945 jako národní správci ujali Jan a Marie Tejnorovi z
č.p. 12. Po smrti Jana Tejnora v roce 1947 Marie statek s polnostmi vrátila a na statek přišel volyňský
Čech Alexandr Pirohovič s manželkou Alžbětou a malým synem Rosťou. Na hospodaření však nestačili
a tak v roce 1955 statek předali  do JZD a odešli  jinam. Proč se statku říká u Podlešáků z ničeho
nevyplývá. Ale o tom, že to byla silná přezdívka svědčí to, že po přistěhování Jana Blažka do Puclic, se
tak začalo říkat v domě, kam se přiženil, i tam.

Č.p. 17 – u Josífků

Podomní pojmenování u Josífků by mohlo mít  zdánlivě snadné vysvětlení.  Zřejmně někdy zde žil
nějaký Josef, jehož jméno z nějakých důvodů zdrobňovali. Snad byl dobrosrdečný, nebo snad menší
než ostatní Josefové v chalupě či ve vsi. V análech jsou zde zaznamenáni dva muži toho jména žijící na
přelomu 18. a 19. století a oba byli synové Ondřeje Anderla a dělil je rozdíl 4 let.  To nebylo tehdy až
tak nezvyklé, že v rodinách měly dvě i více dětí stejného jména. Důvodem byl nedostatek kmotrů.
Kmotr byl v té době důležitým průvodcem v životě člověka a přebíral za něj odpovědnost, v případě, že
se rodičům něco stalo. A o tom, že se to bralo vážně svědčí to, že se kmotr , stejně jako svatební svědci,
zapisoval do matriční knihy. Otec Ondřej mezi syny statek rozdělil a na dvoře vystavěl nový dům, který
získal č.p. 27. Ten zdědil starší syn. Mladší Josef, tedy Josífek, zůstal  v původním č.p. 17. V roce 1921
zde žili bezdětní manžele Jan a Anna Vlčkovi. Jan pocházel z Křenov, Anna byla dcerou předchozího
majitele Jakuba Žáčka, který svým přiženěním ukončil v domě dynastii Anderlů. V domácnosti s nimi
žila ještě Vlčkova svobodná neteř Anna Bodensteinová, původem ze Šlovic, se svou dcerkou, Vlčkovic
schovankou, téhož jména. Ale pro rozlišení jí říkali Hana. Ač byl Jan v roce 1914 odveden, nástupu do
války se nedočkal. Vlčkovi jsou zmíněni v kronice štíchovské školy, že za 2 000 korun prodali obci
parcelu na stavbu školní budovy. Anna Bodensteinová přečkala u Josífků válku a žila tam ještě i v
době, kdy už tam bydleli i Krsovi. Vlček totiž ještě před válkou dům převed na Johana Christofa z
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Velkého Malahova, který byl německé národnosti. Po odsunu Christofových se v roce 1946 do domu
přesunuli  z  domu  č.p.  22  manželé  Krsovi.  Josef  Krs,  vyučený  kovář,  který  se  v  poválečné  době
angažoval ve štíchovské samosprávě, se svou manželkou Marií, vychovávali dvě dcery. Starší Marie se
nedožila dospělého věku, zemřela ještě před chystanou svatbou. Mladší Anna se vdala do Holýšova.

Č.p. 18 – u Ízáků

V roce  1921  zde  žili  manžele  Jakub  a  Barbora  Steinbrückerovi.  On  pocházel  ze  Všekar,  ona  z
Blížejova. S nimi zde žila hospodářova matka  vdova Kateřina Steinbrückerová, narozená v Čermné a
služka Marie Rašková ze Štíchova. V té době měli Steinbrückerovi dva syny: šestnáctiletého Jana a
nezletiletého Josefa. Manželka však brzy zemřela a ještě téhož roku si hospodář přivedl ženu novou:
Barbaru Holzmannovou ze Šlovic. Ta mu porodila další dvě děti: dceru Marii a syna Karla. Jan se
oženil  s  Annou Šeterlovou a vyženil  s ní  dům č.  44, po chalupě u Šitlů.  Marie se vdala za Karla
Roučku,  od Pancíků z  č.p.  39,  a  odešli  spolu do Horšovského Týna.  Josefovi  bylo dopřáno vyšší
vzdělání a po odchodu z rodné vesnice se oženil do Blovic, kde působil jako akviziční úředník. Statek
zbyl nejmladšímu Karlovi. Ten si v padesátých létech přivedl z Dolní Kamenice Marii Majerovou a
oženil se s ní. 
V historii statku se vyskytuje poměrně dost jmen majitelů: Ircing, Bernklau, Liška. Nejvýrazněji se
však zapsalo jméno Isidor Cee. Po něm nepochybně získal statek přezdívku po chalupě - u Ízáků. Isidor
se do Štíchova přistěhoval z Čermné. Rod Cee zde však dlouho nehospodařil.  Již v druhé generaci
vyženil statek Josef Steinbrücker ze Všekar. 

Č.p. 19 – u Havlíků

Zde v roce 1921 žila rodina Jana Osvalda, do které patřili: manželka Marie z Malého Malahova, děti
Jiří, Kateřina a Jan, ovdovělá matka Barbora a tehdy svobodný bratr Ondřej. Jan Osvald byl synem
Daniela a Barbory Osvaldových a krom Ondřeje měl i další sourozence: Alžbětu, Kateřinu a Václava.
Do Štíchova se Danielův otec Tomáš Osvald přistěhoval  z  Osvračína.  V době sčítání  zde sloužila
Barbora Rašková ze Štíchova. Oba bratři Jan i Ondřej narukovali v létě 1914 do války. Z ní se šťastně
vrátili.  Hospodářství  po  otci  převzal  Jiří,  který  si  přivedl  ženu  Bohumilu  Pelnářovou  z  Chodska.
Vychovali dvě děti: Jiřinu a Jana. Oba z obce odešli a žijí se svými partnery ve Staňkově. Proč se
stavení říká u Havlíků není ze jmen jeho obyvatel patrné. Dlouhodobými majiteli, před Osvaldy, byl
rod Najhajplů. Jen s psanou podobu svého jména měli vždy potíže. Německý přepis jména byl závislý
na  právě  sloužícím  faráři  vedoucím matriku  na  faře  v  Bukovci.  V nejstarších  zápisech  je  jméno
uváděno dokonce s počátečním L  - Leinhajpl.

Č.p. 20 – u Bouců

Kruhový obvod štíchovské návsi na její východní straně uzavírá statek č. 20. V roce 1921 zde žili
manželé Václav a Barbora Kramerovi. Václav pocházel ze Štíchova č. 8 a Barbora, rozená Walentová
byla z Černovic. Jak se dostali  na statek,  který před tím obývala rodina Josefa Peteříka a Barbory
rozené Nosilové, z matrik nelze zjistit. Známo je, že dcery Peteříkových se vdaly do okolních vesnic:
Marie do Všekar za Jana Černého a Anna do Neuměře za Matěje Vrzala.  Tedy také do jedněch z
největších statků v obou vesnicích. S manželi Kramerovými na statku  žil svobodný syn Jan a služebná
Marie Tejnorová ze Štíchova. Václav Kramer byl štíchovským starostou kolem roku 1910, tedy v době,
kdy se rozhodovalo o stavbě školy. Statek po něm zdědil syn Jan a hospodařil na něm se ženou Marií,
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rozenou Vágnerovou z Kvíčovic. Vychovali tři děti: Marii, která se vdala do Hostouně, Věru, která
odešla do Křenov a na domácím zůstal Jan s manželkou Marií, rozenou Haiclovou z Neuměře. 
V psané historii majitelů rozlehlého statku se vyskytuje hodně jmen. Nejdéle ho ovládali Nosilové,
zprvu psáni  s  y.  Před nimi  byl  jedním z majitelů Jan Bautz,  kteréžto jméno se v pozdější  historii
vyskytuje i v jiných nemovitostech. Bautz dříve psáno též Wautz se vyslovovalo Bouc a odtud tedy
název po chalupě – u Bouců.

Č.p. 21 - u Honskýdlů

Dům č.p. 21 – u Honskýdlů je jedním ze štíchovských domů, který si na sebe přenesl číslo, kterým již
byl  v  minulosti  označen  jiný  dům.  Kde původně stál  dům č.p.  21  přesně  nevíme.  Z historických
pramenů víme, že ho po staletí obýval rod Volfů, který se vyznačoval velkým počtem dětí.  K domu
nepřináležely žádné pozemky, jeho obyvatele se živili námezdní prací. Poté, co se Volfové  na konci
devatenáctého století  rozptýlili do jiných  stavení, se stala,  po krátkých epizodách několika různých
vlastníků, majitelem již rozpadajícího domku, štíchovská obec. Pak byl dům zřejmě zbořen. Č.p. 21
pak bylo přiděleno novému domu, který si na počátku 20. století postavila také dětmi oplývající rodina
Bublova, žijící dosud v domě č.p. 22. V době sčítání v roce 1921 dům obývali manžele Václav a Marie
Korbovi. Václav, který pracoval jako sklářský dělník v Holýšově pocházel ze Štíchova č.  3.  Marie,
rozená Nová z Kvíčovic, byla vdovou po Václavu Bublovi, který se stal v roce 1914 první štíchovskou
obětí  světové války.  Zřejmě po zranění  u polského Lublinu,  zemřel  22. září  ve vídeňské nemocnici.
Zůstali po něm tři děti: Václav, Barbora a Jan. Dům dostal jméno po chalupě podle přezdívky Václava
Bubly, která vznikla  zkomolením jmén  jeho bratří Jana a Jiřího, německy Hans a Kyrhl.  Ze světové
války se nevrátil ani Václavův bratr Josef. Padl jako ruský legionář 30.7.1918 v bojích na řece Ussuri.
Z manželství Korbových se pak narodily ještě čtyři děti: František, který se přiženil do Hlohové, Marie,
která se vdala do Všekar za Františka Pitra, Anna, která se vdala do Kvíčovic za Jana Honala a Karel,
vyučený kovář, který šel bydlet do Červeného Hrádku. Osud se postaral i o děti po Bublovi: Václav,
vyučený zámečník se oženil s Annou Brožovou z kovárny na návsi a převzal chalupu, Barbora se vdala
za Josefa Volenu do Kvíčovic a Jan, s manželkou Annou Kreysovou ze Staňkova zakotvil v Holýšově.
Bublovi na domácím pak vychovali dvě děti: Annu, dnes Kolářovou z č. 47 a Václava, který převzal
rodnou chalupu. 

Č.p. 22 – u Krsů

Tento dům dnes již neexistuje. Stával za domem u Bušků, naproti Vitoušům, v řadě s domem č. 25.  V
domě se vystřídalo za celou dobu jeho trvání vícero  obyvatel.  Předposledními z nich byla rodina
Josefa Bubly, jehož syn Václav si počátkem 20. století postavil dům č.p. 21. Rodinu Bublovu vystřídali
Krsovi.V roce 1921 ho obýval sklářský dělník Josef Krs, původem z Roupova a jeho žena Marie,
rozená Najhajplová, pocházející ze Štíchova č.p. 24. Josef byl též povolán plnit brannou povinnost v l.
světové válce. S nimi zde ostávaly čtyři děti: starší synové Josef a Václav a nezletilí Barbora a Jan.
Josef se vyučil kovářem a později se oženil s Marií Heinzovou z Ohůčova a jako prvorozený, zůstal
bydlet v rodném domě. Václavův a Barbořin osud není známý a Jan, který se vyučil zedníkem odešel
po svatbě  bydlet  do Holýšova.  Po válce  byl  mladým manželům přidělen dům č.  17,  konfiskát  po
odsunuté rodině Christofových. Po smrti starých Krsových byl dům zbořen. 

Č.p. 23 – u Kraprdlů
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Další dům, který již nenajdeme. Stál za stavením u Kovářů naproti stavení u Bušků. Vystřídalo se v
něm též mnoho nájemníků. Poslední obyvatele, rod Bublů sem přivedl Martin,  syn Jana z č.p. 22,
ženatý s Marií rozenou Vaňkovou z Honezovic. V době sčítání v něm bydlel, jeho syn Jan, sklářský
dělník,  s  manželkou  Barborou,  rozenou  Fischerovou,  pocházející  z  Kvíčovic,  se  čtyřmi  dětmi:
Václavem, Janem, Marií a Anežkou a rodiči – výměnkáři Martinem a Marií Bublovými. Jan též prošel
boji 1. světové války a vrátil se se zraněním. Syn Jan po svatbě s Marií Vostrackou zdědil v roce 1940
dům. Narodil se jim zde syn Jan. Po 2. světové válce osídlila celá rodina do Bukovce. Staří se později
do rodného domu vrátili dožít. Janovi sourozenci se rozptýlili po okolí: Marie se provdala do Kvíčovic
k Němečkům, Anežka se vdala za Václava Osvalda z č.p. 4 a spolu též odešli do Bukovce a Josef
skončil v Plzni. Po válce,  kdy zde žila již jen Barbora Bublová,  se do chalupy přistěhoval Václav
Tejnor, kterému rodnou chalupu č.p. 14 obec prodala konzumnímu družstvu pro adaptaci na prodejnu.
Po smrti Barbory a odchodu Tejnora do zaopatřovacího ústavu v Petrohradě na Lounsku se na čas do
domu nastěhovala Věra Roučková se svým manželem Karlem Šolínem. Po jejich odchodu byl pak dům
zbourán, zbyla jen stodola. Z písemných análů nelze vyčíst, proč se zde po chalupě říkalo u Kraprdlů.

Č.p. 24 – u Partlů

I  dům  č.p.  24  patřil  původně  k  nájemním  domům.  Vystřídala  se  zde  též  dlouhá  řada  obyvatel.
Posledními z nich byli Najhajplovi. V roce 1921 v tomto domku, který dnes již také neexistuje, žil s
rodinou  sklářský  dělník  Jakub  Najhajpl.  Rodinu  mu  tvořila  manželka  Marie,  rozená  Šimanová  z
Kvíčovic, malé děti Václav a Markéta a ovdovělá matka Marie, pocházející také z Kvíčovic. Jakub
Najhajpl byl také odveden v prvním nástupním termínu bojovat za císaře pána ve světové válce. Ve
válce byl raněn. Ke dvěma dětem po roce 1921 přibyly další dvě: Josef a Marie. Po Jakubově smrti v
roce 1940 byla polovina domu převedena na dceru Markétu. Ta se v roce 1944 vdala za Františka Pittra
a dům zdědila celý. Po 2. světové válce osídlili do Bukovce a dům zůstal prázdný. V roce 1959 byl
převeden na JZD a jako nepotřebný časem zbourán. Václav Najhajpl se ještě před válkou oženil na
Šumavu do Velhartic, Josef za protektorátu přesídlil do Prahy a osud Mariin mi není znám. Z čeho
dostal dům jméno po chalupě – u Partlů není z písemných záznamů patrné.

Č.p. 25 – u Toňáků

V tomto domě je od počátků dostupných písemných záznamů veden rod Roučků. I když různí faráři
psali v německém jazyce jejich jméno všelijak. Jméno Roučka chalupu opustilo s počátkem 20. století,
kdy se mužský potomek Josef Roučka přiženil k Marii Brožové do č.p. 39 a dům připadl jeho sestře
Marii a jejímu manželu Janu Marjánovi z Puclic. I jeho jméno má v matričních zápisech několik podob.
Při sčítání obyvatel v roce 1921 v tomto domě  tedy  žil Jan Marján se ženou Marií,  malými dětmi
Annou  a  Václavem  a  sedmdesátiletým  tchánem  Josefem  Roučkou.  Jako  dalších  31  štíchovských
sousedů prošel frontovými boji 1. světové války.  Po návratu z války ke dvěma dětem přibylo třetí:
nejmladší dcera Marie. Před 2. světovou válkou pracoval v obecním zastupitelstvu a po smrti starosty
Černého v roce 1942 z postu místostarosty obec řídil. To už zde však nebydlel. V třicátých létech si na
protějším pozemku, kde měl dům stodolu, postavil nový dům, který dostal přiděleno č.p. 51.  Dům č.p.
25 od Mariánů koupila v roce 1931 rodina Josefa Volfa, která předtím žila v obecní pastoušce, v domu
č.p. 29. Po válce, kdy se po odsunutých německých sousedech v obci uvolnily lepší domy, opustili
Volfovi i tento dům. A po krátkém chátrání byl dům zbourán. Přezdívku si  stavení neslo po svém
posledním obyvateli  Josefu Volfovi,  kterému se říkalo “Toňák”.  Proč se mu tak říkalo,  se  lze  jen
domnívat. Třeba často používal frázi “To nějak uděláme” a to už k přezdívce stačilo. A možná to ani
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nemusel být on, komu tu přezdívku vymysleli. Mohl ji také zdědit po svém otci. I přezdívky se často
dědily.

Č.p. 26 – u Heindlů

Dům č.p.  26  byl  dalším  z  malých  nájemních  domků.  Ani  tento  dům již  dnes  nestojí.  Stával  do
šedesátých let minulého století ve východním konci návsi, mírně vystrčen před stavení u Havlíků a u
stavení u Ǐzáků, pro nějž byl zřejmně postaven jako výminek. Vystřídala se v něm celá řada obyvatel.
Jméno po chalupě u Heindlů dostal po svém předposledním majiteli Josefu Heindlovi, který se narodil
až  u  německého  Straubingu  a  ve  Štíchově žil  na  přelomu  19.  a  20.  století.  Nezanechal  žádných
potomků.  Do  domku  se  pak  nastěhoval  František  Eisenreich,  který  měl  za  manželku  příbuznou
Haindlovy manželky Anny roz. Hirschlové z Honezovic. V roce 1921 byl tedy majitelem domu Franz
Eisenreich, muž hlásící se k německé národnosti, pocházející z Maxova.  Manželka  Kateřina rozená
Hirschlová, byla Češkou, třebaže pocházela z většinově německých Honezovic. S nimi tu bydlely jejich
děti: svobodný Jan a nezletilá Kateřina. Kateřina se časem vdala za Jana Konopíka z Čečovic,  Jan si
vzal Annu Roubalovou  z č.p. 8  a měli spolu syny Karla  a Vladimíra.  Po 2. světové válce manžele
Eisenreichovi s mladším synem osídlili do Vidic, dům postoupili staršímu Karlovi, tehdy malířskému
učni, který zde žil pod dohledem opatrovníka Karla Roubala z č.p. 8. Po dosažení dospělosti se Karel
přiženil do Čermné, domek chátral, až byl časem zbourán.

Č.p. 27 – u Krejčířů

V tomto stavení v roce 1921 žil rolník Josef Anderle s manželkou Marií roz. Fictumovou z Puclic a
dvěma dcerami na vdávání: Kateřinou a Markétou. Dle písemných análů 7. května roku 1922 vypukl ve
stodole Josefa Anderla požár, který se rozšířil i na sousední stodolu Jakuba Steinbrückera. Anderlova
došková  stodola  shořela  zcela,  na  nové  zděné  sousedově  stodole  vznikla  velká  škoda.  Oheň  byl
pravděpodobně  založen,  kým,  se  dle  dobových  údajů  ze  školní  kroniky,  nezjistilo.  Téhož roku se
Kateřina provdala za Václava Vítka z Těšovic. O dva roky později vložila Markéta svůj osud do rukou
četnického strážmistra  Josefa Polcara z Nebovid,  toho času sloužícího v Rimavské Kokavě.  S tím
později bydlela v domě č.p. 35. Václav a Kateřina Vítkovi měli jediného syna Josefa. Ten se oženil s
Marií Hůlovou z Luženic a vychovali spolu tři syny: Josefa, Václava a Miroslava. 
Josef  Andrle,  v  německy  psaných  matrikách  psáno  Anderl, se  v  tomto  stavení  narodil  r.  1862  z
manželství Jiřího  Anderla a Markéty Marianové ze Skapců.  Jiřího otec Josef byl  starším bratrem též
Josefa Anderla z č.p. 17. Jejich otec Ondřej  rozdělil mezi ně svůj statek č.p. 17. Odkud pochází jméno
po chalupě - U krejčířů, tedy patrně, který z obyvatel domu se věnoval krejčovskému řemeslu, není z
písemných zápisů jasné. 

Č.p. 28 – škola

Žádost o zřízení školy ve Štíchově podala obecní rada již v roce 1909. Na podzim roku 1911 byla
otevřena prozatímní třída v obecní pastoušce, domě č.p. 29. Ještě v listopadu téhož roku byl schválen
záměr výstavby školy nové. Pro školu byl vybrán pozemek, který za 20 000 korun prodali obci manželé
Vlčkovi z č.p. 17. Veřejnou soutěž na její výstavbu vyhrál 18. května 1912 zednický mistr Karel Prach
z Třemošné, který se zavázal rozpočtovanou cenu 28 053 K snížit o 10 %. Částku si obec opatřila
zapůjčením ve spořitelně v Horšovském, tehdy Horšově Týnu. Zápůjčku na 30 let, tj.  do roku 1942
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později zaplatila již v roce 1919. Již 20. září 1912 proběhla kolaudace a převzetí budovy za účasti
okresního hejtmana Josefa Tomky. O den později bylo zahájeno vyučování. Škola byla otevřena jako
jednotřídní  expozitura školy v  Kvíčovicích,  která  byla  vystavěna již  v  roce  1883 jako dvoutřídní.
Prvním učitelem byl Bedřich Holub, který učil již v původní třídě. Od 1. prosince byl na jeho místo
jmenován  Josef Wenig, z učitelské rodiny ze Staňkova. V prvém roce se zde učilo 53 žáků.  Ve druhém
dokonce 61. Kolem 50 dětí chodilo až do roku 1924. Poté počet dětí začal klesat, 35 žáků ještě prošlo
školním rokem 1936/37. Žáci byli podle věku rozděleni do 4 oddělení. Školní docházka tehdy trvala 7
let, zdatnější odcházli po 5. roce do měšťanských škol, chlapecké nebo dívčí, do Staňkova. Štíchovská
expozitura  byla  záhy   přeměněna  v  samostatnou  školu. Razantní  pokles  žáků  nastal  po  zřízení
protektorátu v roce 1939, kdy žáci německé národnosti začali docházet do německé školy v Čečovicích
či do školy v Kvíčovicích, kde se začalo  vyučovat též v němčině.  Školní rok 1941/42, kdy do školy
chodilo 16 žáků byl posledním. V dalších létech štíchovské děti chodily do školy v Kvíčovicích.
Při  vyučování  na štíchovské škole za celou dobu její  existence se vystřídalo cca 15 učitelů.  Vedle
učitele na škole vždy ještě působili učitelka ženských ručních prací a nauky o domácím hospodářství a
učitel náboženství, jímž býval bukovecký farář.  Důležitým orgánem školy byla jistě  i  místní školní
rada, kterou volilo obecní zastupitelstvo. Předsedy školní rady například byli  Martin Liška z č.p. 40,
Josef Roučka z č.p.  39  nebo Josef  Polcar,  čet.  št.  stžm v.v.  (  zřejmě četnický štábní strážmistr  ve
výslužbě) z č.p. 35. 
Součástí školní budovy byl byt, jejž využívali správci školy. V roce 1921 v něm bydlel správce školy,
takové měl tehdy řídící učitel úřední označení, Karel Černý, který v září 1920 nastoupil na toto místo,
ale pro nedostatek učitelů byl převelen na měšťanskou školu ve Staňkově a ve Štíchově ho zastupoval
začínající Karel Tauš, pocházející ze Stanětic. Karel Černý byl rodem z Plzně, s ním v domácnosti
bydlela manželka Františka a děti Karel a Božena. Spolu s nimi tu bydlel i Karel Tauš, s kterým byli
přes manželku zpřízněni. Karel Tauš spojil svůj život se Štíchovem více, než ostatní učitele. Nejen že
se sem k učitelování vrátil po absolvování vojenské služby v Chebu, ale v r. 1924 si vzal za manželku
Annu Liškovou z č.p. 40.  Po Taušových využíval školní služební byt poslední řídící učitel František
Bělohlávek s rodinou.
Ke konci války sloužila škola jako ubytovna pro německé uprchlíky z východní Evropy, když prchali
před postupující frontou. Na samém jejím sklonku zde byli ubytováni vojáci polské Brigády svatého
kříže, kteří Štíchov osvobodili ještě před příchodem americké armády do Čech. Po následné asanaci,
zde byla provozována mateřská školka. Jednou z učitelek byla Anna Millerová z Ježov, s kterou se
oženil Václav Vrzal z č.p. 9. Po ukončení školky zde pak vedli hostinec. Po smrti Anny Vrzalové, byt
postupně užívaly rodiny hostinských: Herianovi i Wágnerovi.
Z údajů  matrik  z bukovecké fary vyplývá, že č.p. 28 ve Štíchově existovalo již  i  dříve,  před školou.
Jednalo se zřejmě o nájemní dům, ve kterém se vystřídala řada obyvatel. V poslední čtvrtině 19. století
z něj bylo vypraveno několik pohřbů rozličných osob (Kateřina Schmiedová, Martin Volena, Martin
Volf).  Zdá se tedy,  že dům fungoval jako  starobinec či  obecní pastouška.  Nejpravděpodobněji stával
vedle rybníčku v místě dnešního parku na návsi.

Č.p. 29 – pastouška, hasičárna

Dům č. 29 je ve sčítacím archu označen jako chudobinec. Tuto funkci převzal v roce 1911, kdy ho pro
tento účel  od manželů Šeterlových zakoupila za 1 300 korun obec.  První rok sloužil jako expozitura
školy v Kvíčovicích. Pan učitel Bedřich Holub zde učil štíchovská dítka. Od roku 1912 pro školní účely
již sloužila nová školní budova, takže dům mohl sloužit původnímu účelu. V roce 1921 zde byly dva
byty. První užíval sklářský dělník Václav Volf s manželkou Annou a malým synem Josefem.  Václav
Volf byl synem Antona Volfa z č.p. 21 a Barbory, rozené Liškové z č.p. 4 . Anna byla dcerou Martina
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Kramera z č.p. 38 a jeho manželky Barbory.  Václav Volf  prošel též 1. světovou válkou.  Druhý byt
sloužil Anně Gabrielové a jejím nezletilým dětem Richardovi, Valtrovi a Marii. Anna Gabrielová, která
byla německé národnosti byla manželkou Josefa Gabriela, který se nevrátil z války a byl prohlášen za
nezvěstného. Josef Gabriel byl synem Ondřeje a Anny Gabrielových z č.p. 16.  Před 2. světovou válkou
je  zde  vedena  rodina  Františka  Buriánka  a  jeho  ženy  Marie,  rozené  Abrahamové,  kteří  přišli  z
Osvračína. Vyměnili si zde místo s Volfovými, kteří šli bydlet do uvolněného domu č.p. 25. Buriánek
měl ve Štíchově domovské právo, neboť se zde v č.p. 21 narodil.  Buriánkovi vychovávali  čtyři děti:
Josefu Abrahámovou,  Václava Abrahama  a Marii  a Josefa  Buriánkovy. V roce 1939 otec,  který se
přihlásil  k  německé  národnosti,  přehlásil  děti  do  německé  školy  v  Čečovicích.  Buriánek  zřejmě
narukoval do války, do jejího skončení se domů nevrátil a tak na seznamu Němců k odsunu figurují jen
Buriánková s dětmi Marií a Josefem. Buriánková pak ještě na podzim roku 1945 vykonávala funkci
obecního sluhy. Co se stalo s ostatním osazenstvem pastoušky po skončení války, není známo. Zatímco
stodola byla využívána jako stanoviště požární stříkačky, obytné místnosti byly po válce využívány
jako prodejna konzumního družstva a sběrna mléka. Dnes slouží celá budova jako požární zbrojnice.

Č.p. 30 – u Pitrů

 Dům č.p. 30 je též domem, který zdědil již jednou použité číslo popisné. To původně označovalo
stavení nacházející se za zahradou statku č.p.1 u vodoteče tekoucí z obce do potoka na lukách pode vsí.
Byl   to  malý domek sloužící  k  nájemnímu bydlení.  Během 19. století  se v  něm vystřídala  rodina
Liškova, Volfova a Pancova.  Jako zchátralý a opuštěný ho ve 20. letech 20. století koupili manžele
Tomanovi a parcelu přičlenili ke své s domem s č.p. 32. Na místě původního domu postavily nevelkou
stodolu. Nový dům č.p.  30  si  postavili  manžele Pitrovi  na Roučkojc poli  u  silnice ke Staňkovu  v
průběhu  2.  světové  války. Markéta,  byla  nejmladší  dcerou Josefa  Roučky z  č.p.  39,  její  muž  Jan
pocházející z Poděvous byl vyučený řezník a před válkou u Roučků v hospodě pracoval. Po pár létech
strávených v domě se přestěhovali do Bělé nad Radbuzou, kde mohl Jan lépe uplatnit svou profesi.
Dům od nich koupili manžele Anna a Jaroslav Šimkovi. Anna, rozená Krauzová pocházela ze Štíchova
od Vaňků, č.p. 1, Jaroslav byl syn neuměřského kováře. Šimkovi vychovali dvě děti: Jaroslava a Annu.
Jaroslav dům obývá do dnes, Anna se po svatbě přestěhovala do Domažlic.

Č.p. 31 – u Králů

V domě, který byl jako řada dalších novějších domů postaven na rozhraní 18. a 19. století  a který
patrně postavil Jan Ernst z č.p. 13, bydlela řada různých obyvatel. V roce 1921 zde žila ovdovělá Marie
Králová se svým třiadvacetiletým synem Václavem. Marie v domě provozovala hokynářství, Václav
pracoval v Zieglerově sklárně v Holýšově. Václav Král se pak v roce 1927 oženil s Marií Gieblachovou
z Čečovic.  Ve školních záznamech je veden jeho syn Václav, narozený  však  již v roce 1922.  Marie,
rodným jménem Mandlíková se svým mužem Janem Králem byli rodáci z Čečovic. Kdy se do Štíchova
přistěhovali asi již hodnověrně nezjistíme. I přesto, že zde žili pouhé dvě generace, dali domu jméno po
chalupě. Po skončení 2. světové války v domě žily jen obě ovdovělé ženy. Jako Němky se nevyhnuly
odsunu. Dům pak užívala obec jako úřadovnu národního výboru.  Jako celou frontu domů stojících
uprostřed návsi i tento dům stihl neblahý osud a byl  v sedmdesátých létech zbourán.

Č.p. 32 – u Konosů
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Majitelem tohoto domu je veden  v době censusu (sčítání lidu) v roce 1921  sklářský dělník Adam
Toman z Věvrova s manželkou Annou, pocházející z Přívozce. Spolu s nimi jsou zde hlášeny děti Josef,
Kateřina a  Václav.  Další  syn Jaroslav nebyl  ještě  tehdy na světě.  Bydlel  tu však s nimi  ovdovělý
Adamův otec Jakub, rodák z Draženova, který se do domu přiženil svatbou s Barborou Steinbachovou,
dcerou z rodu dlouhodobých předchozích majitelů. Do Štíchova se však přistěhoval z Věvrova, kde se
mu ještě narodily obě děti. Adam Toman narozený r. 1884 prošel 1. světovou válkou, na ruské frontě se
ocitl v zajetí. Nejstarší syn Josef se oženil s Anežkou Taubenhanslovou z č.p. 3, Kateřina se vdala do
Puclic,  Václav,  vyučený  krejčí zůstal  na  domácím  a  Jaroslav,  vyučený  zedník se  zatoulal  do
Chomutova.  Václav, známý pod přezdívkou Krejčí,  si do domu přivedl ze Skašova u Přeštic Jiřinu
Hořánkovou. Spolu s ní vychovali tři děti: Václava, Jaroslavu a Jiřinu.
Po kom nese dům jméno po chalupě – u Konosů, není z ničeho jasné.

Č.p. 33 – u Praklů

Tento dům obýval v roce 1921 zemědělský domkář Jan Straka, narozený v Bukovci se svou manželkou
Annou, která byla dcerou předchozího majitele Jana Lorence. Vdova po něm, Kateřina Lorencová, byla
také  součástí  domácnosti.  Pak  zde  byli  tři  dospělí  a  svobodní  synové  Václav,  Jan  a  Petr,  všichni
zaměstnanci sklárny Ondřeje Zieglera v Holýšově a nezletilá dcera Kateřina. Nejstarší syn Jana Straky
Josef, který spolu s bratrem Václavem v roce 1914 narukoval bojovat za rakouského císaře, se z vojny
domů již nevrátil.  Zemřel v říjnu roku 1914  u města Jaroslaw  v polské Haliči.  Václav se oženil  s
Barborou Šusserovou do Neuměře,  Petr,  který se oženil  s  Anastázií  Anderlovou z Čermné, si časem
vystavěl dům s  č.p. 35.  Kateřina se provdala za Josefa Geikla do Neuměře.  Dům a hospodářství  tak
převzal  nejmladší  syn Jan, který se oženil s Annou  Vágnerovou z č.p. 6. Spolu vychovali dvě dcery
Annu a Věru. Věra se provdala za Jiřího Šimana, tesaře z Horní Kamenice. Spolu se pak přestěhovali
do Holýšova. Anna si vzala za manžela Bohuslava Širokého z Vržanova. Spolu pak odešli bydlet do
Podhradu u Chebu.
 Dům sloužil k nájemnímu bydlení. Za dobu jeho existence se v něm vystřídalo mnoho rodin. Rodina
Straků byla prvá, která zde žila po dvě generace. Od koho či čeho je odvozena přezdívka – u Praklů,
není vůbec zřejmé.

Č.p. 34 – u Hondrů

Majitelem domu byl v roce 1921 Františk Hagenauer, zemědělský domkář, vyučený obuvník, původem
z Černovic,  s manželka Barborou, která se narodila  zde  ve Štíchově,  v rodině Jana Göbla  a Marie
Kecksteinové.  Do rodiny patřil  ještě syn František a dcera Marie.  Dále v domě žili  Josef a Marie
Šimanovi,  což  byli  Františkova  ovdovělá  tchyně  se  svým  druhým  mužem,  Josefem  Šimanem
pocházejícím z Kvíčovic. Všichni se hlásili k české národnosti. Postupem času do rodiny přibyly ještě
dcery  Kateřina,  Barbora  a  Anna.  Po  vypuknutí  války  se  synu  Františkovi  zachtělo  zažít  válečná
dobrodžuství,  přihlásil  se  k  národnosti  své  babičky a  vstoupil  do  německé  armády.  Po  návratu  z
prohrané války odešel hrdě do Německa. Jeho babičku patrně od odsunu uchránila na jaře 1946 smrt.
Krom nejmladší Barbory se ostatní dcery rozprchly do okolí: Marie se vdala do Ohůčova, Kateřina do
Hlohové a Anna do Kvíčovic. Barboru i s její dcerou Marií, jejímž pokrevním otcem byl jeden z vojáků
osvobozenecké polské armády si vzal Josef Vágner z Kvíčovic. Spolu pak žili ve Štíchově v č.p. 52. Po
smrti  Barbory Hagenauerové dům zdědila  vnučka Věra Šizlingová z  Kvíčovic.  Spolu  s  manželem
Janem Mandíkem ze Staňkova dům zbourali a  na jeho místě  postavili nový.  I když dům nepatřil k
nejstarším na štíchovské návsi, byl postaven někdy kolem roku 1800 zřejmě k rozdělení selského dvora
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č.  8  jeho  tehdejšími  majitely  Kramrovými,  a  známe  všechny  jeho  obyvatele,  jak  přišel  k  svému
pojmenování  –  u  Hondrů  nevíme.  Na  zkomoleninu  jména  Hagenauer  to  nevypadá.  Ani  nikdo  z
obyvatel se nepsal Vondra a ba ani žádný neměl křestní jméno Ondřej.

Č.p. 35 – u Straků

Dům číslo 35 v roce 1921 není veden, podobně jako dům č.p. 2, ve sčítacích arších.  V té době totiž
neexistoval.  Podle matrik  a pozemkových knih  v  č.p. 35 však  ještě v 19. století žil rod Procházků.
Nejprve tam žil Josef, který přišel z Čermné, s Kateřinou Anderlovou z č.p. 17. Pak  jeho syn Václav s
rodinou. Poté dům koupil Jiří Liška z č.p. 5 s manželkou Markétou, vdovou po Jiřím Anderlovi z č.p.
27. Ti dům před koncem 19. století zbořili a parcelu i se zahradou rozdělili ve dví. Kde však původní
č.p.  35 vlastně stála,  je  záhadou.  Nynější  dům č.p.  začal  stavět  ve dvacátých letech 20.  století  na
obecním pozemku za školou.  Petr  Straka s manželkou Stázinou a třemi dětmi Josefem, Miladou a
Zdeňkou se sem přistěhoval z rodné chalupy od Praklů až někdy v třicátých létech. Četnický strážmistr
ve výslužbě Josef Polcar s rodinou se  v č.p. 35 objevil  za války v roce 1940.  Do Štíchova přišel z
brněnských Bosonoh. Polcar, manžel Markéty Anderlové z č.p. 27, tedy vnučky  Markéty Liškové, tam
zřejmě ukončil svoji aktivní četnickou karieru. V mládí též sloužil na Slovensku. Ve školní kronice je
Josef Polcar zmíněn jako nový předseda školní rady v r. 1941. V domě byli patrně v nájmu. Kdy a kam
se Polcarovi ztratili  není z písemných dokumentů patrné. Jen dcera Polcarových Marie se po válce
provdala za Kordíka z Holýšova.  Z domu odešly  po válce též všechny děti  Strakovy.  Syn Josef s
manželkou Růženou Wolfovou z Puclic do ředitelské vily holýšovské továrny. Dcery Milada i Zdeňka
se provdaly do Staňkova, i když tam dlouho nezůstaly  Nakonec se odstěhovali  i Petr se Stázinou k
dceři  Miladě  do Bělé nad Radbuzou. Dům  pak  koupil  Václav Veselý s  manželkou Marií,  rozenou
Volenovou z Kvíčovic. 

Č.p. 36 – u Hodlíků 

Jako majitele domu jsou v roce censusu 1921 uvedeni Josef a Kateřina Chmelířovi. On stavební dělník,
ona pracující  v zemědělství,  on z  Hradišťan,  ona ze Všekar.  Spolu s  nimi  zde bydlela  ještě  tehdy
svobodná dcera Markéta. Ta se vdala v roce 1927 za kováře Jiřího Štangla z Malého Malahova.  Se
svatbou  ji  ale  předběhla  v  roce  1923  druhá  dcera  Chmelířových  Kateřina,  která  se  provdala  do
Neuměře za Jana Brože. Markéta a Jiří Štanglovi vychovali dvě děti: syna Josefa, který se oženil do
Kolovče a dceru Zdeňku, která si vzala železničáře Josefa Hágra  pracujícího na dráze. Ti nějaký čas
bydleli s rodiči ve Štíchově, pak v domě č. 4 po Petru Osvaldovi a nakonec se usídlili ve Zbůchu. Jiří
Štangl  byl  německé  národnosti,  do  války  však  nemusel  nastoupit.  Po  válce,  jako  další  smíšená
českoněmecká manželství se i Štanglovi vyhnuli odsunu. 
Josef  Chmelíř  vzešel  z  manželského  svazku  Jana  a  Markéty,  rozené  Krausové,  kteří  bydleli  v
Hradišťanech. Kateřina Chmelířová pocházela ze všekarské rodiny Šimona a Anny Liškových.  Byli
spřízněni se štíchovskými rodinami Liškových.  Dům ve Štíchově osídlili po rodině  Ondřeje Ernsta,
syna Adama Ernsta z č.p. 31, který je v matrikách veden jako první obyvatel stavení. Ondřej Ernst s
manželkou Barborou Medkovou č.p.  15 měli  7  dětí.  Proč žádné z  nich  nepokračovalo  v životě  v
rodném domě, už nelze věrohodně zjistit. Zjistit nelze, ani proč se domu po chalupě říká u Hodlíků.
Nyní je dům opuštěný. 

Č.p. 37 – u Šnajdrů ( u Frantů)
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Tento dům, ačkoli je podobného stáří, jako dům předchozí a stejně jako on pravděpodobně začínal jako
nájemní, zažil mnohem více rozličných obyvatel. Od prvního Jiřího Valenty ml. z č.p. 1 s rozvětvenou
rodinou jeho manželky Šmídovými, přes rodinu Najhajplovu a Štroblovu až po rod Rašků. Raškovi do
domu přivedl z č.p. 3 syn Jiří, který se oženil s Annou Kramrovou z č.p. 38. Po něm dům zdědil syn
Josef, který si za ženu přivedl Marii Šetrlovou z Čečovic. V roce 1921 zde žila již ovdovělá Marie a 6
dětí.  Nejstarší  Kateřina pracovala ve sklárně v Holýšově,  druhý Václav pomáhal matce s  vedením
hospodářství.  Další  Josef,  Anna, Marie  a Růžena byly nezletilé.  Kateřina se v roce 1930 vdala do
Kvíčovic za Václava Gabriela. Anna se vdala za Karla Pavlíka do Holýšova, Marie za Jana Brychcína
do Hraďišťan,  Josef se oženil  do Vráže.  Kam se poděla  nejmladší  Růžena,  jsem nezjistil.  Válku s
matkou v domě přežil syn Václav.  Po ní spolu  odešli do Hradišťan,  kde  osídlili. Dům pak sloužil k
ubytování  českoněmeckých  rodin,  kterým jejich  lepší  domy  byly  konfiskovány  a  jimž  pak  bylo
umožněno nezařadit se do odsunu. Byli to Nachtmanovi  z č.p. 43 a   a  krátce také Freiovi  z č.p. 11.
Nachtmanovi zde vychovali dceru Marii, která se vdala za Jaroslava Souška z Chotěšova. 
U Šnajdrů se zde říká zřejmě proto, že Josef Raška, který zde žil v létech 1866 až 1919 byl krejčím.
Zda zdědil toto povolání již po otci, asi již nezjistíme.  Přezdívku u Frantů, si asi do chalupy přenesli
Nachtmanovi,  po té  co se přistěhovali  z  č.p.  43,  který  nesl  toto pojmenování   zřejmě po staviteli
Františku Raškovi.

Č.p. 38 – u Tonků

Podle počtu rodin, které se zde vystřídaly od jeho vystavění v 1. polovině 19. století lze usuzovat, že i
tento  dům byl  stavěn  jako  nájemní.  Rodinou,  která  se  zde  vyskytuje  od  počátku  byli  Kramerovi,
pocházející z č.p. 8. S nimi tu žily i rodiny Pancova či Volfova. A zvláště ta druhá, Martina Volfa, byla
dost početná. Kam se tam všichni, do té nevelké chalupy asi vešli! V roce 1921 v tomto domě žil jako
majitel  Jan  Poláček,  tehdy   pracovník  sklárny Ziegler,  rodák  z  Kvíčovic.  Jeho  žena  Anna  rozená
Krammerová, byla dcerou předchozích majitelů. Tehdy měli tři nezletilé děti: syna Jana a dcery Annu a
Boženu. Později k nim přibyla další dcera Marie. Spolu s nimi v domácnosti žili Anniny rodiče Josef a
Anna Kramerovi a Kramerův otec Martin. Syn Jan se oženil s Marií Rothovou do Bečova. Dcera Anna
se vdala za staňkovského kováře Rudolfa Šídla, rodáka z Pavlíkova u Rakovníka a zůstala na domácím.
Dcera Božena se za manželem Šillerem přestěhovala do Staňkova. Dcera Marie se vdala za Jaroslava
Volfa do č.p. 48.  Z rodiny Šídlových vzešly děti  Anna  a Rudolf. Šídlo se nedožil  vysokého věku.
Časem si vdova do domu přivedla nového partnera Jaroslava Masáka. Dcera Anna se vdala za Josefa
Doudu a žila ve Štíchově, Rudolf se svou něvěstou z Osvračína po čase odešel bydlet do Nýřan. Jan
Poláček prošel také 1. světovou válkou. Byl též častým členem obecního zastupitelstva, v roce 1936 byl
zvolen do obecní rady. V pětačtyřicátem se stal na krátký čas národním správcem v č.p. 11.
Jmeno po chalupě u Tonků, získal  dům s největší  pravděpodobností  po druhé manželce jednoho z
majitelů Martina Kramra Antonii Bastlové, pocházející z Německého Benešova, což je dnešní Benešov
nad Černou v okrese Český Krumlov. Asi byla vyjímečná osoba za níž chodili lidé a pojmenování bylo
nasnadě.

Č.p. 39 – u Pancíků

Dům č. 39 byl postaven kolem roku 1850. Prvním rodem, který zde žil, byli Brožovi ze Staňkova. Před
koncem 19. století se do domu přiženil Josef Roučka. Ten zde žil i v roce sčítání obyvatel 1921. Žil zde
se svou ženou Markétou a dětmi Marií, Annou, Josefem, Františkem, Václavem a Markétou. Jediná
Marie byla plnoletá. Ještě téhož roku k nim přibyl Karel a později i nejmladší Jaroslav. Dalšími členy
domácnosti byli Markétiny rodiče František a Magdalena Brožovi. Josef Roučka  byl synem Josefa a
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Kateřiny Roučkových z domu č.p. 25.  František Brož , který pocházel z manželství  Jana a Markéty
Brožových, byl předchozím majitelem stavení. Jeho žena Magdalena, rozená Krištofová pocházela z
Neměnic.  Josef Roučka prošel 1. světovou válkou. V roce 1920 byl zvolen předsedou místní školní
rady. Později až do své smrti v roce 1927 působil též jako starosta obce. V domě provozovali hospodu,
kterou vedla vdova i po smrti Josefa. Dcera Marie se vdala za Josefa Karmana z Dolní Kamenice. Za
jeho  bratra  se  vdala  později  i  dcera  Anna.  Vyučený  sladovník  Josef  Roučka  se  oženil  s  Marií
Steinbrückerovou z č. 18 a odstěhoval se do Horšovského Týna. Do Horšovského Týna odešel i Karel,
který  ač vyučený krejčí pracoval v konzumním družstvu Jednota.  Markéta se vdala za řezníka Jana
Pitra z Poděvous a postavili si dům č.p. 30. Jaroslav se přiženil sňatkem s Miladou Krausovou do statku
č. 1. Na domácím zůstal hospodářem Václav.  Oženil se s Elfriedou Smazalovou z Bukovce, neteří
Barbory Blažkové z č. 16. Měli spolu pět dětí. Markéta se vdala za Slováka Mihálika na Slovensko. Po
létech se vrátila zpět a žije v Mariánských Lázních. Václav se přiženil do Horšovského Týna. Věra s
manželem  Karlem Šolínem nějaký čas  bydlela  v domě č.  23 u Kraprdlů  a  pak se  odstěhovali  do
Trutnova. Anna se vdala za Václava Baxu do Staňkova. Nejmladší Josef nejprve odešel do Chodova u
Karlových Varů. Pak vzkřísil své německé kořeny a odešel do Německa. Odtud se po revoluci vrátil s
německou manželkou a nechal si postavit dům ve Štíchově vedle Šimků. Dnes zde již nežije.
Jak dům přišel ke své přezdívce u Pancíků, nelze z dochovaných dokumentů vystopovat. 

Č.p. 40 – u Pancíků (horejších)

O generaci mladší než dům č.p. 39 je dům č.p. 40. Prvním obyvatelem a zřejmě tedy i stavebníkem je
Václav Liška, vdovec po Markétě Brožové z č.p. 39. O stavbu domu se asi podělil s bratrem Adamem,
který tu též se svou manželkou  čas  žil.  Oba vyšli ze statku  č.p. 5  od Kauhlů.  Do nového domu si
přivedl  Václav  novou manželku, Barboru Bublovou z č.p. 22.  V roce 1921 v domě žily dvě rodiny:
Liškova a Volfova. V domácnosti Liškových byl Martin Liška, stavební dělník Škodových závodů, jeho
manželka  Barbora,  rozená  Giebischová, pocházející  z  Doubravy,  svobodná  dcera  Anna,  nezletilý
synové Jiří a Václav a Martinova matka Barbora Lišková. Martin Liška byl syn Václavův.  V roce 1914
byl v první vlně odvedenců do světové války. Jeho dcera Anna se vdala za Karla Tauše, řídícího učitele
ve štíchovské škole. Syn Václav odešel do Plzně, kde se uplatnil jako technický úředník. Po Martinovi
zdědil dům syn Jiří, který se oženil s Annou Fišerovou z Kvíčovic. Vychovali spolu dceru Annu, která
se provdala za Karla Vrzáně do  Kosic  ve východních Čechách a syna Jiřího, který  dům dál obývá.
Druhou rodinou bydlící  v  roce  1921  v domě v  nájmu představoval  štíchovský rodák Josef  Volf  s
manželkou Markétou,  rozenou Weisovou, pocházející z Hlohovčic. Josef Volf se narodil ve Štíchově
č.p. 21 manželům Antonínovi a Barboře, rozené Liškové.
 Po chalupě se domu říkalo také u Pancíků, jako domu č.p. 39. Spojníky mezi oběma domy byli bratři
Václav a Adam Liškovi, jejichž manželky: matka  Markéta a dcera Kateřina, byly příjmením Brožové z
č.p. 39. Odtud tedy někudy vede cesta k pojmenování obou chalup u Pancíků.

Č.p. 41 – u Panců

Dům  je jeden z mála domů  ve Štíchově, kde majitelé měli  stejná jména, jako se u nich říkalo po
chalupě.  Byl  to   dům  s nedlouhou historií, čemuž nasvědčuje i vysoké domovní číslo.  Ale  Pancovi
nebyli  jeho  prvními  obyvateli.  Jako  první  je  zde  uvedeno  jméno  Ondřeje  Volfa,  které  je  později
spojováno s domem č.p. 50. Naopak rodina Pancova se ve dvou předchozích generacích objevovala v
č.p. 50. Zřejmě si oba rody domy vyměnily a nebo se zaměnila jejich popisná čísla. Buď jak buď
majitelem v roce 1921 byl malozemědělec Jan Panc s manželkou Markétou rozenou Steinbrückerovou,
dcerou Josefa Steinbrückera ze Všekar a jeho štíchovské manželky Kateřiny Cee, kteří po smrti jejího
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bezdětného bratra Jiřího, obsadili jejich rodný statek č.p. 18. S nimi tu žily tři dcery: Markéta, Marie a
nezletilá  Alžběta.  Jan se  narodil  ve  Štíchově v č.p.  50  ze  svazku Josefa  Pance  a  Barbory,  rozené
Roučkové  z  Honezovic.  Povolání  do  světové  války  ho  zřejmně  kvůli  věku  minulo.  Byl  několika
násobným členem obecního zastupitelstva, na počátku století i starostou obce. Nejstarší dcera Markéta
se provdala za krejčího Ondřeje Pimeisla ze Všekar a postavili si dům č.p. 52. I Marie si přivedla
životního druha německé národnosti Jiřího Guldána z Bukovce. Nejmladší  Alžběta neměla dlouhého
života. Krátce po svatbě s Karlem Vrzalem z Kvíčovic zemřela.  Dům po Pancových podědila  Marie,
dcera Marie Guldánové, která v domě u svých prarodičů vyrůstala a mladičká se provdala za Ladislava
Pauera z Plzně. Měli spolu dvě děti a po odchodu do Plzně neunesla tíživou situaci své rodiny a s
životem skoncovala.    

Č.p. 42 – u Tomšů

Tento dům si zřejmě koncem 19. století postavili Jiří a Anna Raškovi žijící v č.p. 37, když, od domu
č.p. 37 odělily stavební parcelu.  Také sem odešli na výminek. Po jejich smrti dům odkoupili  v roce
1905 manžele Krausovi, kteří do té doby žili v č.p. 37 a Josef, povoláním zedník, bojoval v 1. světové
válce. V roce 1921 zde tedy žil zemědělský domkář Josef Kraus se svou manželkou Kateřinou. Josef
byl  synem Ondřeje  a  Kateřiny Krausových ze  Všekar,  Kateřina  dcerou  všekarského  kováře  Jiřího
Ernsta a jeho ženy Barbory. Do Štíchova se přistěhovali v dubnu roku 1907 včetně Barbory Ernstové,
která zde zemřela v roce 1909. Josef byl zedník a prošel 1. světovou válkou. Kateřina si v době světové
války zlámala nohu, zřejmě dost nešťastně, že ji lékaři namísto léčení amputovali.  Dětí neměli. V 50.
létech zemřeli, dům byl zbourán. Proč se tam říkalo u Tomšů, bůh suď.

Č.p. 43 – u Frantů, u Kupců

I tento dům patří k expanzi rodiny Rašků na konci 19. století  ve východní části obce. Postavil ho
František Raška s manželkou Marií Magdalenou. V roce 1921 zde žila již jen Marii Rašková, vdova po
zedníku  Františkovi Raškovi,  pocházejícím z č. 3, synovi Jana Rašky a Markéty, rozené Ernstové ze
Všekar. Marie Rašková pocházela z č.p. 10 z rodiny  Jana Bubly a Anny, rozené Nosilové z Horní
Kamenice. V domě žili ještě synové Václav, Jan a Josef, pracující ve sklárně v Holýšově a nezletilá
dcera Anna. Na výminku zde bydlel otec Marie Jan Bubla. Do rodiny patřily ještě dcery Marie, která v
době sčítání sloužila v č.p. 18 a  Barbora,  která sloužila v č.p. 19. Jan Raška  byl mezi štíchovskými
odvedenci a  z 1. světové války se  vrátil s válečným zraněním.  Oženil  se s Anežkou Kupilíkovou do
Krchleb. Josef se přiženil do Kvíčovic. Dcera Barbora se vdala za Josefa Šuha z Neuměře a spolu pak
žili  v Kvíčovicích, dcera Anna  si vzala kováře  Ondřeje Heriana  z Vráňov. Po Marii  Raškové dům
zdědila  dcera  Marie,  která  se  provdala  za  Jindřicha  Nachtmana  z  Ostromeče,  který  byl  německé
národnosti. Spolu vychovávali dceru  Marii. V domě s nimi žil  i němý Václav. Po 2. světové válce,
museli Nachtmanovi jako smíšená rodina dům opustit. Odešli bydlet do domu č.p. 37, ke Šnajdrům,
který patřil jiné větvi rodu Raškových.  Do domu po nich, který byl konfiskován, se nastěhovala rodina
Josefa Tomana, která do té doby bydlela v domě č. 3 u kupce Taubenhanzla, jehož dcerou Anežka
Tomanová byla. Tomanovi vychovali tři děti: Zdeňku, která se provdala za Josefa Drudíka do Bukovce,
Josefa, který se oženil s  Jiřinou  Noskovou  z Miřkova a postavili si v Horšovském Týně a Jaromíra,
který žije s ženou Helenou v Plzni a dům užívá k chalupaření.
 Jméno po chalupě u Frantů pochází po staviteli domu Františkovi Raškovi. Druhým jménem U kupců
se domu začalo říkat po přistěhování rodiny Tomanových z kupeckého krámku Taubehanzlových.
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Č.p. 44 – u Šitlů

Dům patří k novějším domům, s jejichž stavbou bylo započato až ve 20. století. Stavbu domu v roce
1903 zahájila  rodina  statkáře  Václava  Berklauna  z  č.p.  7.  V  roce  1909 ho od něj  odkoupil  Josef
Schötterl z č.p. 29. O dva roky později ho zdědil jeho syn Josef s ženou Markétou. Zároveň prodali za 1
300 Kč svůj dosavadní domek obci. V roce 1921 žila v domě č.p. 44 rozvětvená rodina zemědělského
domkáře Josefa Šeterla. Do rodiny patřila především manželka Markéta a dvě svobodné dcery Anna a
Marie, které pomáhaly s hospodářstvím. Dále zde žili dva svobodní bratři  majitele: František a Václav
a svobodná sestra Anna. Všechny tři živila sklárna Ondřeje Zieglera v Holýšově. Posledním členem
rodiny byla hospodářova matka, výminkářka, vdova Kateřina, rozená Ernstová ze Všekar. Hospodářova
manželka  Markéta,  rozená  Lišková pocházela  z  Čečovic.  Josef  Šeterl  i  jeho  bratr František byli
povoláni k boji za rakouského císaře ve světové válce. Oba prošli ruským zajetím. František se posléze
oženil s Kateřinou Strakovou z Kvíčovic. Kde skončili Anna a Václav se mi nepodařilo vypátrat. Starší
dcera Anna se provdala za Jana Steinbrückera z č. 18 a dům i hospodářství zdědila. Mladší Marie se
vdala za Václava Weise do č.  5.  Steinbrückerovi dožili  bezdětní.  V 50. létech u nich v podnájmu
bydlela Marie Jungová. Od jejich smrti dům slouží k rekreačním účelům. 
Jméno po chalupě – u Šitlů, patrně vzniklo zkomolením příjmení majitelů.

Č.p. 45 – u Vystrčů

Dům č.p. 45 byl postaven v roce 1903 zedníkem Václavem Osvaldem z č.p. 19, synem z početné selské
rodiny Daniela Osvalda a spolumajitelem byla jeho manželka Markéta, rozená Kramerová, pocházející
z č.p. 8. Po její smrti v roce 1918, Václav, který právě prošel světovou válkou, přivedl  svým nezletilým
dcerkám jako novou mámu Kateřinu  Bartovou z  Radonic.  V roce  1921 byly v  domě vedeny dvě
domácnosti. V první žila rodina domkáře Václava Osvalda a jeho manželky Kateřiny. S nimi žily čtyři
dcery: zletilá Kateřina, která vypomáhala rodičům s hospodářstvím, další tři: Markéta, Anna a Marie
byly nezletilé.  Nejstarší dcera Barbora, která byla patrně v době sčítání na službě v některé z okolních
vesnic, se v roce 1927 provdala za Jana Kaase ze Šlovic. Spolu si pak postavili dům, naproti nad
rybníkem,  dnes  č.p.  47.  V roce  1933 Osvaldovi  převedli  dům na  druhorozenou  Kateřinu  a  jejího
manžela Václava Harmáčka ze Ptenína. Další tři dcery Anna, Markéta a Marie skončily pod příjmeními
Beková,  Herianová a  Fictumová v Kvíčovicích.  Po 2.  světové válce  odešli  Harmáčkovi  osídlit  do
Bukovce. Sebou vzali i Kateřinu a Václava Osvaldových. Dům převedli na osmnáctiletou dceru Marii
se služebností výminku pro staré Osvaldovi. Ti se také za čas do domu vrátili dožít. 
Druhou domácnost v domě č. 45 vedli v roce 1921 Josef a Anna Bublovi. Tesařský dělník z pily ve
Vránově Josef, který odvozoval svůj původ ve Štíchově č. 19, byl synem Josefa Bubly a Alžběty rozené
Osvaldové, kteří v té době také žili ve Vráňově.  Manželka Anna, rozená Bartová pocházela z Radonic
a byla příbuznou Kateřiny Osvaldové. Kam se ze Štíchova později vytratili, mi není známo. Jejich byt
po čase využila Marie Korbová, která se tam uchýlila s dětmi po té, co svůj vedlejší dům postoupila na
syna z prvního manželství Václava Bublu. Po smrti  Osvaldových a rozprchnutí dětí Korbových do
světa dům přebralo JZD a ubytovalo zde svého pracovníka Jiřího Vaváka s rodinou. Ti zde však dlouho
nepobyli. Po jejich odchodu dům koupili Josef a Barbora Vágnerovi, kteří v té době bydleli na hospodě
v bývalé  škole.  Do domu se  pro  smrt  Barbory ani  pořádně nenastěhovali.  Josef  Vágner  po  smrti
manželky ze Štíchova odešel. Dům od té doby slouží k chalupaření.
Proč se tam říká u Vystrčů, není z písemných podkladů patrné.

Č.p.  46 – u Palírů
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Stavbu domu dokončil  v roce 1906 další zedník z rodu Rašků Václav, syn Jiřího z č.p. 37. Zápisem na
katastru učinil spoluvlastníkem svoji manželku Kateřinu, rozenou Krausovou ze Všekar, sestru Josefa
Krause z č.p. 42 u Tomšů. Po její smrti v roce 1908 si do domu přivedl její sestru Barboru. Při sčítání v
roce 1921 uvedl jako své zaměstnání soukromý zemědělec.  Patrně nemohli mít děti, tak tu s nimi žil
čtrnáctiletý synovec Stanislav Kraus, narozený v Plzni. A to je vše, co lze z dostupných údajů o rodině
vyhledat. Krausovi tu patrně přežili válku. Po jejich smrti v domě bydleli manžele Královi. Slávek a
Miluše, on z Dřínova na Mělnicku, ona rozená Šimková z neuměřské kovárny. Chvíli zde bydlel, poté
co ovdověl, i Jindřich Nachtman. Pak dům koupila rodina Václava Kaase ml. 
Přezdívka domu u Palírů je patrně odkazem na zednické schopnosti stavitele domu Václava Rašky.
Polír je starší název pro vedoucího stavby.

Č.p. 47 – u Kaasů

Tento dům v roce 1921 neexistoval. Byl postaven kolem roku 1930 Janem a Barborou Kaasovými a
jimi byl v roce 1933 zapsán do katastru. Jan pocházel ze Šlovic, Barbora byla dcerou zedníka Václava
Osvalda z č.p. 45 a jeho první ženy Markéty roz. Krammerové. Kaasovi měli tři syny: Jana, Václava a
Ladislava.  Po 2.  světové  válce  odešli  osídlit  do Bukovce.  Po nich  v domě žila  krátký  čas  rodina
Jaroslava Žižky, jehož manželka Kateřina rozená Volfová pocházela z č.p. 50. Po jejich odchodu do
Plzně  zde  našla  azyl  Marketa  Kreslová  s  dcerou  Martou.  Markéta,  povoláním  prodavačka, byla
nejmladší dcerou Václava Berklaua z č.p. 7, její manžel František Kresl byl v té době zavřený. Poté, co
se obě ženy odstěhovaly do Staňkova, zakoupil dům Vojtáček z Neměnic a začal dům modernizovat.
Krátce na to zemřel a dům koupili Antonín a Anna Kolářovi. Anna rozená Bublová pochází z č.p. 21,
Antonín se přiženil z Moravy. 

Č.p. 48 – u Martinů

Také tento dům byl postaven v třicátých létech minulého století.  Postavil  ho Jan Volf,s manželkou
Markétou, rozenou Wolfovou z Puclic.  Jan po celý život pracoval jako poštovní doručovatel a než si
postavil dům ve Štíchově, obešel několik štací. Předtím si však prošel 1. světovou válkou, kde skončil v
ruském zajetí.  S manželkou Markétou   vychovali  dvě děti:  dceru Annu a syna Jaroslava.  Jan zemřel
násilnou smrtí, když byl při výkonu svého povolání listonoše na cestě do Krchleb okraden a zavražděn.
Dcera Anna se provdala do Neuměře za Josefa Kubše. Syn Jaroslav dům zdědil poté, co se oženil s
Marií  Poláčkovou z  č.p.  38.  Z  jejich  manželství  vzešly dvě  děti:  syn  Jaroslav,  který  se  oženil  do
Staňkova a dcera Alena, jež se vdala do Puclic. 
Jméno po chalupě u Martinů zřejmě dům nese proto, že Jan byl nejstarším synem Ondřeje Volfa z č.p.
50, což byl dům, v němž se usídlil početný rod Martina Volfa a také tam se u Martinů říkalo.

Č.p. 49 – u Petrásků

 Toto je  druhý štíchovský dům, kde se po chalupě říkalo jménem jeho obyvatel.  I  tento  dům byl
postaven v třicátých létech 20. století. Postavili ho v roce 1933 manželé Josef a Marie Petráskovi. Josef
byl tesař z Vráňova  a Marie byla dcerou Jana  Tejnora z č.p. 14,  kde se po chalupě říkalo U ševců.
Petráskovi vychovali dvě děti: syna Karla a dceru Vlastu. Karel, který se vyučil zedníkem, se upsal po
skončení  presenční  služby vojákům.  Tak  se  dostal  do  Žatce.  Vlasta  se  ztratila  také  někde  v  těch
krajinách. Po smrti manžela žila Marie s Karlem Hodanem z Kvíčovic. Dům dnes obývá MUDr. Lenka
Chvojková.
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Č.p. 50 – u Martinů

Tento dům v době sčítání v roce 1921  neexistoval. Rodina Volfova, která zde po dvě generace žila
obývala v té době dům č.p. 30, který stál při potoku nad stavením č.p. 32 – u Konosů. Po výstavbě
nového domu č.p. 50, odkoupili dům č.p. 30  Tomanovi, majitele domu č.p. 32 , dům zbouraly a zbylou
parcelu  připojili  ke svému domu.  V roce 1921 rodinu Volfovu tvořil  Ondřej  Volf  st. s  manželkou
Annou,  rozenou Volenovou, která pocházela z Kvíčovic  a jeho děti:  dvě zletilé:  Jan a  Barbora a dvě
nezletilé: Václav a Kateřina. Kde byly v tu dobu ostatní děti: Ondřej, Markéta a Marie nelze dnes již
zjistit. Dům č.p. 50 po otci zdědil po svatbě s Annou Geigrovou  syn Ondřej. Jan,  který se oženil s
Markétou Wolfovou z Puclic si postavil dům č. 48. Václav zemřel mladý v roce 1934. Barbora zůstala
svobodnou a žila v rodném domě. Markéta se provdala do Holýšova za Jiřího Maulíka. Marie po válce
pracovala jako skladnice ZKD,  jak však skončila, mi není známo. Kateřina se provdala za Jaroslava
Žižku z Borohrádku a po krátkem bydlení v č.p. 47 se odstěhovali do Plzně.  Ondřej Volf ml. vychoval
se ženou dvě děti: syna Jana a dceru Marii. Jan prožil život v Hrádku u Rokycan, Marie  odešla do
Karlových Varů.
Dům nese přezdívku u Martinů jistě po otci Ondřeje Volfa st., který ve Štíchově žil v domě č.p. 3 a č.p.
38. Patrně byl tak silnou osobností, že se jeho jméno přeneslo až na chalupy jeho vnuků: č.p. 50 a č.p.
48. 

Č.p. 51 – u Šimanů

Dům č.p. 51 vznikl na pozemku u původní stodoly manželů Marjánových z č.p. 25. Proč se tam říká u
Šimanů, není jasné. Patrně se u Šimanů říkalo již jejich původnímu domu č.p. 25, který stál naproti přes
silnici.  To by pak mohlo být podle Šimona,  kteréžto jméno jeden z Roučku nosil.  Marjánovi dům
postavili počátkem třicátých let 20. století. V novém domě bylo také jednatelství družstevní záložny
tzv. kampeličky, které Marián vedl. Pracoval též jako obecní zastupitel a přes válku obec řídil. S rodiči
tu  pak žila  nejstarší  dcera Marjánových Anna s  manželem Václavem Kaasem,  vyučeným krejčím,
rodákem z neuměřské hospody. Spolu měli pět dětí: Václava,  Milouše, Zdeňka, Annu a Jaroslava. Po
smrti manželky si Václav Kaas přivedl z Puclic novou ženu Marii Duffkovou.  S ní přibyly další dvě
děti:  Dana a Bohouš.  Milouš  vystudoval lesnickou školu a odešel na umístěnku do Krušných Hor.
Anna se vdala do Honezovic, Zdeněk se přiženil k Mlezivovům do Všekar a Václav si přivedl Růženu
Sládkovou z Bukovce. Dana pracovala jako zdravotnice v Ostrově u Karlových Varů, Bohouš zůstal po
studiích elektrotechnické fakulty  v Praze a Jarda žije s manželkou ve Staňkově. Václav s Růženou,
kteří ostávali ve Václavově rodném domě s dětmi Růženou a Vaškem, se na stáří přestěhovali do č. 46.
Dům u Šimanů nyní obývá s rodinou syn Vašek. Václav Kaas nejstarší se aktivně zapojoval do dění v
obci.  Po  pětačtyřicátem  roce  pracoval  v  místním  národním  výboru  a  spoluzakládal  jednotné
zemědělské družstvo. Pro svůj úhledný rukopis a dobré vyjadřovací schopnosti, měl vždy v uvedených
orgánech též funkci zapisovatele. Určitý čas vedl též štíchovskou kroniku.

Č.p. 52 – u Pimaislů

I dům č.p. 52 byl postaven až po sčítání v roce 1921. Dle zápisů v pozemkové knize ho v roce 1935
postavil  na parcele rodiny Pancových Štěpán Najhajpl. Ještě téhož roku byl dům přepsán na manžele
Ondřeje a Markétu Pimaislových. Ondřej Pimeisl  byl  krejčí  ze Všekar,  který se oženil  s Markétou
Pancovou z č.p. 41. Za německé okupace se  Ondřej rozpomněl na své německé předky, převedl své
syny do školy s výukou v německém jazyce v Kvíčovicích a přihlásil se k německému národu. Zřejmě

21



za to zaplatil nasazením v německé armádě, zda se z války vrátil jsem nezjistil, ale po válce skončila
rodina v odsunu. Uvolněný dům obsadil s rodinou Josef Volf, zvaný Toňák, který zabydloval uvolněné
domy po odsunu německých obyvatel či po odchodu osídlenců do pohraničí.  Když pak Volfovi  dešli
bydlet jinam, nastěhovali se do domu Josef a Barbora Vágnerovi s dcerou Marií. Za čas se Marie vdala
a přivedla  do domu manžela Jana Mačudu.  Po rozchodu s  ním se z  domu odstěhovala  a  odešli  i
Vágnerovi. Dům koupili Josef a Anna Doudovi, kteří dosud bydleli v rodném domě Anny v č. 38.
Vychovávali dceru Alenu. Když se po smrti Šídlové uvolnila chalupa č. 38, vrátili se tam zpět. 
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