Pátrání po předcích v Hostouni
Od té doby, co Stefan Stippler, dnešní zástupce bývalých německých Hostouňských, chodil do 8.
ročníku gymnázia v rodném městě Nördlingen (tedy od roku 1985), se zajímal o pátrání po svých
předcích. Začínal sbíráním a tříděním dokumentů, které byly rozsety po celém širokém příbuzenstvu.
Tím přišel na původ babičky z otcovy strany Sofie Stipplerové, rozené Dietrichové. V rodině se
vyskytovaly také příjmení jako Dietrich, Tauer, Prokosch, Schlanetz, Dietz, Günter, Egerer, Gröbner,
Lang a Engelmann. Bohužel končily veškeré prameny už na počátku 19. století. Komunistický režim v
bývalém Československu nedovoloval bádat více, a tak pátrání po předcích v Hostouni uvízlo na
mrtvém bodě.
Historii rodiny matky Stefana Stipplera zmapoval již zevrubně jeho dědeček Rudolf Kretschmer
(1926-2000). Rudolf Kretschmer byl jednou z nejangažovanějších osobností své rodné vísky
Supíkovice. V jeho díle „Pyramida předků“ jsou zaznamenány výsledky všech jeho pátrání po
rodinách Kretschmer a Schroth. Pozoruhodné je, že všichni předkové pocházejí z bývalého
východosudetského okresu Frývaldov, dnes Jeseník. Historie rodiny Schroth (Schrodt) mohla být
sledována až do roku 1540. Samotná rodina Kretschmer (Krädschmer) pak jen v Supíkovicích může
být vystopována do roku 1760. Jejich dům (Geislersfeldova č. 25) byl od roku 1760 do odsunu v roce
1946 po celou dobu v rodinném majetku.
Několik dalších let se zaměřil Stefan Stippler na bádání po původu jména „Stippler“. Tím dokázal
vyzkoumat bavorsko-švábské Stipplerovi až do roku 1586. Během šesti Velkých setkání Stipplerových
byly všem, kteří nosí toto jméno prezentovány výsledky formou genealogických přednášek. Byla tím
rozvinuta celosvětová síť, od Německa přes Rakousko, Itálii, Švýcarsko, Kanadu, USA, až po
Austrálii. Na internetové adrese http://www.stippler.net se dají najít uplynulá setkání Stipplerových,
stejně tak jako doplňující informace k pátrání po původu rodiny.
Při první návštěvě Hostouně v květnu 2002 vzplanulo nadšení a zájem o kulturu a Česko. Jakoby
samo sebou tím začal další výzkum, tentokrát po hostouňských předcích. Zahájen byl ve Státním
archivu v Plzni. Richard Hellmessen z diecézního archívu v Limburku, kterému se podařilo najít již
spoustu materiálů o Stipplerových, se nabídl pomoci při pátrání po rodinné historii i v Plzni. Během 38
hodin strávených v archívu se mu podařilo rozšířit linii předků o několik generací. Přínosné dodatky
poskytl také další zástupce bývalých německých obyvatel Alfred Piwonka. Bohužel Státní archiv v
Plzni nedovoluje nahlédnout do matrik od roku 1900, tím je znemožněno pátrat po dalších předcích do
doby odsunu.
Podle dosavadních materiálů přišla rodina Dietrichova (babička Stefana Stipplera z otcovy strany) ze
Ždánova přes Švutvu, Sv. Jiří, Vlkanov a konečně z Horoušan do Hostouně. Johann Dittrich (Dietrich)
se narodil roku 1654, zemřel roku1728 ve Ždánově. Potomci rodiny Dietrichovy z Hostouně, kteří
nosili toto jméno jsou Edgar Dietrich (* 1944) z Bruchmühlbachu a jeho děti Jochen Dietrich (*1972)
a Simone Dietrichová (*1976).
První v Hostouni narozený Dietrich byl Johann Dietrich. Narodil se roku 1881 v domě č.p. 115. Jeho
otec Wenzel spatřil světlo světa ještě v Horoušanech. Johann Dietrich se oženil roku 1910 s Marií
Dietzovou, narozenou roku 1888 v Hostouni (č.p. 20). Při první procházce po hostouňském hřbitově
našel Stefan Stippler ještě tři zachovalé hroby rodiny Dietzovy, kamenné podklady k pátrání po
předcích. Hroby byly nyní zcela zrenovovány a sloučeny v hrobě, a to zrovna na místě, kde jsou
pohřbeni prapraprarodiče Stefana Stipplera Johann a Barbara Dietz. Johann, který se narodil roku
1824 v Bělé nad Radbuzou (dům č.p. 161), oženil se roku 1842 v Hostouni s Barbarou Egererovou,
která se narodila v Hostouni (č.p.122) v roce 1820. Rodinu Dietzovu je možné vystopovat v Bělé nad
Radbuzou až k Leonhardu Dietzovi. Jeho syn Wolfgang se roku 1716 v Bělé narodil.
Jako příklad jmenujme ještě rodiny, které byly nalezeny v Plzni. Tauerovi se mohou vysledovat až po
Johanna Tauera, jehož syn se narodil v roce 1775 v in Tašnovicích. Rod Güntherových má původ v
Bělé nad Radbuzou. Johannes je nejstarší známý předek, jeho syn se oženil v roce 1743 v Bělé. Syn
Johanna Gröbnera Mathias se oženil v roce 1755 v Hostouni. Rodina Langova může být vystopována
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až po Johanna Langa. Jeho syn se narodil v roce 1799 v Nové Vsi. Johann Engelmann se narodil roku
1782 již v Hostouni. Tento výpočet by mohl pokračovat mnohými dalšími členy rodiny.
Pátrání po předcích je činnost, která nikdy nekončí. Především sbírání materiálů a jejich obsáhlost
nemůže prakticky nikdy skončit. Už jen ten, kdo zcela zdokumentuje své předky do desáté linie (to
jsou již pra pra pra pra pra pra praprarodiče, tedy osmkrát pra) může pokračovat dál: i ten nejstarší
vystopovaný předek má opět po dvou rodičích, čtyři prarodiče, osm praprarodičů atd.
Zájem na historii a tradici vzrostl, a tato vlna nostalgie je pouze ozdobnou špičkou ledovce, pod kterou
se ukrývá vážná snaha o historické porozumění. A už jen proto, že dějiny nejsou jen příběhy císařů,
králů a jejich dvora, ale protože se týkají i malých území, měst, vesnic, cechů a konečně rodin. Tím si
získává pátrání po předcích v posledních letech stále více příznivců. Člověk nemůže být šťastný,
pokud žije v izolaci, bez pojítek a souvislostí. Potřebuje bezprostřední vztah k nějakému místu, k
nějaké skupině, ke své minulosti. To vše mu dá něco velmi důležitého, a to identitu.
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