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Špalkové v Žáru čp. 16 (obec ně-
kdejšího okr. Volyně)

V selské usedlosti,  která  nese  číslo  popisné
16,   hospodařili  Špalkové  už   v  roce 1654,
jak   uvádí   berní   rula   Prácheňského  kraje.
(Edice dr. Antonín Haas, Berní rula 27,   Kraj
Prácheňský,  s. 117 – 118,  Praha  1954).  14.
srpna 1654 tam vizitační komise zapsala mezi
rolníky  „jež  qualitates  osedlého  mají“ Jana
Špalka, který „rolí má a osívá 27 strychů, jiné
handle a  živnosti  nevede.   Chová   4  voly,
4 krávy,  3 jalovice,  16 ovcí  a  4 svině“.

Jan Špalek 1598 - 1683
|

Martin  1661 - 1721
1694 oddán s Annou  NN (nezn. příjmení)

|

Bartoloměj 1701 - 1780
1729 oddán s Kateřinou,  r. Koudelovou

|

Jan 1732 - 1805
1756 oddán s Annou,  r. Blahovcovou

|

Martin 1763 - 1841
1797 oddán s Annou.  r. Fejtlovou

|

Vojtěch 1808 – 1875
1830 oddán s Annou,  r. Kubalovou

|

Vojtěch 1834 – 1884
1858 oddán s Josefou,  r. Kordíkovou

|

Václav *1869
manž. Kateřina,  r. Blahovcová

držitelé pamětního diplomu a kamenné desky
1938

Zpracováno podle záznamu
PhDr. Václava Davídka.

Štěchové v Horních Slověnicích čp.
18 (býv. okr. Lišov)

V chalupnické usedlosti hospodařili Štěchové
už před polovinou 17. století, kdy tu byli Vaři-
nec Štěch s  manželkou Kateřinou, synem Mar-
tinem a pěti podruhy. Rod těchto původních
Štěchů však brzy vymřel. Roku 1671 usedlost
koupil Bartoloměj Randa a jak to bývalo,
s gruntem převzal i příjmení.

Bartoloměj Randa – Štěch
|

od. r. 1714 hospodařil jeho syn
Martin Štěch

|

od roku 1751
Šimon Štěch

|

od roku 1789
Václav Štěch

|

od roku 1830
Jan Štěch I.

|

od roku 1875
Jan Štěch II.

|

od roku 1904
Jan Štěch III.

Ten svou žádost o uznání starobylosti rodu po-
dal v roce 1940. Doložil ji ověřenými výpisy
z pozemkových knih a přehledem rodové po-
sloupnosti hospodářů podle sirotčích knih z
 třeboňského archivu. Pamětní list s kamennou
deskou pro statek získal téhož roku a
v historické tabulce rodů je zapsán na 16. místě.

Zpracováno   podle záznamu
PhDr. Václava Davídka.
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