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HÁJE
Anna Pěchoučková
Rodná a krásná naše víska,
kdekomu se po ní stýská.
Do srdce rodáka je hluboko vrytá,
vždyť pohodu a klid v duši skýtá.
Lid je zde veskrze dobrý a žije v klidu,
nikdo si tu nestěžuje a nemá ani bídu.
Snad se tu i lid velmi dobře baví,
kdo to tady zažil, ať vás o tom spraví.
Je tu také parta skvělých lidí,
při místních akcích vždy úspěch sklidí.
Ať jsou starší nebo mladí,
spolu se zabaví a zadovádí.
Děti i dospělí si užijí tu ráje....,
….. zkrátka, to jsou naše Háje.

Autorkou básně je Anna Pěchoučková roz. Kokošková, Háje č. p. 3.
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Vážení a milí rodáci, vzácní hosté,
srdečně Vás vítám na dnešním setkání rodáků, jménem svým i jménem občanů Hájů, ale především
jménem všech, kteří se podíleli na přípravách dnešního setkání. Jsme rádi, že jste přijali pozvání do
své rodné vesnice a přijeli si zavzpomínat se svými kamarády na společná léta.
Otevřeli jste malou publikaci, ve které se snažili organizátoři zachytit historii a život vaší rodné
obce. Bohužel práce to byla velmi náročná a nejdříve se zdálo, že nemáme ani co zaznamenat.
Postupně ale, jak se začaly prohlížet staré fotografie a vyprávět různé historky o rozhledně, rybníku,
hasičích, bylo jasné, že vznikne pěkná publikace. Dochovaly se zápisy o číslech popisných, které
napsal pan Martin Hrubý z č. p. 26, a na ně navázala jeho pravnučka paní Eva Dobezová, která vše
pečlivě doplnila.
Vesnice Háje jsou připomínány poprvé roku 1379 a v letošním roce tedy uplynulo již 636 let od této
první zmínky. Šla staletí, vesnice měnila majitele, střídala se léta bohatých úrod s neúrodou.
Dnes si připomínáme novodobé dějiny. Přijeli jste zavzpomínat na bývalé časy a popovídat si
s přáteli. Možná Vás, ale bude zajímat i současnost vašich rodných vesnic.
Současné spojení sedmi obcí v jeden správní celek přináší mnoho různých přání, ale i povinností.
V roce 2015 žije ve všech obcích 884 obyvatel. Obec má od roku 2013 schválený územní plán, který
umožní rozvoj našich obcí včetně výstavby rodinných domků především pro místní mladé lidi. Od
1. 1. 2013 je v provozu historicky první řenečská mateřská škola pro 28 dětí. Obec provedla také
rekonstrukci historické budovy základní školy v Řenčích, kterou navštěvují děti z Hájů od roku
1980. Ve všech vesnicích byla realizována plynofikace, rekonstrukce veřejného osvětlení a byl
zaveden bezdrátový rozhlas. V letošním roce jsme dokončili stavbu nového kulturního zařízení ve
Vodokrtech, kde se o pouti konala první taneční zábava.
Na Hájích samotných bylo v roce 2011 zbudováno dětské hřiště a upraveno okolí váhy. V letošním
roce prošel rekonstrukcí i zdejší kulturní dům. Došlo k výměně oken a rozšíření venkovní terasy.
Krásnou přístavbou je pergola.
Obec se zaměřuje na opravu a údržbu obecního majetku, sportovišť a návsí, to vše za podpory
dotací.
Obecní úřad ve spolupráci se složkami pořádá různé kulturní akce, setkání důchodců, zájezdy do
divadla, vítání občánků, podzimní poznávací zájezdy, vánoční koncert, vánoční jarmark a zároveň
finančně podporuje jednotlivé složky. Na Hájích jsou nejaktivnější „Rodiče z Hájů“, kteří pořádají
dětské dny, maškarní bály pro děti i dospělé a další kulturní akce pro celou vesnici. Velmi úspěšný
je nohejbalový oddíl, který se pod vedením Vaška Hrubého staršího již několik let umisťuje na
předních místech v rámci okresní soutěže. Svoji popularitu si užívá i malá dechová muzika Hájenka
pod vedením Zdeňka Hrubého. Koláče na stolech jsou z cukrárny „V Háječku“ rodiny Baxových.
Háje jsou sice malá vesnička, ale činných a pracovitých lidí zde mají opravdu hodně.
Každý měsíc informuje obecní úřad své občany „Zpravodajem“, další informace o obci se můžete
dozvědět na webových stránkách obce: www.rence.cz.
Milí rodáci, když jsme začali s přípravami dnešního setkání a chystali pro Vás dárek a upomínkový
předmět, bylo jasné, že připravíme brožuru o historii Hájů. Konečnou podobu této pamětní knížky
zapsala a s pamětníky diskutovala paní Mgr. Eva Dobezová, které patří velké poděkování. Věřím,
že brožura, kterou držíte dnes v ruce, Vás ve vzpomínkách vrátí do dob vašeho mládí a Vám mladým
bude krásným obrazem historie.
Děkuji všem organizátorům, kteří se aktivně zapojili do příprav Vašeho setkání rodáků.
Vážení a milí, přeji Vám všem hodně zdraví a spokojenosti do dalšího života a krásně strávený den
se svými přáteli.
Miloslava Loudová, starostka
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OBEC HÁJE
Háje jsou položeny v pahorkatině jižního Plzeňska ve vzdálenosti asi 8 km od Přeštic.
Háje vznikly zřejmě při kolonizaci Plzeňského kraje. Poprvé jsou připomínány v roce 1379 jako
majetek Blahoslava z Řeneč, v 15. století jsou jako pustá ves jmenovány při statku Řenečském a
roku 1558 při statku Snopoušovském. Roku 1603 přikoupil Háje Jáchym Loubský k Lukavici. Jeho
syn Adam Jaroslav prodává Háje v roce 1623 Janovi Filipu Kracovi ze Šarfenštejna k Řenčím. Po
jeho popravě v roce 1635 a následné konfiskaci majetku se ves vrací do držení Adamovi Jaroslavovi.
V roce 1657 se stává majitelem Kryštof Bedřich syn Adama Jaroslava. V roce 1662 bylo vše
zabaveno královským prokurátorem a císařem Leopoldem bylo celé panství darováno Františkovi
hraběti z Harrachu a tak i Háje byly předány natrvalo k Lukavskému panství.
Po třicetileté válce byla vesnice zpustlá. Roku 1646 zde byl pustý dvůr a ještě berní rula pro rok
1654 uvádí ve vsi pouze 2 sedláky. Následně dochází k obnově vsi na blízkém návrší, trochu
východněji. Původní ves stávala u lesa řečeného Hájsko, západně od nynější vsi. Určitým dokladem
je i pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého otočená do nynější vsi zády.
Dle tereziánského katastru z poloviny 18. století bylo ve vsi již 9 hospodářů. V roce 1900 zde bylo
29 čísel popisných a 143 obyvatel (některé zdroje uvádí 119 obyvatel), v blízkosti pracoval
kamenolom.
Popis obce sepsaný v roce 1924 Martinem Hrubým z č. p. 26 (nar. 9. 4. 1890, zemř. 5. 6. 1966):
„Naše obec nachází se na menším návrší v rozsáhlosti as jednoho kilometru, čítající pouze 24 čísel
obydlených domácností, protažena jest silniční tratí, jenž byla postavena a přináleží pod správu
okresu Přeštického. Obec se nalézá ve výšině as 476 m nad hladinou mořskou, nejbližší město
Přeštice ležící směrem severozápadním od nás dvě hodiny vzdálené, k němuž přináleží obec naše
okresní politickou správou, okresním soudem, berními úřady, poštovním a telegrafním spojením,
železniční dopravou, týdenními a výročními trhy. Školou povinna a přifařena jest naše obec na
Prusiny vzdáleností jedné hodiny.
V sousedství naší obce se nalézá svými pozemky na straně jižní obec Osecká, k níž dosahuje půda
od Hájů svým pojmenováním „Pod Vršky“ a dále k východní straně s názvem „V Jamách“,
v sousedství s půdou Netunickou s názvem „Na vrchách“ a „U Netunic“, „Na Homolce“, „V Dubí
ve Velbiznách“, „U Kamene“, „U Lípy“, „Pode Dražky“ „Na Spáleništi“. Na straně jihozápadní
s obcí Vodokrty a pojmenování polí „Za Hospodou“, „Na Křešnici“, „Na Nivě“ a „Za Pecníkem“.
Pojmenování luk k Hájům přináležející směrem k Oseku „Na Dolejškách“, „Na Ohradě“ a
„Kyselky“, směrem k Černému lesu „V potocích“ a „U Černého“. V sousedství u lesa Hajska
směrem k Předenicům „Nad Houvary“ a „Ve Velbiznách“.
Pojmenování obecních pozemků, luk a pastvin, směrem cesty k Předenicům nalézá se menší pastvina
a část orné půdu již udržuje delší čas v pronájmu domkář Jan Diviš z čísla 4, podél té samé cesty
po pravé straně jsou dvě parcely orné půdy takzvané „Od Zvonění“, jež užívá Josef Topinka truhlář,
dále směrem k Černému lesu jsou v pronájmu na menší parcelky rozděleny louky v užívání na
několikaleté období domkářům, dále v sousedství s Černým lesem a po druhé straně v sousedním
katastru s obcí Oseckou, rozkládá se velká pastvina s původním svým názvem „Obecní dráha“, též
rozdělena na stejné díly, a dána k pronajmutí několikaletému užívání domkářům zdejší naší obce.
Co se týče půdy lesní, naše obec vlastní poměrně sousedním obcí menší část lesa s původním názvem
„V Draškách“, jenž se nalézá v sousedství s lesem velkostatku Dolní Lukavice a lesíky zdejších
Hajských hospodářů.
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Dalším obecním majetkem jest jeden domek, takzvaný „chudobinec“ s malým prostranstvím
zahrady, dále pak se nachází na návsi kaplička se zvonkem, ale již dlouholetou sešlostí pokryta
šindelovou střechou, byla nutná oprava na výdej obecních přirážek, jenž byla znovu přikryta
plechovou střechou a pak obílena, a dále nese sobě ze světové války nezapomenutelnou historii, jenž
zní byl odebrán zvonek bývalou rakouskou vládou na válečné účely, takže se nacházela zvonice bez
zvonku až do ukončení světové války, když neblahé doby válečné již minuly, počali naši občané opět
pomýšleti na pořízení nového zvonku, avšak obecního jmění žádného nebylo. Učiněna byla obecní
sbírka dobrovolná, avšak tato částka nevystačovala kupní ceně, zbývající doplatili manželé Karel a
Marie Bacíkovy, kdežto dobrovolná obecní sbírka vynesla 336 Kč, tak za nějaký čas byl nový zvonek
opět posvěcen v roce 1925, jenž byl k témuž účelu požádán obcí naší přifařený duchovní farář Vít
Kaska z Prusín, jenž za jeho přítomnosti s duchovními obřady byl nový zvonek opět na kapličku
zavěšen a používán k účelům obecním a jako zvoníkem byl ustanoven Josef Topinka, truhlář, z čísla
25 s nepatrnou celoroční mzdou, jenž si svoji povinnost svědomitě zastával.“
V roce 1927 zde bylo evidováno 138 obyvatel, v roce 1950 již jen 91 obyvatel. Háje byly
samostatnou obcí do roku 1960, kdy byly připojeny k Vodokrtům, Oseku a Knihám. V roce 1980
došlo ještě ke spojení s obcemi Řenče, Libákovice a Plevňov. Sídlo obecního úřadu je v Řenčích č.
p. 54. Ve všech 7 obcích bydlí 884 obyvatel. V roce 2015 trvale bydlí v Hájích 78 obyvatel ve 24
domech.
Zástavba je tvořena oválnou, jen zčásti obestavěnou návsí se čtvercovou kapličkou uprostřed mezi
stromy. Statky po obvodu jsou tradičního charakteru. Při silnici do Vodokrt bylo několik
osamocených statků. Proluka mezi centrem obce kolem kapličky a těmito statky je postupně
doplňována novou výstavbou.

Letecký pohled na obec Háje v roce 2006
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PAMÁTNÁ MÍSTA
Pozdně barokní socha Sv. Jana Nepomuckého
se nachází na rozcestí cest Háje – Vodokrty –
Osek.
Umístění sochy je vzhledem k tomu, že centrum
dnešní obce je soustředěno kolem návsi
s kapličkou, zvláštní. Často je spojováno
s teorií, že dřívější ves se nacházela západně od
současné. Možná však, že vysvětlení bude i
jiné, neboť původní vesnice měla zaniknout již
za třicetileté války, přibližně kolem roku 1630.
Jisté však je, že kolem sochy procházela hlavní
cesta spojující Čechy s Bavorskem a byla zde i
panská zájezdní hospoda v č. p. 1.
Socha je také zvláštní tím, že Sv. Jan
Nepomucký je zobrazen, jak se dívá směrem
před sebe (tzv. do davu), což je velmi netypické.
Tento světec je téměř výhradně zobrazován, jak
vzhlíží vzhůru nebo je zahleděn do sebe.
Chybný je také počet umístěných hvězd za
hlavou světce. Na soše jich je šest místo
standardních pěti. Socha byla částečně
restaurována před 1. setkáním rodáků v roce
2005.
Pomník umístěný na západním okraji vsi nese
tento popis:
„K upomínce památky světové války drahého
syna a bratra Karla Přibáně, který padl smrtí
hrdinou na poli cti a slávy v Srbsku ve vsi Novo
Selo, dne 16. srpna 1917, v 30. roce svého věku,
věnují rodiče Jos. a Kateřina Přibáňovi a bratr
Josef z Hájů čís. 1. Budiž jemu cizí země lehká.“
I my se připojujeme s tímto přáním všem
vojákům z Hájů, kteří padli v první světové
válce. Jména všech našich vojáků bojujících
v 1. světové válce se nám při přípravě této
publikace bohužel již od pamětníků nepodařilo
získat, a proto zde jejich neúplný výčet
neuvádíme.
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Kaplička v obci má čtvercový půdorys a je umístěna na návsi. Její stáří není známo. V průběhu let
prošla několika rekonstrukcemi. V současné době je stále využívána k rozloučení se zemřelým z naší
obce.
Křížek nad obcí je u cesty do Netunic. Jeho umístění zde není náhodné. Toto místo umožňuje krásný
rozhled na celou obec Háje a bylo zastavením smutečního průvodu při cestě na hřbitov Prusiny. Tak
bylo zemřelému umožněno se se svojí obcí naposledy „rozloučit“. Křížek s jedním ulomeným
ramenem byl před setkáním rodáků nahrazen křížkem novým vyrobeným ve slévárně Dýšina, starý
kříž je uložen v budově obecního úřadu.
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO A HŘBITOV NA PRUSINÁCH
Kostel na Prusinách je připomínán už roku
1366. Jako farní je zmiňován od roku 1384. Za
husitských válek pouze jako filiální. Současná
dominantní, zdaleka viditelná stavba je barokní,
z roku 1722, vzniklá za účasti architekta
Františka Maxmiliána Kaňky. Peníze na stavbu
kostela, 20.000 zlatých, odkázal ve své závěti
hrabě Adam Jindřich ze Steinau, Maršál
Benátské republiky, majitel panství Nebílovy
a Žinkovy, pochovaný zde v kostele. Místo
posledního odpočinku kryje mramorová
náhrobní deska s erbem. Z doby napoleonských válek, okolo roku 1800, když byla hrobka otevřena,
se dochoval záznam o uložených ostatcích: „Hrabě měl na sobě krátký kabát, kalhoty po kolena,
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černé punčochy a nízké střevíce se žlutými přezkami. Na hlavě měl rohatý klobouk. Paní, jeho
manželka, měla černý hedvábný šat, dosahující na kotníky. Dítko tam odpočívající bylo prý děvče“.
V kostele se nacházejí i další znakové a figurální náhrobníky. Na věži je zazděn kamenný erb pánů
z Úlice a Plešnic s letopočtem 1608. Dva kvalitní oltáře akantové z doby kolem roku 1700 jsou dnes
umístěny v kapli sv. Antonína v Nebílovech. Ve Státním oblastním archivu v Plzni jsou uloženy
Prusinské matriky od roku 1652. Nejstarší česky psaný zápis je z roku 1653. Fara pochází rovněž
z roku 1722. V patře bývaly na zdi vymalovány postavy granátníků z doby Marie Terezie
v nadživotní velikosti.
V minulosti se pohřbívalo na Prusinách v různých lokalitách. Své místo zde měli sebevrazi
i nekřtěňátka, po první světové válce i bezvěrci. Stará hřbitovní zeď vznikla zároveň s kostelem.
Hřbitov Prusiny sloužil jako pohřebiště pro obce ze širokého okolí, proto byl v roce 1905 poprvé
rozšiřován.
ŠKOLA PRUSINY
Již v roce 1360 byla v Prusinách fara. Je možné, že už tehdy zde byla škola.
V předbělohorské době Češi patřili k nejvzdělanějším národům v Evropě. V důsledku Bílé hory,
třicetileté války, rekatolizace a vyhnání evangelických kněží nastal dramatický úpadek vzdělanosti
na venkově. Zanikla většina farních škol. Na prusinské škole působil v roce 1658 „kumpán" Petrus
Schauer, v roce 1708 kantor Jaroslaus Joannes Trnka, v roce 1727 kantor Petrus Vertich, v letech
1734 - 1774 kantor František Prochaska.
Ve 2. polovině 18. století české školství nadále zaostávalo. Nemělo jednotné řízení, školy nejnižšího
stupně byly finančně závislé na blahovůli a štědrosti feudální vrchnosti. Na venkově běžně působili
jako kantoři vysloužilí vojáci, kteří uměli přinejlepším číst a psát. V roce 1774 provedla Marie
Terezie reformu školství. Základní školní vzdělání pro děti od 5 do 12 let mělo být povinné, nebylo
však nutně vyžadováno. Školství bylo zestátněno. Základní vzdělání zajišťovaly tzv. triviální školy
(trivium - psaní, čtení, počítání; kromě toho se učilo také náboženství a zpěvu). Byly zřízeny všude,
kde žilo 80 - 100 dětí, tzn. také při vesnických farách i filiálních kostelích. „Vzdělanost a kulturní
úroveň národa rychle a významně vzrostly. A stalo se tak na základě oficiálně uznané i
proklamované ideje, že rozšíření vzdělání na všechny občany patří k nejzákladnějším povinnostem
státu." Reforma přinesla ohromný rozvoj nižších škol - před rokem 1790 jich v Čechách bylo již
2601. Na Plzeňsku byly (kromě Plzně) školy v Dýšině, Druztové, Plané, Ledcích, Vejprnicích,
Štěnovicích, Starém Plzenci, Prusinách, Chválenicích, Žákavé a Seči. Farní škola na Prusinách byla
zřízena v roce 1774. Škola stála v místech dnešní školní budovy. Byla to jednotřídní přízemní
částečně dřevěná stavba krytá šindelem. Uprostřed byl byt učitele, při východní straně učebna, při
západní straně chlév. Na místě chléva byla v letech 1847 - 1853 přistavěna druhá třída. 23. června
1853 navštívil Prusiny kardinál kníže Bedřich Schwarzenberg, arcibiskup Pražský. U příležitosti
jeho návštěvy byl vybílen kostel, upraveny oltáře a pořízena Křížová cesta. „Též druhá třída, jíž as
šest roků rozestavěná, také dostavena byla i též celá škola se opravila."
Principál (školmistr, řídící učitel) měl byt přímo ve škole. Tvořila jej jedna místnost sloužící i jako
předsíň třídy. Každou sobotu vybíral od rodičů žáků tzv. sobotáles, měl nárok také na tzv. posnopné
(2 - 6 snopů obilí). Aby si přivydělal, hrál na varhany v kostele, zpíval na pohřbech apod. Teprve
od roku 1869 začali učitelé dostávat plat ze zemských fondů.
Od 9. listopadu 1774 na škole působil F. Thomas Spillar, rodák ze Starého Plzence, dobrý latinář,
písař, učitel a hudebník. Po něm zde až do roku 1862 působil jeho syn Anton Kajetán Spillar (1787
- 1867).
Od roku 1849 na prusinské škole působil Jan Spillar (nar. 1827 na Prusinách), nejstarší syn A.
Špillara a Marie, rozené Příkosické. Navštěvoval školu na Prusinách, v Dobřanech, v Blovicích a
od roku 1842 v Plzni. „Byly to tenkráte pro české hochy smutné studie; vše jen německy, mateřské
řeči jsme se neučili, ale odvykli a záporné. Odbyv třetí třídu a I i II hý ročník tehdejší čtvrté třídy
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podrealky šel jsem na přání svých rodičů do kursu, který jen jeden rok trval; i tu jsem se češtině
neučil a přece musel jsem se jinak bych vysvědčení, co pomocník na českou školu, nebyl obdržel.
Toho času přednášel na gymnasiu pro 7. a 8. třídu češtinu pan Dr. profesor Jos. Smetana, ten mně
dovolil při Jeho přednášce přítomnu býti, ale byla čeština ta, pro můj slabý žaludek příliš tučná;
proto jsem jí mnoho nesnesl. Abych zkoušku z české řeči co kandidát obstál, musel jsem jistému
študentu záplat, aby mne cvičil." V roce 1846 nastoupil J. Špillar ve Vejprnicích, o rok později ve
Šťáhlavech, v roce 1849 byl dosazen jako podučitel na Prusiny. „Škola byla malá, nízká, tmavá a k
tomu velký počet do školy patřících; protož musívaly ty malé; když ty velké psaly; odejít do našeho
bytu; kde s nimi můj otec jak říkali tenkráte "odříkával". V roce 1852 se stal provisorem, v roce
1866 k němu do školy nastoupil podučitel.
V roce 1864 byl zákonem zrušen školní patronát - právo prezentace učitele a povinnost stavění škol
přešlo na obce. O pět let později byla zavedena zákonná povinná školní docházka pro děti od 6 do
14 let. Stará prusinská škola už potřebám zcela nedostačovala.
Stavba nové školní budovy na Prusinách byla zahájena v březnu 1868. Stará škola byla po částech
bourána a od východní strany probíhala stavba nové školy. Výuka se v době stavby konala na zámku
v Nebílovech. V červnu už byla nová stavba pod střechou, na sv. Jakuba byla stavba ukončena.
Zásluhu o stavbu školy měl především A. Bráf, hospodářský správce v Nebílovech. Opatřil plán
nové školy, který zdarma zpracoval stavitelský příručí na Klášteře u Mnichova Hradiště p. Šefrlink.
A. Bráf také dohlížel na provádění stavby, kterou prováděl J. Volráb, mistr zednický z Příchovic.
Podle původního plánu měla třída, přistavěná v roce 1853 ke staré škole, zůstat zachována. Na místě
staré školy měl být přistavěn byt a nad ním školní třída. „Když přišlo k tomu, že příčná zeď u druhé
třídy se zbourat měla, shledalo se, že trámy na této zdi leží a tedy celý strop dolů sundat se musí. Tu
pan správce, který si již důvěry získal, zhotovil nový plán dle původního plánu tak, aby celá budova
pod jednou střechou byla." Nová škola stála 2600 zlatých, změna projektu si vyžádala 100 zl.
„O posvícení při sv. Havle byla škola slavně vysvěcena; po celý týden se přípravy konaly. Na rohu
farní zahrady stála pěkná brána z klestu a věnců, od kostela ke škole a od školy až k bráně řady
stromoví a věnců - všude byl písek navezen, škola byla samé věnce, se střechy vlály dlouhé prápory,
které jsem z Plzně obdržel. V neděli o posvícení po deváté hodině očekávala školní mládež c. k.
místodržitelského pana radu Špuláka, pana komisara Trage a pana ředitele Chodounského; pan
c.k. stavitelský ingenieur Svoboda již zde byl, nebo v sobotu celou budovu prohlížel a protokol
sepsal. Před desátou hodinou šel průvod do kostela, kde zdejší pan farář František Till držel
slavnostní kázání, pak byla slavná mše sv., po té se šlo v průvodu do školy, tu na prahu školy žák 9
ti lety Antonín Bráf všecky přítomné hosty přivítal a ve jméně svých spolužáků všem poděkoval, jenž
o stavbu nové budovy se byli starali. Nyní při zpěvu slavnostní kantáty počal vykropovat dolejší síně
a pak nahoře v střídách se ostatní církevní obřady vykonaly. Po vysvěcení se šlo opět do kostela; tu
bylo vzívání Ducha svatého a Tebe boha chválíme, což až do jedné hodiny trvalo. Celý výkon se
musel c. k. hejtmanovi líbiti, nebo jevil velkou spokojenost."
V květnu 1906 byly zahájeny přípravné práce k další přístavbě školy. Práce prováděl K. Štika, mistr
zednický z Plzence. „Stavba pokračovala velmi liknavě. Často nedostávalo se stavebních hmot.
Někdy nebylo dříví krovního, prkna podlažní se ztratila, schody následkem všeobecně stávky
kamenického dělnictva musil - ačkoli mamě podnikatel čekal na ukončení stávky - objednati z lomů
u Olšan za Nepomukem - jindy opět pršelo a pro déšť nemohl se voziti násypný popel pod podlahu.
Jindy opět cihel v dostatečném množství nebylo pohotově."
„Památný den pro zdejší obec školní byl svátek všech Svatých 1907. V ten den světila se přístavba
školy za účastenství mládeže, družiček, zástupů lidu obcí zdejších i vůkolních, hasičů z Nebylov a
Netonic. Škola okrášlena chvojovými věnci a quirlandami i prapory. K žádosti místní šk. rady
posvětil přístavbu odp. kníž. arcib. vikář Jos. Tangl z Chválenic."
Po kázání v kostele byla provedena mše svatá, pak přešel průvod do školy. Po obřadech byly
posvěceny kříže, vysvěceny chodby i nová místnost. Promluvil také Jan Bouček "a na konec
provolal nejvyššímu příznivci moderního školství J. Veličenstvu císaři a králi třikrát „Sláva", což s
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nadšením obecenstvem bylo opětováno. Zpěvem hymny ukončeno. Po té následovalo prohlížení
místností a uznáno všeobecně, jaký v tom rozdíl přec učiti v staré těsně stavěné, neúčelně upravené
škole a nyní v nové. Lidu se líbila škola velice. Na odpoledne uchystána na paměť významného dne
malá hostina s odp. světitelem v čele a za účastenství pozvaných zástupců obcí a přizvaných hostí."
V roce 1925 byla na Prusinách založena dvouletá Lidová hospodářská škola. Ve stejném roce firma
J. K. Rudolf z Plzně provedla připojení školy na elektrický proud. „Ve II. třídě dolejší, kde bývá na
podzim a v zimě ráno tma, dány 2 žárovky, v bytě říd. uč. 2 a na chodbě 1." Řídící učitel Jan Bouček
odešel do výslužby.
V roce 1928 byla při škole vystavěna kůlna a stodůlka.Dne 12. dubna 1945 byla podle nařízení
okresního školního úřadu školní budova vyklizena. Do školy měli přijít němečtí vojáci. Zařízení
školy bylo přestěhováno na faru a do hostinců v Nebílovech. Dne 22. května 1945 bylo ve škole
opět zahájeno pravidelné vyučování.
V roce 1947 byla provedena oprava školy. Součástí oprav bylo provedení břízolitových omítek.
Práce prováděl stavitel L. Přibáň z Plzně.
Do roku 1950 ve funkci řídících učitelů na Prusinách působil rod Boučků, navazující od roku 1894
na rod Špillarů, který zde působil od roku 1774. Ve vedení školy pak působili v letech 1950 - 51 V.
Steinocher, v letech 1951 - 75 J. Karban a v letech 1975 - 80 M. Ratajová.
V roce 1980 přestala škola sloužit svému účelu. Děti z okolních obcí začaly chodit do školy ve
Štěnovicích a Řenčích. „S platností od 1. 8. 1980 byla M. Ratajová ustavena - na základě usnesení
rady ONV Plzeň v Plzni ze dne 27. 6. 1980 - do funkce ředitelky ZŠ a ZDŠ Střížovice."
V posledních letech byla bývalá školní budova na Prusinách majetkem zemědělského družstva
Dolní Lukavice, pak soukromého vlastníka, a nebyla využita.
Od roku 2004 ve škole působí Občanské sdružení Ametyst, které ji využívá pro programy
ekologické výchovy a pečuje také o okolní pozemky.

Fotografie ze školy Prusiny - 1. řada: 1. zprava Miloslava Herejková (1933) č. p. 18, 2. zprava
Zdena Přibáňová (1934) z č. p. 1, 2. řada: 3. zprava Marie Vacková (1932) z č. p. 21, 3. řada: 5.
zleva Růžena Topinková (1931) z č. p. 25, 1. zprava Oldřich Vacek (1934) z č. p. 21, 2. zprava Karel
Pechan (1934) z č. p. 9
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ŠKOLA STŘÍŽOVICE
Roku 1867 se začal svážet materiál na náves. Rolníci dávali povozy, domkáři dělali nádenickou
práci (odkud byl tento materiál, není známo, snad z Nebílov a Borku). V tento rok se zároveň
započalo i se stavbou Prusinské školy. Výuka proto byla provizorně umístěna do nebílovského
zámku. Škola ve Střížovicích byla dostavěna v roce 1869, kromě hospodářských budov. V červnu
byl vypsán konkurs na učitelské místo, které tvořilo: 241 zlatých služného, 5 jiter polí a 1 jitro luk.
Do konkursu se nakonec přihlásilo sedmnáct žadatelů, až volba padla na Jana Noska. Učitele volil
obecní výbor jako vydržovatel školy. Správce školy Jan Nosek nastoupil službu po prázdninách, ale
protože mu obec neplatila, obrátil se na okresního hejtmana Františka Trojana, který pohrozil obci
sekvestrací a nařídil, aby od 1. května 1870 bylo služné učiteli vypláceno předem. Obec se však této
nemilé povinnosti zbavila brzy, neboť od roku 1871 učitelům služné platila země. V letech 1873,
1877, 1880 musela být obnovená podlaha v I. třídě, jelikož byla zničena houbou.
17. února 1876 byla podána žádost o rozšíření z jednotřídky na dvojtřídku. Proti rozšíření střížovické
školy se stavěl prusinský farář Till. Ještě v roce 1882 přetrvával boj o druhou třídu. Obecní výbor
se vzpouzel a protestoval, ale okresní školní rada naléhala a posléze i vyhrožovala. I přes hrozbu
sekvestrací se obec v roce 1889 odhodlala začít stavět.
2. července 1889 se započal svážet materiál na druhou třídu, a sice písek z Borku a cihly z Nezvěstic.
Prvotní rozpočet na tuto stavbu činil 1896 zlatých, který se zvýšil na 2212 zlatých a nakonec
překročil 3000 zlatých. Již 2. listopadu se konalo slavnostní svěcení školy.
O 57 let později, přesně 18. ledna 1946, byla svolána chůze okolních obcí, kde se měla projednávat
stavba měšťanské školy ve Střížovicích. Tato schůzka se uskutečnila v hostinci ve Střížovicích, ale
přítomní zástupci k dohodě nedošli. Tehdejší inspektor Maksa doporučoval měšťanku ve
Střížovicích. Domácí zástupci proto měli své důvody, neboť Blovice je odškolily a jim nezbývalo
nic jiného, než postavit novou budovu pro vyučování. Nebílovský zástupce poukazoval na to, že u
nás leží na silnici směrem od Netunic sníh v době závějí až do konce května. Zástupce Oseka zase
tvrdil, že by děti musely přes hluboký les atd. Výmluvy prý nebraly konce. Netunice například
chtěly přestavbu na Prusinách, Nebílovy zase dávaly k dispozici zámek. Jen chouzovští a chlumští
byli pro školu ve Střížovicích.
Již 10. listopadu 1945 podal MNV žádost o zřízení měšťanské školy. V žádosti je závazek obce
Střížovice, že provede adaptaci obecní školy k účelům té měšťanské na svůj náklad a že na okolních
obcích, které vstoupí do újezdu této školy, nebude požadovat žádného podílu na náklad stavby. Dne
22. února 1946 se konalo šetření v obecní škole za účasti okresního školního inspektora Františka
Maksy a zástupců MNV obcí Chlumu, Vlčtejna, Chouzov, Hájů, Oseka, Předenic, Střížovic,
předsedů místních školních rad a učitelů. Jednání však opět skončilo neshodou mezi zúčastněnými,
neboť některé obce byly stále proti škole ve Střížovicích a chtěly spíše školu v Netunicích, kterou
zase jiné zavrhovaly. Obec Střížovice se opírala o tu okolnost, že byla největším poplatníkem ze
všech obcí a že posílala do měšťanské školy největší počet dětí.
Nutnost zřízení měšťanské školy v obci ještě více urychlil dopis od měšťanské školy z Blovic ze
dne 16. května 1946, ve kterém se psalo, že od školního roku 1946 - 47 se nebude přijímat žactvo
mimo újezd této školy. Střížovice do tohoto újezdu nespadaly, a proto by děti ze Střížovic musely
chodit místo do měšťanské školy do školy obecné, nebo by je museli rodiče posílat do některé
vzdálené školy, což bylo ovšem na základě nařízení o nepřijímání dětí mimo újezd nejisté. Všechny
tyto okolnosti byly brány na velkou váhu u místních občanů, kteří se již předem zavázali, že nejen
náklad na adaptaci, ale i podle možností dobrovolnou prací budou stavbu školy podporovat.
Zápis do připravované měšťanské školy se uskutečnil 1. července 1946 a konání zápisu bylo včas
všem okolním MNV zasláno. K zápisu se však dostavily pouze místní a chouzovské děti.
Nakonec se vše podařilo včas zajistit, i když zatím jen v provizorních podmínkách, kdy obecní a
měšťanská škola se střídala ve dvou třídách a jedna učebna byla zřízena i na sále v hostinci.
Měšťanská škola ve Střížovicích byla slavnostně zkolaudována dne 24. ledna 1947 a tím se naplnila
snaha všech občanů Střížovic o otevření měšťanské školy v obci.
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Do školy začaly chodit děti z okolních obcí, které byly dříve proti jejímu postavení. Škola ve
Střížovicích sloužila až do roku 1988, kdy byla uzavřena pro nedostatek dětí. Přičemž se nepodařilo
obsadit ani učitelský, ani ředitelský post. Učební pomůcky, které zůstaly, si mezi sebe rozebraly ZŠ
Blovice a Štěnovice. Hajské děti chodily na druhý stupeň základní školy do Střížovic až do roku
1980, pak začaly navštěvovat školy v Přešticích a Štěnovicích.
ŠKOLA ŘENČE
V roce 1829 se začalo se stavbou řenečské školy. V roce 1831 „byla šťastně ta dávno vinšovaná a
očekávaná škola řenečská dostavěná. Dne 22. 12. 1831 se nastěhoval pan učitel Jan Šilhánek a 4. 1.
1832 školní dítky
přešly ze staré
školy do nové.“
Prvním učitelem
v Řenčích byl Jan
Šilhánek (č. p. 7),
krejčí, který se
vrátil do rodné vsi
z Vídně, kde byl na
zkušené. V roce
1803 začal ve své
chaloupce učit děti
číst, psát a počítat.
Vše se dělo bez
vědomosti
duchovních. Učil je
takto až do roku
1809. V tomto
posledním
roce
vyučoval Šilhánek na 50 dětí. V roce 1809 přišel do Řeneč přeštický děkan P. František Kutner,
přezkoušel Šilhánka a uznal jej za způsobilého. Protože se mu přihlásilo více žáků a měl v chaloupce
málo místa, najali mu řenečtí občané místnost naproti u Šafaříků (č. p. 20).
V roce 1820 se přiškolily obce Plevňov a Knihy (uvádí řenečská kronika). V publikaci Václav Jan
Mašek, písmák jižního Plzeňska se uvádí, že Plevňov a Knihy byly přiškoleny v roce 1810. Krejčí
Šilhánek takto vyučoval již 70 dětí. Za další dva roky (v roce 1824) se přiškolily k Řenčům obce
Vodokrty a Osek (tenkrát Vosek). V publikaci autorů Šlégla a Marčana z roku 1905 se udává rok
1824 za rok přiškolení Vodokrt k Řenčům. Mašek pak udává rok 1825. Přiškolení bylo asi usneseno
v roce 1824, ale provedeno v roce 1825. Předtím děti z Vodokrt a Oseka chodily do školy v Dolní
Lukavici. Řenečský učitel za svojí práci dostával 3 strychy žita, malé pomůcky (neuvádí se, co to
bylo) a měl 100 bankocetlí ročně. Kromě vyučování vykonával i službu zvoníka, za což měl
v užívání obecní políčko a louku. Vykonával i službu kostelnickou. V kronice se uvádí: „Pohřby při
kostelíčku vícovském z osad přiškolených odbýval, kam i víno mešní a hostie donášel.“
V roce 1831 byla vystavěna škola v Řenčích (dostala č. p. 44) a 22. prosince 1831 se tam krejčí a
učitel Jan Šilhánek i se svou rodinou nastěhoval. Dne 4. ledna 1832 bylo slavnostně zahájeno
vyučování. Škola byla pouze přízemní budova. Patřily k ní obce: Řenče, Plevňov, Vodokrty, Osek
a Knihy. Při svěcení školy byl patronem Ervin ze Schönbornů. Po 42 letech vystřídal Jana Šilhánka
učitel Josef Navara (3. listopadu 1845). Ten se ale v roce 1856 odstěhoval do Seče, a tak 30. června
toho roku začal vyučovat v řenečské škole učitel Aušpergl. V roce 1880 je jako učitel uváděn
Kvasnička, který se 1. září toho roku odstěhoval do Nezdic. Naštěstí byl prakticky vzápětí (přesně
10. září) získán pan učitel Josef Vincenc Korbel, který se do Řeneč přistěhoval ze Žinkov. Tento
učitel pak působil v Řenčích 33 let, od roku 1900 jako řídící učitel. V roce 1913 se přestěhoval do
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Chlumčan, když byl předtím za svoje zásluhy o obec jmenován čestným občanem Řeneč. Vystřídal
ho řídící učitel Bohdanecký. Řídící učitel J. V. Korbel byl skutečnou duší osvětového života
v Řenčích. V roce 1885 založil čtenářsko-hospodářskou besedu, zasloužil se o založení
„Reifaisenky“, která byla činná ještě po roce 1945. Jeho jméno nechybí při organizovaní všech
kulturních a společenských událostí v obci.
V řenečské kronice je uváděno, že v roce 1887 byla škola ještě přízemní a zahrada při silnici nebyla.
Bylo tam jen obecní místo, na kterém si školáci hráli. Tohoto roku přistavěla se škola o jedno patro.
V roce 1905 zvětšila se školní zahrada o 354 sáhů a přiškolené obce platily 2 koruny za sáh.
V roce 1900 se píše v kronice o dvoutřídní škole, kde působil řídící učitel J. V. Korbel a učitel –
varhaník František Luhan. V roce 1908 se již uvádí trojtřídní škola a přibylo jméno učitele Václava
Šimáně.
V přístupných dějinách řenečské školy jsou tři učitelé, kteří působili poměrně dlouho, a to její první
učitel krejčí Jan Šilhánek (42 let), J. V. Korbel (33 let) a pan řídící učitel Fiala (32 let). Působil tu
od roku 1950 do roku 1982.
Dle školských kronik:
1986 – výstavba kotelny, ústřední topení
2009 – kompletní rekonstrukce sociálního zařízení
2012 – zateplení stropu školních tříd, výměna oken
2013 – fasáda budovy, rekonstrukce přízemí, revitalizace školní zahrady
V roce 2012 obec Řenče zahájila výstavbu mateřské školy. Školka má kapacitu 28 dětí a její provoz
byl zahájen 1. 1. 2013.

Školní areál v Řenčích v roce 2014
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ROZHLEDNA
Rozhledna nad Hájemi byla vystavěna v roce
1938. Byla vysoká 56 metrů a měla 12 pater.
Patřila mezi vůbec nejvyšší v kraji. Rozhledna
bylo celodřevěná, nezastřešená, nahoru se
lezlo žebříky. V horní části byl umístěn
stoleček, do kterého si Hajští, kteří vyšplhali
až na horu, vyrývali své monogramy.
Za války byla rozhledna cílem anglického a
amerického letectva. Odražené střely létaly i
do poměrně vzdáleného okolí, dle pamětníků
jedna dokonce prošla do obytné místnosti č. p.
1, kde se zastavila v rámu okna. Základy
rozhledny byly podstříleny a celý prostor
kolem byl obklopen jámami, nicméně
rozhledna válce odolala.
Po válce se rozhledna postupně rozpadla a
byla nahrazena novou o poznání nižší věží.
Rozhledna měla již jen tři patra a k zajištění
rozhledu byly provedeny průseky v lese.
Na fotce z roku 1955 jsou ve spodní části
původní velké rozhledny zobrazeni Josef
Burda (nar. 1937) z č. p. 13 a Zdeněk Přibáň
(nar. 1940) z č. p. 1.
OSVOBOZENÍ OBCE (ze vzpomínek pamětníků)
Nad obcí Háje směrem k Netunicím za války Němci vybudovali poměrně významné stanoviště.
Bylo zde umístěno hnízdo světlometčíků ke sledování letadel přelétající touto oblastí nad Plzní, byly
zde také sklady, generátory a další zázemí německé armády. Obec byla proto za války často
ohrožována letadly. Vzhledem k blízkosti Plzně zde byly také poměrně často odhazovány pumy a
to z důvodu snížení hmotnosti letadel při přehřívání leteckých motorů (např. 1 takto odhozená spadla
i za usedlost č. p. 13) nebo z důvodu potřeby rychle opustit území, když byly angloamerické
bombardéry nad Plzní ohrožovány nepřátelskými německými letadly. Často obyvatelé Hájů mohli
pozorovat hořící Plzeň a to nejen při cestě ze školy z Prusin, kdy často musely děti ležet v příkopech,
ale i z rozhledny vystavěné v roce 1938. Americká armáda do Hájů přijela v květnu 1945 v tancích
směrem od Oseka. Němci ze základny před postupujícími osvoboditeli rychle ujeli. Své ženy, které
na základně měli s sebou, zde však zanechali. Američané je svlékli a rozehnali do lesů. Německou
základu pak úplně rozstříleli. S Američany ze vsi odjela Líba Chladová z č. p. 16.
ZÁJEZDNÍ HOSTINEC
Zájezdní hostinec v č. p. 1. byl v dávných dobách panskou zájezdní hospodou. Původní cesta
procházela nad současnou obcí a to při domu č. p. 27, dále pak směrem nad dům č. p. 37 a dále
kolem č. p. 1. Byla to jedna z hlavních obchodních cest propojující Prahu se sousedícím Bavorskem.
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JAK V HÁJÍCH CHOVALI KAPRY – autor František Hataj
„Snad mnohý z vás zná hlubokou rokli, která se táhne od Oseka k obci Háje, ale jistě žádný z vás
neví, jak tato rokle vznikla. Povím vám to tedy:
Za dávných dob se rozkládal nad obcí Háje při cestě, která vede přes Mrtol k Netunicům, velikánský
rybník. A v tom rybníce chovali Hájští vzácné kapry. Ti byli dobře živeni, prospívali a rostli
převelice. Nechybím mnoho, řeknu-li, že některé z těch znamenitých ryb byly již i na stole krále
Jiříka z Poděbrad. Tak pěstovali Hájští kapry po mnoho staletí. Až jednoho roku, kdy celé léto
nepršelo a bylo veliké sucho, náhlý příval vod protrhl hráz rybníka a voda se s hukotem valila
k Oseku, odnášejíc s sebou i všechny krásně vzrostlé kapry. Byli mezi nimi chlapíci, kteří vážili až
několik centů! Proto se jistě nebudete divit, že takoví kapři se nedobrovolné cestě z rybníka bránili,
mrskali sebou a vyryli onu hlubokou rokli k Oseku.
Občané hájští byli velmi zdrceni. Z celého krásného chovu zachránili pouze jediného. Ostatní
uplavali. Na znovuvybudování rybníka nebylo ani pomyšlení. Přece však si chtěli Hajští onoho
posledního kapra uchovat. Ale jak? Konečně v radě starších padl moudrý návrh, který byl
jednohlasně přijat. Kapra dali na patro, dali mu tam dostatek sena, aby neměl hladu a do necek vodu,
aby neměl žízeň. A tam ho prý chovají podnes. Někdy jej také pouštějí na pastvu, a tu vidíte vždy
na západním nebi červánky. To se ten kapr tak třpytí. Mrská-li ocasem, zdvihá se vítr a zkušení
hospodáři říkají, že se změní počasí.
Jen, prosím vás, na Hájských toho kapra nechtějte, mohlo by se vám to nevyplatit!“
RYBNÍK POD OBCÍ HÁJE
Původní rybník byl vybudován na počátku šedesátých let v přirozené údolní nivě pod obcí. Měl
plochu 40 x 60 m a čelní hráz dlouhá 40 m byla hluboká pouze cca 1 m. Čelní a boční hráze byly
zpevněny prefabrikovanými betonovým deskami o rozměrech 60 x 300 cm. Rybník byl bohužel
zřejmě vlivem nedokonalého utěsnění hrází poškozen a v roce 1967 došlo k protržení čelní hráze a
místa nátokového zařízení. Rybník byl postupně pokryt náletovými dřevinami a naplaveninami.
V roce 1995 přistoupila obec k obnově rybníka. Způsob opravy byl navržen Josefem Maškem ze
Starého Plzence a to tak, aby byl zachován rybník v jeho původních parametrech. V rámci stavby
byla vedle opravy a obnovy vodní nádrže navržena úprava celé vodoteče v celkové délce 100 m,
kdy dno a část svahů měly být zpevněny makadamem v tl. 15 cm. Projekt byl realizován firmou
Hokar spol. s. r. o. z Předenic. Celkové náklady činily 1 192 409,50 Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo vypořádáno vlastnictví k pozemkům dotčeným stavbou
rybníka, zahájila obec v roce 2010 jednání s vlastníky. Díky vstřícnému jednání všech osmi
vlastníků pozemků pod rybníkem se je obci podařilo v lednu 2011 vykoupit. Objekt rybníka byl
zkolaudován rozhodnutím Městského úřadu Přeštice až dne 31. 5. 2011. Následně obec nechala
všechny pozemky pod stavbou ještě sloučit pod jedno parcelní číslo tak, aby se objekt stal
jednotným i v rámci katastrálních map.
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ HÁJE
Výstavba kulturního zařízení byla zahájena v roce 2001. Práce provedla Stavební firma Hrubý dle
projektu Josefa Křováka z Plzně. Celkové náklady na výstavbu činily 1 701 852,- Kč. Stavba byla
zkolaudována v roce 2003. Do objektu byl v roce 2005 zaveden plyn. Kvůli nevyřešenému vytápění
byl z jižní strany přistavěn komín a zakoupena kamna na pevná paliva. Dále byla na západní straně
hajskými občany vybudována menší venkovní terasa. V roce 2014 byla v kulturním zařízení
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provedena výměna všech oken, v roce 2015 pak byly vybudovány venkovní zpevněné plochy a
přístřešky.
Nájemci objektu byli dlouhodobě Miloslav a Zdeňka Jandovi z č. p. 33, kteří se o provoz vzorně
starali. Od roku 2014 jsou nájemci Markéta Šelmátová z č. p. 25 a Jana Mrázová z č. p. 9, které jsou
zástupkyněmi sdružení Rodiče Háje.

Projekt KZ s ověřovacími razítky a datem stavebního povolení 16. 7. 2001

Fotografie kulturního zařízení ze dne 10. 9. 2003
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ŽIVOT V OBCI
Zápisy ze života v obci od roku 1920 do roku
1935 sepsal do kroniky pan Martin Hrubý
z č. p. 26 (na fotografii vpravo po návratu
z ruské legie). Níže uvádíme pouze částečný
výpis:
Rok 1920 a rok 1921 bude nezapomenutelným
a v paměti zachován tím, že byly pustošeny
smrkové lesy následkem rozmnožení se
takzvané lesní mníšky, která v letních měsících
se nalíhla a počala ožírati jeden suk po druhém,
takže v krátkém čase byly spustošeny veškeré
oddíly smrkového lesa, jenž nebylo možné těm
nepatrným živočichům, černým lesním
housenkám ničím čeliti, jenž bylo vše
bezvýsledné. Ač touto katastrofou byl postižen i
při naší obci Hajskou nám sousedící takzvaný
„černý les“ náležející majiteli hraběti
„Valdštýnovi“, panství Šťáhlavského, a vedle
v sousedství takzvaném lese „Sukořín“
náležejícího hraběti „Schönbornovi“, panství
Lukavského, jenž byly skoro zničeny celé pláně
nepřehledných smrkových oddílů mladých i
starých, jenž byly těmito živočichy vesměs
zničeny. Po ukončení polních prací, začátkem
zimních měsíců počalo se v černém lese
s pracemi dřevařskými, jenž byli zaměstnáni
dřevaři z bližších obcí: Netunic, Střížovic, Oseka, Vodokrt a i naše obec byla hojně při kácení
zastoupena, poněvadž k peněžité mzdě, která byla nepatrná, dělalo se za takzvané „domáky“ za
pěkný kus dřeva, jak se všeobecně říkalo, jenž si bylo dovoleno lesní správou každému dřevaři za
denní práci nejlepší kus dřeva, co bylo možno, jak komu unésti.
Rok 1922, 1923 a 1924
V těchto poválečných letech nastala všeobecná touha po zemědělské půdě, hlavně mezi drobnějším
lidem, jenž skvělých výdělků nebylo nadbytek, ale v krátké době vyšel v platnost zákon ustanoven
z nařízení republiky Česko-slovenské, o rozdělování hraběcích a šlechtických velkostatků mezi
drobný lid, jenž byla zmíněným majitelům půda Státním pozemkovým úřadem zabírána, jenž byl
k těmto účelům zplnomocněn a odbornými úředníky v těchto pracích obeznámeny. K naší obci se
také dostalo od sousedící obce Vodokrt příděl půdy mezi naše domkářské žadatele, jímž svoje rodiny
nebyli možni na svých pár korcových políčkách uživiti, tak byli podávány k příslušnému
pozemkovému úřadu tisknuté blankety s žádostí o přidělení panské půdy, jenž byl dosavadním
majitelem hrabě Jan Schönborn panství Lukavského, jemuž byla půda státním pozemkových úřadem
vzata do zábora a mezi drobné zemědělce rozdělena i těmto naším zemědělcům:
Janu Divišovi z čísla 4 bylo přiděleno za přídělovou cenu 1 ha asi normálně 3000 Kč. Františku
Petlanovi, kováři, z čísla 16, 1 ha, jenž se rovná 3 a ½ korce. Josefu Heřmanovi, jako válečnému
invalidovi z čísla 29, 1 ha. Josefu Kydlíčkovi, domkáři z čísla 17 bylo přiděleno 17 árů (2 a ½ korce).
Tito žadatelé byli poděleni na parcely „Niva“, dále přes okresní silnici na druhou stranu byla
rozdělena druhá parcela takzvaná „Křešnice“ a to na tři díly při hořejší straně podél vozové cesty
směrem k Přešticům, bylo přiděleno Martinu Hrubému z čísla 26, bývalému příslušníku 7.
Československého sibiřského pluku jako legionáři 2 ha. Kdežto tato parcela byla dělena na tři díly,
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při spodní části okres. silnice bylo přiděleno Josefu Kokoškovi, bývalému příslušníkovi
Československých zahraničních vojsk, italskému legionáři ve výměře asi 84 árů, ač byl dřívějším
majitelem Jan Čiviš. Pak vedlejšímu sousedu Václavu Herejkovi, domkáři z čísla 18, byla přidělena
třetí část zmíněné parcele odborným inženýrem Státního pozemkového úřadu asi 70 árů.
Rok 1925
Při schůzi obecního zastupitelstva bylo pojednáno o zakoupení cementových rour na zregulování
přejezdu vedoucího přes cestu na náves ke kapličce, ač tato oprava vyžadovala nutných prací a
odpad vody svedený stokou okolo domku číslo 17 a číslo 16, okolo kovárny jest voda vedena spodem
vytékající k Motlíkovo louce a na druhém rigolu svedena byla voda z obecního rybníčka před
Němečkojc menšími rourky tím, že směrem, jenž v těchto místech bylo velmi nepohodlné přejíždění,
hlavně ve žních, když se svážely velké fůry, mnohému hospodáři byly mandele z vozu svaleny, jenž
to bylo v mnoho případech.
Rok 1926
Tento rok je u našich hospodářů nesen ve svých pamětích na neutěšenou neúrodu bramborovou,
jenž týkala se každého hospodáře, jak menšího, tak velkého.
Rok 1928 – 1929
Z roku 1928 na rok 1929 počalo se s přípravami na elektrizování Přeštického okresu, jenž mnoho
obcí počalo s těmito pracemi se zaváděním elektrického proudu do svých hospodářských objektů,
poněvadž jest to pro každého hospodáře, jak velkého, tak malého, velmi nenahraditelnou silou
k domácím pracovním výkonům, ač zmíněné obce jsou podřízeny pod jedno centrum těchto
elektrických sítí, jenž jest majitelem utvořivše družstvo s názvem „Majetek západočeských
elektráren akciové společnosti v Plzni“, avšak počátky těchto prací účinkovaly po našich vesničkách
místy i nemile, jenž bylo zapotřebí na zavádění elektrických prací většího kapitálu, co se týče samé
obce nemajetné i druhého poplatnictva, jenž muselo shromažďovati svoje peněžní úspory na
zaplacení elektrických motorů a mláticích strojů, jenž musely být kupované nové, a neb
přizpůsobovány z dosavadních strojů mláticích hnáni žentourem silou dobytka, na motor k výkonu
elektrickému, ač tato síla elektrická, jest pro každého hospodáře, jak pro malého, tak pro většího
velice výhodná, jak na světlo, tak i cennější jest síla při zemědělských objektech ve všech
hospodářstvích a různých jiných podnicích. Naše obec jest osvětlována na čtyřech význačných
místech s automatických zařízeních, jenž se samočinně rozsvěcují a též zhasínají s paušalovaným
obecním platem 400 K za rok: v naší obci se nalézá k dvaceti elektrických motorů k výkonnosti
hospodářských prací hlavně v sezóně mlácení obilí, jenž byly motory kupovány od různých firem, a
to ze Škodových závodů z Plzně, od firmy Kolben a z Českomoravské továrny značky Svět, jenž byly
kupovány hospodáři v různých cenách dle síly motorové výkonnosti od nejnižší ceny 2500 Kč do
výše 5000 Kč, jenž tato síla jest nenahraditelnou po našich vesničkách, jenž jsou přidrátované jedna
ke druhé vysokými sloupy spojený nataženým drátem, po němž jest dodáván z hlavní centrály
plzeňské zásobující všechny obce na Přeštickém okrese, jenž jsou již po většině zelektrizovány. Naše
obec jest připojena se sousedící obcí Osek, s níž byla navzájem sjednána dohoda, z finančních
důvodů, by nebyla jedna obec na úkor druhé zatěžována, tak byla postavena transformační budka
na cestě k Oseku od Hajské hospody na poloviční vzdálenost, ač zásobuje obec Háje a na téže lince
pod jedním vedením obec Osek. Na výstavbu transformační budky, jenž byla zadána stavitelské
firmě bratřím Františkovi a Josefu Sieglovým z Přeštic. Takže celkové zařízení s výstavbou,
zavedením a připojením elektrického proudu, jenž jest spojen s třemi obcemi, byl vynaložen celkový
obnos v ceně 28 360 Kč. S připojením se sousední obce Osekem nebyla tato naše obec s tímto
obnosem celkově zatížena, jenž byla hražena Oseckou obcí, v prospěch naší obce polovina této
14 180 Kč, takže nebylo břemeno této shora uvedené sumy naší obci uvaleno, když byla dělena na
dva díly. Na veřejná světla nacházející se na čtyřech význačných místech, jenž byla zavedena po
rozvodné síti, a vyplaceno z obecního jmění firmě Rudolf z Plzně částka 2379 Kč, ač tato světla jsou
určena pouze k účelům obce.
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Rok 1930
V roce 1930 počaly klesati velmi hospodářské produkty, ač to nemilé působilo na náš stav
zemědělský, co vše se prodávalo, jest velice levně, a co se kupuje do hospodářství potřebné od
průmyslových podniků, na svých výrobkách ceny nezlevnily. V roce 1930 pozbyly na ceně
hospodářské plodiny a zvířectvo, také v jednu dobu se prodával 1 q cent žita za 75 Kč, ač v dřívějších
letech se prodávalo také za 250 Kč a také ještě výše, 1 q cent bramborů klesl na 10 Kč za metrák,
jenž se prodávaly také až přes 100 Kč, mladé podsvinčata (selata) se prodávali 1 kg živé váhy také
jenom za 5 Kč.
V roce 1933 byl opraven obecní domek, jenž už byl věkem sešlý a to hlavně krytina, jenž byla střecha
přikryta došky, takže při deštivém počasí zatékalo do zdiva a krovového dříví, jenž bylo celkové
shnilé, takže nemohlo už býti více použito na znovu opravenou budovu. Bylo vyměněno dřívím
novým, ze svého obecního lesa, takže byly přikoupeny jenom latě řezané na pile v Přešticích u
stavitele Jos. Siegla. Na dříví staré ze zmíněné obecní budovy a doškovou krytinu byla provedena
obecním starostou Matějem Bradou veřejná dražba, ač bylo místními občany vše skoupeno, jak na
palivo, tak i na stelivo. A peněžitý obnos byl hražen na výdaje řemeslníkům práce tesařské a
zednické, jenž stavěl zděný štít zpředu silnice a nový komín zedník Jan Přibáň z čísla 26 a práce
tesařské vazba nového krovu a jiného se zúčastnili bratři Přibáňové z čísla 11. Krytina došková
byla zaměněna krytinou taškovou, žlábkové cementky od výrobce známe firmy Pavla Brady
z Přeštic, takže domek byl přizpůsoben opět k dalšímu obývání, ačkoliv naše obec žádných neměla
chudých, tak jest domek dosud neobydlen.
Rok třiatřicátý byl velice úrodný na veškeré sklizně, ale také byl velice bohatý na myši polní,
hraboše, jenž se hrozně rozmnožili, takže se jejich množství mohlo přirovnávat k předválečným
letům v roce 1911. Hospodáři byli nuceni proti těmto hrabošům nějak se ohraditi, byly kupovány
pastě, různá mořidla a nejlépe se osvědčily jedy, a to jed fosforový, jehož bylo možno koupiti po
kilových krabicích u materialisty Mrskoše v Přešticích.
Rok 1935
Zmíněný tento rok nám bude nezapomenutelným, a bude zapsán v našich dějinách svoji neúrodou
následkem panujících suchých letních měsíců, jenž skorem přes celé léto nepršelo. Veškeré
okopaniny při stálých suchých dnech, brambory, řípy a druhé hospodářské plodiny na lukách a
jeteliny, jenž vše bezčasně zasychalo. Naše obec byla zvláště postižena na svých lehkých pozemkách,
kdež se nalézá šibřítá půda se svým šibřitým spodkem, v níž se málo vlhka udrží. Při nezměnitelných
letních suchých měsících a naději na pěknou úrodu bylo vše zklamáno. Předem počalo nouze o
zelené krmení., jenž se na první seč posekalo, a jako v minulých letech, že naroste krmení, jak to
obyčejně bývá. Ač veškeré hospodářské plodiny z velké části byly podeschlé a doba sklizně byla
skorem o měsíc uspíšena. Naše ovocnictví stálých suchem bylo mnohem zmenšeno podle dřívějších
prošlých normálních roků, ovoce bylo nevyspělé, ostalo drobné červivé, švestky ostaly drobné
zpadančelé, hrušky ostaly malé, jablka z velké části byly červivé a též zpadančelé, takže se jevil
velký nedostatek ovoce, totéž platilo o velké neúrodě zelí, jenž bylo nenahraditelné skorem v každé
domácnosti, jenž nebylo nikde ke koupi poblíže, tak sem bylo dovážené i také ze Slovenska, takže
bylo prodáváno zpočátku za 65 K a ke konci sezony se kupovalo za 120 K za 1 q cent, neb se každý
zásoboval k nakládání na zimní měsíce. Totéž platilo o malé neúrodě krmné řípy, která jest pro
každého hospodáře, jak pro menšího, tak velkého velice nužna, zvláště při letošním nedostatku
zelené suché sklizně, s níž se přes zimu velmi hospodařilo, tak jest řípa dobrou náhražkou k zimnímu
skrmování, jejíž neúroda byla velmi malá podle prošlých roků. Co se týče sklizně brambor, byla
sklizeň velice neutěšitelná, poněvadž při nejlepším vzrůstu, když brambor potřebuje také trochu
přírodní vláhy, ač bohužel tato vláha se nám přes celé léto nedostala, takže brambory po odkvětu
počaly již pomalu zasychati, při stálých zvyšujících se vedrech. Takže byla brambor malá úroda
podle minulého roku, jenž byl na úrodu brambor velice bohatý, jenž se nazásobily plné sklepy,
svážely se do kuchtů poblíže svých hospodářských budov, zvětšoval se stav vepřového dobytka,
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následkem rozmnožení se chovných plemenic, jenž se každý hospodář kolikanásobně zvětšil,
s předpokladem, že bude snáze hospodařiti, ale byl v krátkém čase zklamán, jenž se prodávala malá
selata za směšnou cenu, až za 3 K za 1 kg za živou váhu, takže nastala opačná doba, počala cena
selat rapidně klesati, plemenice byly vyprodávány za každou cenu na řezníky i pro svoji domácí
potřebu, jen každý hospodář byl nucen zmenšiti až na nejnižší stav, ale letošní rok 1935 se opět ceny
selat trochu zlepšily, jež se prodávali v letních měsících až do 15 K za 1 kg živé váhy, ale brambory
byly prodávany za 40 až 50 K za jeden metrický cent při podzimní době, po bramborové sklizni,
která se letošním rokem snadno uskladnila i svezla z polí, sklepy byly bezmála na půl prázdné,
brambory byly málo skrmovány a velmi šetřeny pro nastávající jarní sadbu, která bude povětšině
hospodářů se nedostávati, tak i celková letošní úroda následkem suchého léta byla částečně zničena,
aspoň v našem suchém katastru k naší obci přináležející, jest třeba občas pršeti, otavy nebyly celkem
žádné, veškeré drny byly takřka vypáleny, ovsy byly částečně krátké, luskoviny byly předčasně
uschlé, co se týče zeleného krmení strništního nebylo žádného, jak tomu bývá při normálních vlhkých
letech, jak se zasívá z počátku prvních žňových dnů, již koncem červencových a srpnových, jež se
objevily první žitné panáky na polích mezi nimi, jest viděti oráče s pluhem v ruce taženým jakýmkoliv
potahem, jenž spěšně připravuje půdu k osevu zeleného krmení, ale letošním rokem nebylo možná
žádné strništní krmení zaseti následkem stálého sucha, jež jsme byli letošním letem postiženi, takže
žádného strništního krmení na podzim nebylo, ač tím byl každý hospodář citelně poškozen. Ještě
jest dlužno zaznamenati v tomto roce pětatřicátém na počátcích jarních měsících postihla naší obec
a některé sousední obce silné krupobití provázeno deštěm a bouřkou, jenž nebyla v tomto roce od
žádného hospodáře nemile uvítána, když už byla jař celkem oseta a stromy ovocné se probouzely
k novému životu, zvláště třešně byly na květu nejvíce poškozeny, třeba to bylo na počátku jara
s krupobitím doprovázeno hromobitím, jenž se přenesla i na blízskou obec Chlum, neočekávaná
prudká bouře provázena silnými blesky, ač bohužel byla přistižena bleskem selská usedlost Karla
Šrámka rodem z Předenic, jenž byly ohněm zničeny hospodářské budovy, nějaký hovězí i vepřový
dobytek, jež nemohl být sousedy pro silný požár z chlévů vyveden, ač sám hospodář odjel před
bouřkou do blízkého lesa pro dříví.
Zápisy ze života obce od roku 1935 nejsou k dispozici a není zřejmé zda nějaké byly psány.
Z tohoto důvodu nám dalším zdrojem byla kronika MNV Vodokrty, kde jsou některé události
týkající se Hájů okrajově zaznamenány, od roku 1960 byla tato kronika vedena jako společná
pro sloučené obce Vodokrty, Knihy, Osek a Háje. Kroniku od roku 1946 vedl Josef Švajcr (sepsal
zpětně i události od roku 1930), od roku 1975 Josef Tišler z Vodokrt č. p. 22, od roku 1999 Jan
Brunát z Vodokrt č. p. 4 a od roku 2010 ji vede Miroslava Loudová z Vodokrt č. p. 64). Zdrojem
událostí ze života naší obce nám byl také meterologický zápisník Václava Hrubého (nar. 1925)
z č. p. 26 (výpisky z jeho zápisů jsou vložené kurzívou).
1938
Na vyvýšeninách byly stavěny trigonometrické rozhledny. Nejvyšší v našem kraji je v Hajsku 56
metrů. Byly stanoveny hlídky protiletecké obrany. Vždy dva muži hlídali do půlnoci a dva od
půlnoci do rána.
1944
Jsou časté přelety amerických bombardovacích svazů provázených stíhačkami. Obloha je celé noci
křižována reflektory světlometů, které jsou rozestavěny po celém území. Na Hájích v lomu jest
hnízdo světlometčíků, které bylo cílem bombardérů a tím bylo naše okolí ohrožováno.
1949
Dne 21. 11. se sázely třešně na Homolce.
1952
Dne 6. 10. začal jezdit na Háje autobus.
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1953
Dne 10. 5. napadlo 11 cm sněhu, stromy se rozlámaly.
1954
Červenec - 3. 7. stále prší, lidé mají zarostlé seno na lukách, do 9. 7. napršelo 133 mm, v řekách
voda vystupuje, rozlívá se po lukách. 10. 7. stále velké povodně v Úhlavě, Úslavě a Radbuze. Až 21.
7. první pěkný den 24 stupňů tepla. Lidé odváží sena, která se válela 4 neděle po lukách.
1956
Únor – v noci 23 stupňů mrazu ve dne 14 až 18 stupňů mrazu, 8. 2. ráno sněží, je asi 15 cm sněhu,
10. 2. 28 stupňů mrazu jasno, 11. 2. velká siberie, padá sníh, východní vítr, dělají se závěje. Sněží
do 19. 2., celkem je 25 cm sněhu.
1957
Dne 8. 7. bylo založeno JZD, večer bouřka 24 mm. Dne 13. 11. se dávaly dávky do JZD.
1958
Dne 28. 7. prvně společně sekali žito v JZD.
1960
Došlo ke sloučení MNV Osek, MNV Háje a MNV Knihy pod MNV Vodokrty. Do nového
národního výboru byli zvoleni:
Pelíšek Josef z Vodokrt (předseda)
Kozel Jan z Vodokrt (tajemník)
Budek Matěj z Vodokrt
Šelmát Vladislav z Oseka
Brejcha Josef z Oseka
Krpejš Václav z Hájů
Matoušek Josef z Knih
1961
Došlo ke sloučení JZD Vodokrty, Osek, Háje a Knihy pod JZD Mír Vodokrty.
Farma Háje – Brada Josef – vedoucí
Sobota Václav – skladník
Brada Josef – skupinář
Byla rozšířena cesta Osek – Háje. Od 1. 6. 1961 po ní jezdí autobusová linka Vodokrty – Osek Háje – Netunice – Nebílovy – Losiná – Plzeň. Pro zlepšení veřejného osvětlení byly v obci zavedeny
zářivky.
Prosinec – první týden teplo až 18 stupňů (nejteplejší den v prosinci od roku 1775), bylo jak z jara,
do 12. byly mrazíky až 18 stupňů, sněhové přeháňky a severní vítr až do Nového roku. Dne 24. 12.
se dělala světla na vsi – zářivky.
1962
Dne 19. 4. velká horka až 26 stupňů, u řek se lidé koupají. Následují velká sucha, srpen ráno 15
stupňů odpoledne až 30 stupňů tepla, studny u Davidů a u Sototů jsou bez vody.
Dne 8. 12. napadlo 30 cm sněhu, byla zima, o vánocích bylo 18 stupňů mrazu. Velká sucha a bída
o vodu. Studny v čísle 12 a 15 jsou suché.
1963
Dne 1. 1. mráz 16 stupňů, tuhá zima, 19. 1. silný vítr, velké závěje, autobus nemohl jeti, velké mrazy
25 stupňů – první oteplení až první týden v březnu.
1965
Dne 2. 3. je masopust, sněží je celkem 40 cm sněhu.
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Duben – stálé deště - v JZD je zaseto 6 ha hrachu jinak nic. Červen – až do 17. deště, od jara se
nemůže do polí, není zaseto ani zasazené brambory.
Červenec – od 25. do 31. jsme kopali kanalizaci od růžku až na konec Zdeňkovo zahrady – 160 až
170 cm hloubku a délku asi 160 m – kopali Jaroslav Hlas, Růžena Hlasová č. 25, Václav Hrubý,
Jarmila Hrubá č. 26, Zdeněk Hrubý a Marie Hrubá č. 30.
1966
Červenec – silné deště, 14. déšť 75 mm průtrž, voda nestačila
téci kanalizací, tekla přes cestu, 22. ve sklepu jsme měli 15
cm vody.
(fotografie vpravo zachycuje záplavu u bývalého obecního
domku č. p. 19)
1967
Dne 23. 2. silná vichřice vyvracela a polámala v lesích
mnoho stromů. V Hajsku bylo to vzato místy všechno, za
Vodokrtem ten vrch ležel celý. V západních Čechách byla strašná kalamita, přesahující 3 tisíce
hektarů zničených lesů, což je nejméně milion plnometrů. To je dřeva, že by se nevešlo na čtyřicet
tisíc vagónů. V Libákovicích to vzalo stodolní střechu i se zdivem, JZD tam mělo stroje, škoda si
800 tisíc Kč.
1968
Srpen 20. – 21. vrhla okupační vojska do Čech (Ruské, Polské, Maďarské, Bulharské, Vých. Němci).
Září – bylo zde ještě vojsko.
1970
Do provozu předána stavba odchovny mladého hovězího dobytka v Hájích. Stavba stála 2 400 000
Kčs. V obci trvale žilo 86 občanů.
Únor - byl studený, denně padá sníh, je vítr a tvoří se závěje, silnice musí stále protahovati. Asi 23.
začal táti sníh a byla velká voda v řekách. To trvalo jenom tři dny a zase mrzlo a padal sníh. 27. byl
tak silný vítr, že byly závěje, nemohl jezdit ani autobus do Plzně. Do Střížovic chodily děti do školy
po poli, po silnici žádný nemohl ani traktor ani autobus. Ráno se pak jezdilo do školy přes
Chválenice.
1972
Do užívání byla dána montovaná čekárna ČSAD, která byla postavena brigádnicky v akci „Z“.
(pozn. - jedná se o kovovou čekárnu před domem č. p. 26, která byla kolem roku 2000 nahrazena
dřevěnou čekárnou).
1974
Došlo ke sloučení JZD Mír Vodokrty a JZD Stráž Řenče do jednoho celku (1680 ha zemědělské
půdy).
1977
JZD Stráž míru Řenče, JZD Úhlavan Dolní Lukavice a JZD Dukla Netunice byla sloučena pod JZD
Stráž Míru Dolní Lukavice. Pod tímto novým názvem zemědělci hospodaří na ploše 4 463 ha. Počet
členů družstva byl 887. V družstvu pracovalo 591 trvale činných pracovníků, z toho bylo 340 žen.
JZD přispělo ze svého rozpočtu 200 000,- Kčs na výstavbu MŠ v Dolní Lukavici.
Poprvé zavedeny popelnice – komunální služby Blovice zahájily pravidelné odvážení popela a
odpadků z popelnic.
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1980
Bylo uskutečněno sloučení MNV Vodokrty a MNV Řenče – ustavující zasedání 8. 1. 1980
v Řenčích (předseda Josef Hajžman, tajemník Josef Forejt).
Na území celé Československé socialistické republiky se uskutečnilo k 1. listopadu 1980 sčítání
obyvatelstva, domů, bytů a jejich zařízení. Statistické údaje z tohoto v obci Háje jsou následující:
trvale bydlící osoby
z toho
mužů
žen
ekonomicky aktivní
z toho
mužů
žen
zaměstnání v obci
mimo
obec
okrese
mimo okres
národnost česká
slovenská
domy
z toho
trvale obydlené
stáří domů do 1899
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1975
1976 - 1979

bytů celkem
z toho
obydlené
v rodinném domku
velikost
1 pokoj
bytů
2 pokoje
3 pokoje
4 pokoje
5 a více
koupelna, sprchový kout
vodovod
ústřední, etáž. topení
chladnička
automatická pračka
ostatní pračky
barevný televizor
černobílý televizor
motocykl
osobní auta garážované
negarážované

79
44
35
53
30
23
24
v
8
21
77
2
27
25
9
0
6
4
6
1
1

27
27
27
5
9
5
4
1
13
17
5
22
1
21
0
21
8
9
1

1982
Občané z Hájů v akci Z vytrhali křoviny u silnice Osek – Háje a rozšířili výjezd z obce. V roce 1982
byla dosažena v JZD Stráž míru Dolní Lukavice průměrná měsíční odměna na družstevníka 2 225,Kčs.
1986
JZD má 877 členů, z toho činných 496, průměrný věk pracujících 39,5 roku – živočišná výroba 208
pracovníků, rostlinná výroba 51 pracovníků, 17 řidičů, 47 opravářů, 33 stavební četa, 73 THP a
ostatní.
Československý svaz požární ochrany ve Vodokrtech vyvíjí aktivitu jen ve společenských akcích.
Vážným nedostatkem je, že nejsou ustavena požární soutěžní družstva. ČSPO Osek a Háje vykazují
velice malou aktivitu.
1987
Na Hájích občané budovali kanalizační sběrač odpadních vod.
Středisko Řenče mělo užitkovost od jedné dojnice 3463 litrů mléka. Na tomto výsledku se nejvíce
podílí kravín na Hájích, kde byla dosažena největší dojivost v rámci JZD, s dojivostí 3909 litrů od
jedné krávy.
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1990
Dne 27. a 28. 2. vichřice od severozápadu, vítr dosahoval až 140 km za hodinu, v lese polomy, 4
stupně tepla.
1991
Do obce přestala zajíždět prodejna masa (protože se to prý nevyplatí). V listopadu je otevřena nová
silnice přes most z Vodokrt do Přeštic, po dvouleté výstavbě. Je široká 8 m. Touto přestavbou je
odstraněno životu nebezpečné místo pro dopravu na úzkém starém mostě.
1992
V roce 1992 se ve Vodokrtech, Oseku, na Hájích ani v Knihách nenarodil žádný občánek ani
občanka, což nemá pamětníka.
1993
Po celý rok 1993 se pokračovalo v přeměně celého hospodaření od státního vlastnictví
k soukromému. Přestavba celé společnosti na demokratickou je však spojena ve všedním životě se
strachem s rozšiřující se kriminalitou, inflací, s nezaměstnaností a sociálními problémy, zejména
mladých rodin a důchodců. Za tři a půl roku vzrostly spotřebitelské ceny zboží a služeb takto:
počítáme-li rok 1989 jako 100%, byl v červnu 1993 vykázán vzestup na 224 %.
Vývoj průměrné měsíční mzdy
1989 30. 6. 1993
3329
5697
v průmyslu
3417
4618
v zemědělství
2771
4821
v obchodě
3300
6269
ve veřejné správě
3067
9943
v peněžnictví

%
171
135
174
190
324

Nás na venkově se nejvíce dotýká státní diskriminační politika vůči zemědělství. Dotace do
zemědělství a na regulaci trhu potravin význačně poklesly. Spotřeba průmyslových hnojiv a
chemických přípravků se za poslední 4 roky značně snížila pro nedostatek finančních prostředků.
Hnojiv se nakupuje jen jedna čtvrtina. U spotřeby pesticidů uvádí statistika na 1 ha za rok jen 2,76
kg, v Německu 9,21 kg a v Holandsku 18,88 kg. Zemědělská výroba značně poklesla. V České
republice se sklidilo v roce 1990 8,5 milionů tun obilí a v roce 1993 jen 6 milionů tun.
V rámci našich katastrů hospodaří zemědělské družstvo Dolní Lukavice na celkové výměře 4097
ha zemědělské půdy, z toho 3554 ha orné půdy. Výsledky rostlinné výroby byly vzhledem ke
stávajícím podmínkám uspokojivé. V živočišné výrobě poklesly stavy dobytka.
Stav dobytka
skot celkem
krávy
prasata
prasnice

1990
3432
1241
5454
798

1993
2649
910
3924
450

%
77
73
72
56

1995
Dne 21. 6. déšť u Drašek v lese průtrž mračen, asi půl metru vody teče po asfaltu před nás, každý
den prší.
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1996
Dne 22. 10. zapojení telefonů po vsi. (pozn. – Dříve byl v Hájích pouze 1 telefon, který byl
k dispozici všem občanům a byl umístěn v domě č. p. 26. Telefonní dráty byly vedeny vzduchem
po dřevěných sloupech na Háje směrem od Oseka. Telekom v našem území zahájil pokládání kabelů
v roce 1995.)
2000
Dne 19. října 2000 proběhlo v sále pohostinství v Řenčích veřejné zasedání, na kterém informoval
Ing. Korecký občany o připravované plynofikaci našich obcí, o jejím financování a způsobu
provedení. Před zaplněným sálem odpovídal na četné dotazy občanů.
Byla budována kanalizace na Hájích nákladem 399 000,- Kč (prodloužení před č. p. 4 k č. p. 31).
2001
Byla zahájena výstavba kulturního zařízení Háje.
2002
Dokončení prací na novém kulturním zařízení (zatím bez kolaudace).
2003
Na kapličce na Hájích byla zhotovena nová střecha – nedoděláno – chybí fasáda a osadit mřížové
dveře a křížek na kopuli.
Byla provedena kolaudace kulturního zařízení. Celkové náklady 1 701 852,- Kč.
2005
Dne 7. ledna 2005 byl spuštěn plyn, prvními uživateli na Hájích jsou čp. 6, čp. 10 a čp. 21.
Dne 27. 8. 2005 se za pěkného slunečného letního počasí uskutečnilo první setkání rodáků, kterého
se zúčastnilo 68 osob.
Byla dokončena celková oprava kapličky – nová věžička, střecha, fasáda a nová mřížová dvířka.
Byla postavena nová kovová věž (na zesílení signálu pro mobilní telefony). Smontována v druhé
polovině roku na kraji lesa Hajsko v místě u „Matěje“, výška přes 20 m.
Veřejná obecní knihovna i místní rozhlas jsou mimo provoz.
2007
Pan Jaroslav Hlas z č. p. 25 odkoupil pozemek s rozpadající se obecní budovou č. p. 19 (bývalý
obecní úřad, klubovna mladých a hasičská zbrojnice) a provedl jeho rozbourání (nahrazeno plotem
a zahradou).
2009
V dubnu byl položen nový asfaltový povrch na silnici Háje – Vodokrty.
Byl dokončen nový chodník před kulturním zařízením.
2010
Provedena celková rekonstrukce veřejného osvětlení.
Dne 3. 11. obnoveno zásobování obce potravinami pojízdnou prodejnou paní Pavly Kaslové
z potravin Rada Dolní Lukavice. Předtím zajišťoval zásobování pan Strejc z Přeštic.
2011
Bylo provedeno odstranění rozpadajícího se objektu váhy na Hájích a vybudováno dětské hřiště. Do
všech obcí byl zaveden bezdrátový rozhlas.
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Byly odkoupeny pozemky pod místní komunikací v úseku Osek – Háje a pod rybníkem v Hájích.
Byla provedena kolaudace rybníka.
Bylo provedeno závěrečné vyúčtování plynofikace.
2012
Proběhla výstavba nové mateřské školy v Řenčích, která je pro naše děti v provozu od 1. 1. 2013.
2013
V dubnu byla opravena místní komunikace Osek – Háje – 1. fáze – spodní polovina. Vydání lesního
hospodářského plánu a územního plánu.
2014
V květnu byla dokončena oprava místní komunikace Osek – Háje (horní polovina od bývalého
transformátoru k Hájům). V rámci této akce byly upraveny také plochy autobusových zastávek.
V kulturním zařízení Háje byla provedena výměna oken.

SPOLKOVÁ ČINNOST
SDH HÁJE
Požární sbor na Hájích byl založen v roce 1957. Na první schůzi konané 21. září byli zvoleni:
předseda Tomáš Přibáň, velitel Jaroslav Hlas a jednatel Jaroslav Heřman. V roce 1960 byla
zakoupena stříkačka z továrny na hasičské zařízení z Vysokého Mýta. Stříkačka stála 13 227,31 Kč,
dopravné 149,20 Kč. Vše bylo uhrazeno z rozpočtu MNV Háje. Každoročně se konaly výroční
schůze, na kterých se projednávalo hospodaření a závazky sboru. Byla přijata především usnesení:
zakoupit nové hadice, opravit rybníček před č. 15 a to vyčistit bahno a zároveň kolem udělat
z kamene taras a získat nové členy.
V roce 1969 byla dokončena stavba hasičské zbrojnice. Zpráva ze schůze: „Strojník Nejdl upozornil,
že stříkačka je řádně zazimována, ale že má umleté zuby na startování a že je třeba nutně opatřit
nové. Bratr Úbl a Vakeš slíbili, že se pokusí toto kolečko opatřit. Předseda MNV prohlásil, že by
bylo třeba konečně dodělat rybník a že MNV je ochoten veškerou pomoc a že by platil i práci. Bylo
dohodnuto, že na příští schůzi bude rozhodnuto, co a jak by se dělalo.“
Usnesení z roku 1970: „Dodělání rybníka se převádí na letošní rok, provedou se 2 prevenční
prohlídky a 1 bojové cvičení, udělání regálů ve zbrojnici, obílení zbrojnice a úprava okolo, během
roku se udělají nejméně 2 členské schůze.“
Úkolem v roce 1972 bylo omladit sbor a dodělat rybník na Hájích. Na schůzi v roce 1973 se řešilo,
zda by nebylo lepší alespoň pro schůzovou činnost sloučit všechny 3 sbory v jeden, protože na
Hájích a v Oseku jsou sbory malé a pak na schůzi bývá velmi málo členů. Řešil se také sušák na
hadice.
Přepis diskuze z roku 1974: „V diskuzi hovořil s. Pašek, že při kontrolách zbrojnic byla hodnocena
zbrojnice na Hájích velmi dobře, lepší než v Oseku i Vodokrtech. Doporučuje, abychom nedělali
sušák na hadice ležatý, jak jsme zamýšleli, ale podle Řenčů, který by nebyl drahý a dobře jim
vyhovuje. Soudruh Tišler připomíná, že MNV se bude snažit, aby sušák na hadice byl jak na Hájích,
tak v Osece postaven ještě v roce příštím. S. Pašek pak doporučuje, že ve zbrojnici by měl být sešit,
kam se zapisuje každá práce, která se ve zbrojnici dělá. Heřman Jar. se ptá, jak dostat stříkačku
k vodě, odpovídá s. Tišler, že JZD traktor půjčí, i kdyby MNV měl naftu zaplatit.“
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V roce 1975 slíbil s. Dětka postavení sušáku na hadice a doporučil věnovat se více mladým, kterých
je na Hájích dostatek. Při povodni se protrhla hráz rybníka, v diskuzi na výroční schůzi s. Tišler
řekl, že se jedná o postavení prodejny na Hájích a bylo by třeba, aby požárníci pomohli. V roce 1977
se opět projednávalo, co udělat s rybníkem, aby se v něm udržela alespoň nějaká voda. Dále zástupci
MNV slíbili, že nechají udělat pro Háje sušák na hadice, takový jako je ve Vodokrtech. Výbor:
předseda Kokoška Jar., velitel Vacek Oldřich, ref. prevence Přibáň Václav, jednatel Janda Josef,
pokladník Hrubý Václav.
Zápis ze schůze z roku 1978: „Zúčastnili jsme se cvičení v Osece, kde byl vyhlášen poplach, že hoří
kravín. Hadice nám popraskaly, protože byly staré a zpuchřelé. Nové hadice nám od MNV
přislíbeny nebyly. S. Nejdl Lad. má přes mechanizátora JZD opatřit na sladovně v Přešticích roury
na sušák na hadice, které by se pak v dílnách JZD svařily a pak na Hájích postavily.“ V tomto roce
byl zakoupen starší sušák na hadice od SPO Horní Lukavice.
Zápis z výroční schůze z roku 1980: „Jednatel sboru přednesl správu o činnosti sboru. Většina
závazků byla splněna. Sušák na hadice v loňském roce postaven nebyl. Bude postaven v roce
letošním. Práce na rybníce také splněna nebyla. Nebylo žádné mechanizace. Dále pak seznámil
členy, že jsme dostali od MNV dva díly nových hadic B a dva díly C. V diskuzi vystoupil zástupce
OVSPO. Nejdříve nás seznámil s požárností celostátní a i našeho okresu. Uvedl i různé případy
z našeho okolí. Dále se mluvilo pak o rybníce, že už se těžko na Hájích rybník udělá. S. Busta pak
mluvil o tom, že JZD silážní jámu, která je u kravína, kde je voda stále celý rok, rušit nebudou a
nechají jí jako požární nádrž. Toto by byla jediná voda na Hájích.“
Zprávy ze schůzí sboru v letech 1981 – 1992:
Závazky: zhotovit požární nádrž, postavit sušák na hadice, získat mladé členy.
Byli přijati noví členové: Heřman Jaroslav (Háje 29), Hrubý Josef (Háje 30), Janda Miloslav (Háje
15), Kokoška Jaroslav (Háje 5), Mráz Ladislav (Háje 1)
Diskuze z roku 1983: „Diskuze byla hlavně zaměřena na zlepšení práce sboru. S. Zajíček navrhoval,
že nám přibyli mladí členové, aby jsme si dali závazek, že postavíme 1 družstvo. Okolo tohoto návrhu
byla velká diskuze, mladí by měli i chuť cvičit. Ale je jich zatím jenom 5, takže musíme počkat, až se
nám vrátí aspoň dva z vojny.“
V roce 1991 zemřel jednatel, p. Josef Janda, který vzorně vedl všechny písemnosti ve Sboru
dobrovolných hasičů Háje. Písemnosti převzal Jaroslav Kokoška, předseda sboru.
Seznam členů za dobu existence SDH Háje:
Číslo

Příjmení a jméno

Rok nar.

Povolání

Bydliště

1.

Bacík Karel

1917

dělník

Háje 3

2.

Diviš Jaroslav

1940

truhlář

Háje 4

3.

Heřman Jaroslav

1927

dělník

Háje 29

4.

Hrubý Václav

1925

dělník

Háje 26

5.

Hrubý Zdeněk

1933

technik

Háje 30

6.

Janda Josef

1922

JZD

Háje 15

7.

Nejdl Ladislav

1928

dělník

Háje 17

8.

Přibáň Karel

1913

JZD

Háje 1
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9.

Přibáň Tomáš

1897

JZD

Háje 11

10.

Přibáň Václav

1934

JZD

Háje 11

11.

Pechan Karel

1934

JZD

Háje 9

12.

Topinka Alois

1899

truhlář

Háje 25

13.

Vacek Jaroslav

1915

JZD

Háje 2

14.

Vacek Oldřich

1934

JZD

Háje 21

15.

Kokoška Jaroslav

1937

dělník

Háje 5

16.

Přibáň Josef

1928

dělník

Háje 18

17.

Baxa Karel

1950

JZD

Háje 31

18.

Heřman Jaroslav ml.

1963

truhlář

Háje 29

19.

Hrubý Josef

1958

stav. technik

Háje 30

20.

Mráz Ladislav

1956

řidič

Háje 1

21.

Janda Miloslav

1960

JZD

Háje 15

22.

Kokoška Jaroslav ml.

1961

JZD

Háje 5

23.

Tančouz Josef

1959

automechanik

Háje 22

24.

Heřman Jiří

1965

dělník

Háje 29

25.

Hlas Jaroslav

1958

truhlář

Háje 25

HÁJENKA - malá muzika z Hájů
Počátky založení muziky Hájenky z Hájů sahají do 80. let minulého století. V té době účinkovali
v kapele 3 muzikanti a to bratři Zdeněk a Josef Hrubých z č. p. 30, oba střídavě hráli na harmoniku
a křídlovku. Na bicí nástroje hrál pan Václav Kvídera z Krasavec. Repertoár, v tomto obsazení, byl
tvořen zejména lidovou písničkou, hrálo se na různých mysliveckých a hasičských akcích,
narozeninách, svatbách apod. V té době však ještě nebyl zcela vymezen název kapely.
K významné změně došlo v roce 1992, kdy se kapela rozšířila o dalšího člena, pana Josefa Ulricha
ze Zastávky u Dnešic, který hrál na baskřídlovku – tenor. V této době se již ustálil název kapely
Hájenka a to podle toho, že polovina muzikantů byla z Hájů. Později v roce 1993 rozšířil kapelu
další člen a sice pan Josef Šesták ze Dnešic, který hrál baryton. Toto složení kapely již umožňovalo
hrát hudebně náročnější skladby s výrazně hudebním zabarvením. Z repertoáru převažovaly lidové
písně, zejména našich autorů a písně zlidovělé v různých úpravách.
Jako host na „ klávesy“ /nesprávně varhany/ vystupoval také Zbyněk Hrubý – syn Josefa Hrubého.
V tomto složení vystupovala Hájenka několik let, absolvovala řadu úspěšných vystoupení nejen u
nás, ale také na slavnostech piva ve Weidenu aj.
V roce 2000 ukončil působení v kapele pan Václav Kvídera a od března 2001 začal jako stálý člen
kapely hrát na bicí nástroje pan Josef Šilhánek ze Střížovic. Ostatní obsazení zůstalo nezměněno,
příležitostně na kytaru a zpěv vystupoval pan Přemysl Brada ze Skočic. Postupně však došlo k další
obměně v kapele a to, když své působení ukončili pánové Josef Šesták a Josef Ulrich. Po jejich
odchodu začal s kapelou vystupovat a hrát na tenor saxofon pan Josef Přibáň z Vodokrt a to až do
roku 2011. Protože se muzika představovala jako malá dechová kapela, vypomáhal na krátký čas ve
hře na baskřídlovku opět pan Josef Šesták ze Dnešic.
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Významným mezníkem kapely Hájenky byl rok 2012, kdy začal v kapele také vystupovat a zpívat
pan Jiří Dinnebier, zpěvák, kolega a vynikající kamarád. Tento člověk zpíval dlouhá léta
s dechovkou Václava Palečka, Lesankou, se kterou má řadu nahrávek v plzeňském rozhlasu. S Jiřím
Dinnebierem se Zdeněk Hrubý dobře zná, neboť společně s Lesankou absolvovali řadu koncertů a
estrád.
Repertoár kapely se také rozšířil i o moderní sklady různých autorů. Základ skladeb však stále tvoří
lidové písně, řada je jich převzata právě z repertoáru Lesanky, neboť tyto skladby, zejména u starší
generace, jsou stále oblíbené a žádané.
K další změně ve složení kapely a v obsazení nástrojů došlo v lednu roku 2013, kdy začala na
harmoniku hrát v Hájence paní Jana Hofmanová z Přeštic. Tím mohl kapelník a vedoucí Hájenky
pan Zdeněk Hrubý zaměnit, do té doby hru na harmoniku, za baskřídlovku a společně s bratrem
Josefem tvořit v kapele dvojici na dechové nástroje. V této době však již také začínají v kapele hrát
na harmoniku synové kapelníka Zdeňka Hrubého, Tomáš a Jan, oba rodáci z Hájů č. p. 30.
Příležitostně se na hru na harmoniku střídají s paní Janou Hofmanovou.
V tomto obsazení vystupuje Hájenka až do současnosti. Příležitostně s Hájenkou vystupují a hrají
ještě pan Ladislav Chadt na tubu, Přemysl Brada na kytaru a Pavla Kriegrová – zpěv. Příchodem
Tomáše a Jana Hrubých došlo současně k omlazení kapely, oba chlapci mohou vystoupit též
samostatně se svým programem, ať už jako sóloví hráči, či společně jako akordeonové duo se
skladbami našich i světových autorů. Tato možnost často obohatí program Hájenky při různých
koncertech a vystoupeních.
V současné době lze konstatovat, že tato kapela má dobrou základnu muzikantů pro další působení
i rozšiřování repertoáru a žádaných skladeb dle zájmu posluchačů. Všichni členové kapely jsou
nadále připraveni hrát a zpívat pro dobrou náladu všech, kteří si lidovou písničku a repertoár
Hájenky oblíbili.

Na fotografii zleva Tomáš Hrubý (č. p. 30) a Jan Hrubý (č. p. 30), Josef Šilhánek, Zdeněk Hrubý (č.
p. 30), Josef Hrubý (č. p. 32) a Jiří Dinnebier
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NOHEJBAL HÁJE
Nohejbal se v obci Háje začal hrát kolem roku 1965 na malém hřišti pod kapličkou, pouze přes
provázek. Po roce 1970 jsme začali jezdit na turnaje a tam jsme teprve zjistili, jak se nohejbal hraje.
Viděli jsme první smeče a točené míče. Rychle jsme se učili a dokonce vyhráli okresní kolo SSM a
postoupili do krajského finále. Nejlépe obsazené turnaje se pořádaly na okrese Plzeň - jih v
Příchovicích a ve Šťáhlavicích, kde bylo možné hrát proti nejlepším hráčům např. z Bílé Hory,
Tachova apod. (samozřejmě bez úspěchu). Kolem roku 1974 se parta rozdělila a u nohejbalu zůstala
jen ,,turnajová“ skupina Míra Brunát (z Vodokrt), Karel Pechan (č. p. 9), Václav Hrubý (č. p. 26) a
Josef Tančouz (č. p. 22).
V prosinci 2004 byl konečně i na okrese Plzeň – jih založen nohejbalový svaz a to díky Josefovi
Kaslovi z Vodokrt (Sportovní unie PJ), Václavovi Rojíkovi z Prádla (jediné družstvo z PJ hrající
krajský přebor) a Liborovi Kulíkovi z Kasejovic (hráč Prádla), pod metodickým vedením M.
Wendlera a L. Gaigera. Zakládajícími oddíly byly: Letiny, Prádlo, Kasejovice, Chocenice, Háje,
Vodokrty a Zdemyslice (ty nakonec nikdy do přeboru nenastoupily).
Náš oddíl je samostatným členem TJ Řenče. První ročník se hrál 2005 za účasti Vodokrt, Ždírce,
Přeštic, Letin, Chocenic, Kasejovic, Dobřan B a Hájů. Okresní přebor se hraje na 4 hráče. Svoje
domácí zápasy hrajeme na soukromém tenisovém kurtu, který byl postaven za č. p. 26 v roce 1996.
Na bývalém hřišti pod kapličkou je nyní multifunkční dětské hřiště.
Historicky prvním vítězem okresního přeboru se stalo družstvo Hájů, na soupisce: Petr Přibáň,
Vlasta Fremr, Filip Fremr, Pepa Kučera, Václav Hrubý st., Václav Hrubý ml. a Karel Hrubý. Oddíl
Háje se stal do roku 2015 přeborníkem okresu již sedmkrát. Více informací o našem oddílu
naleznete na webové stránce www.nohejbalhaje.cz.

Na fotografii zleva: Jan Cibulka, Václav Hrubý ml. (č. p. 34), Karel Hrubý (č. p. 26), Václav Hrubý
st. (č. p. 26) a Zdeněk Novák
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MS HAJSKO
Sloučením okolních mysliveckých sdružení obcí Vodokrty, Snopoušovy a Řenče vzniklo MS
„Hajsko“ v roce 1980.
Myslivecké sdružení Hajsko z. s. Řenče vykonává mysliveckou činnost na 2380 ha, z toho je 2060
ha zemědělské půdy, 310 ha lesní půdy a 10 ha vodní plochy. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o
polní honitbu, pronajatou honebním společenstvím Řenče od roku 2013 na dalších 10 let. Předsedou
MS je pan Jiří Kohout.
V honitbě se vyskytuje užitková zvěř: prase divoké, srnec obecný, daněk skvrnitý a muflon. Stavy
zajíců a bažantů jsou nízké a proto nejsou loveni. Ze škodné zvěře je častý výskyt lišky obecné.
Průměrný roční odlov činí u prasete divokého 60 kusů, u srnce obecného 12 kusů a u mufloní zvěře
10 kusů. Každoročně je evidována zvyšující se četnost dopravních nehod - srážek se zvěří.
MS má v současné době 34 členů, kteří kromě péče o zvěř a její odlov vykonávají i brigádnickou
činnost pro zemědělskou společnost Lukrena a. s. (sběr kamene) a Obec Řenče (lesní práce).
Vrcholem činnosti po podzimních naháňkách je posezení s hudbou po "Poslední leči" v
Libákovicích a tradiční lednový Myslivecký bál pořádaný v Řenčích.

Fotografie z úspěšné naháňky – rok 2008
RODIČE HÁJE
Prvopočátky tohoto sdružení lze najít již v roce 1994, kdy se pět kamarádek, jmenovitě: Jana
Fialová, Martina Jandová, Markéta Hlasová, Iveta Fialová a Petra Jandová domluvily, že zahrají
divadlo pro své nejbližší příbuzné a pro lidi z vesnice. Dívky si ručně vyrobily programy a
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pozvánky. Za celé odpoledne se zahrály
celkem tři pohádky: Perníková chaloupka,
Červená Karkulka a Princezna na hrášku.
Pohádky se hrály na dvorku u Vojtů. Všechny
kulisy si připravila děvčata sama. Radost
z organizování společenských akcí nejen pro
své děti jim vydržela až do dnešních let.
V roce 2012 se domluvili Jana Mrázová,
Markéta Šelmátová, Martina Malá, Michal
Šelmát a Ladislav Mráz, že zorganizují
dětský den, který se na rozdíl od okolních
vesnic zatím na Hájích pravidelně nekonal.
Protože si tento den užili jak děti, tak později
Hry bez hranic 1995
večer i dospělí, stala se z organizování
dětského dne příjemná tradice. Pod názvem „Rodiče z Hájů“ pak začali výše uvedení organizovat i
další společenské akce jako jsou maškarní bály, mikulášské nadílky a další sportovní a turistické
akce. Všechny akce jsou organizovány především pro děti, které si užijí spoustu zábavy, soutěží,
dárků a sladkých odměn. Zároveň ale také slouží pro setkávání dospělých. V minulém roce Rodiče
z Hájů obnovili přerušenou tradici velikonočních koledníků a Hájemi tak opět procházely děti
s řehtačkami a zpívaly koledy.
Od července roku 2014 si „Rodiče z Hájů“ pronajali od Obce Řenče budovu kulturního zařízení na
Hájích, kde pořádají akce nejen pro děti, ale i pro dospělé. Na akcích se pravidelně setkávají i 4
generace. Konají se zde také večerní společenské akce s hudbou, jako jsou např. pyžamové a
maškarní bály, staví se Májka, uskutečňují se zde pouťové zábavy. Anebo se zde lidé prostě jen tak
sejdou, posedí a pohovoří s přáteli. Obyvatelé naší krásné vesničky se rádi potkávají a obzvláště pak
při takové příležitosti, jakou je 2. setkání rodáků z Hájů.

Fotografie z dětského maškarního bálu konaného v kulturním zařízení Háje – rok 2014
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HISTORIE ČÍSEL POPISNÝCH
(text kurzívou je bez jazykových úprav vložen z kroniky sepsané Martinem Hrubým kolem roku 1930)
Popis hospodářské usedlosti číslo 1 (u Šenkýřů)
Zmíněná usedlost má za sebou svoji kratičkou historii byla jako zakladatelkou svým prvním číslem,
této naší obce, jež byla prý postavená v neblahých dobách za času roboty, ač byl selský lid
v poddanství vrchnosti, tak byla asi kdysi tak zvanou panskou zájezdní hospodou, a přes silnici na
druhé straně v nynější zahradě „u Hrnčířů“ prý stávala kovárna nazvána formanskou sloužící
povozníkům, jenž jezdili pro zboží do Prahy, ač bohužel v těchto letech ještě žádného železničního
spojení a dopravy nebylo, takže bylo vše dopravováno povozy. Hospodářská usedlost čísla prvního
se nalézá na katastru Oseckém, jež byly pozemky prý odkoupeny od jednoho občana z Oseka jménem
„Kříž“ a tak počali na této domácnosti hospodařiti rodokmen Přibáňů, jenž žije dosud do nynějších
dob. Bohužel nevím, z kterého roku nastoupil Přibáň, a se svoji ženou zde hospodařil, jak do
zletilosti svého syna Josefa, kterýž pak se brzy oženil a sobě vzal za manželku Annu Peclovou rodem
z Borov, z domkářské chalupy od „husopasů“. Zmínění manželé při svém hospodaření stále
zlepšovali svůj majetek, přistavěli budovy, nové maštale a ještě některé menší přístavby, ale při svém
hospodaření v pozdějších svých starších letech počal zmíněný Josef Přibáň churavěti, jenž nebylo
od jeho choroby nějakým způsobem odpomoženo, jenž v krátkém čase svoji chorobě J. Přibáň
podlehl v roce 1932. A svůj majetek v poslední jeho vůli odkázal svému synu Karlovi (nar. 1913),
týž se v dohledné době oženil a vzal sobě za manželku Marii Bendovou (nar. 1916) z Nebílov „od
Matýsů“.
Měli dceru Zdeňku (nar. 1934), která
se vdala a odstěhovala se do Plzně, a
syna Zdeňka (nar. 1940). Světla
Přibáňová (nar. 1959) se vdala za
Ladislava Mráze (nar. 1956)
původem z Dolců a měli dva syny –
Luďka (nar. 1979) a Ladislava (nar.
1985), který se oženil s Janou roz.
Fialovou z č. p. 9, kde společně žijí.
V současné době v domě žije paní
Světla Mrázová.

Popis hospodářské usedlosti číslo 2 (u Roulenců)
Po přehlédnutí starých kontrachtů na této usedlosti hospodařil kolem roku 1723 nějaký Pavel
Škrábek, jenž prý hospodařil až do roku 1750. Pak převzal usedlost číslo 2 Josef Malý, musel platiti
nějakou dlužnou kontribuci do důchodu Lukavice ročně 47 zlatých, Hajskému šenkýři 3 věrtele ovsa
a 1 strych žita, a Oseckej kovářce 2 věrtele ječmene, pak musel platiti ke Chlumčanské kapli roční
příspěvek pěti šajnů bez valuty, kdežto Josef Malý hospodařil až do roku 1794, pak nastoupil na
domácnost číslo 2 Ondřej Mařík, jenž musel vypláceti podíly Janu Maříkovy 12 zlatých a sestře
Marii, provdané Plocarové, 7 zlatých. Zmíněný Ondřej Mařík hospodařil na této domácnosti až do
roku 1812 a v těchto letech převzal hospodářství Jan Vacek a hospodařil až do roku 1836 a pak
podstoupil svou usedlost Tomáši a Marii Vackovým. Tito manželé hospodařili na této hospodářské
usedlosti až do zletilosti svého syna Josefa, jenž podstoupili svoje hospodářství asi v letech 1904.
Tento syn Josef v krátkém čase se oženil a vzal sobě za manželku Barboru Pechovou rodem z Čizic,
jenž pospolu do nynějších dob ještě hospodaří. Zmínění manželé za svého hospodaření postavili
nové obytné budovy na témže místě, co stála stará dřevěná chalupa, jenž byla již věkem sešlá.
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V domě poté žil jejich syn Jaroslav Vacek (nar. 1915), který se oženil s paní Marií Matějkovou (nar.
1926) z Čachrova. Manželé zůstali bezdětní.
V domě též žila Jaroslavova sestra Božena, která měla syna Václava, který odešel do Plzně, a dceru
Boženu Vackovou (nar. 1926). Ta se vdala za Václava Marka (nar. 1928), který se přistěhoval
z Čižic. Měli syna Libora (nar. 1957),
který se oženil a odešel žít do Plzně.
Nemovitost byla v roce 2006
odkoupena rodinou Hajžmanových
z č. p. 31. Následně byla odstraněna
vstupní brána a všechny zemědělské
budovy, zachováno bylo zatím pouze
obytné stavení vystavěné Josefem a
Barborou Vackovými. I toto obytné
stavení však bude v blízké
budoucnosti odstraněno. Rodina
Hajžmanových v současné době
v centrální části původní usedlosti
staví nový rodinný domek.
Popis hospodářské usedlosti číslo 3 (u Nejdlů)
Na zmíněném hospodářství v předešlých letech hospodařili nějaký Kaslové, ač tito z neznámých
důvodů svoji usedlost v krátkém čase přenechali jistému Šestákovi rodem z Oseka, jenž na této
usedlosti hospodařil po několik let se svoji rodinou, ale po nějakém čase rodina Šestákova se
odhodlala celý svůj majetek zde prodati a odjeli do Ameriky, ač se také tak stalo. Zmíněnou
domácnost prodali, na níž se usadili dva hospodáři, jeden jménem Brah a druhý hospodář Bacík,
pocházející rodem od Rožmitálu (Voltuše u Rožmitálu), jenž na této usedlosti dělené na stejné
polovici pospolu hospodařili, ale bohužel jenom na nějakou krátkou dobu, nastalo mezi oběma
hospodáři různá nedorozumění, jenž došlo za krátko k dohodě a zmíněný Brah odprodal svoji
polovinu majetku nadále hospodařícímu Bacíkovy, jenž mu peněžitě splatil (asi rok 1870) a nadále
se celkově zmíněné hospodářství obhospodařuje jméno Bacíků, jenž manželé František a Anna
Bacík podstoupili majetek svému dospělému synu Josefu, jenž se v krátkém čase oženil a pojal za
manželku Filoménu Hajšmanovou z domkářské chalupy z obce Předenice, ač dosud pospolu žijí se
svými třemi dítky.
Dcera Marie se vdala do Kucín.
Dcera Růžena (nar. 1911) se provdala
za Cyrila Kokošku z č. p. 8. Syn Karel
(nar. 1917) zůstal na usedlosti č. p. 3.
Protože neměl žádných potomků,
usedlost zdědil synovec p. Jaroslav
Kokoška (nar. 1937), který ji
následně předal své dceři Anně
Pěchoučkové roz. Kokoškové (nar.
1959).
Anna
zde
žije
se
svým
manželem
Vlastimilem
Pěchoučkem (nar. 1963) ze Skočic a
s dětmi Lenkou (nar. 1986) a
Vlastimilem (nar. 1991). Syn Marek
(nar. 1981) žije v Běšinech.
Současný obytný dům byl postaven před 1. světovou válkou Josefem Bacíkem. Rekonstrukce domu
proběhla v letech 1962 - 1970. Dcera Lenka v současné době staví nový rodinný dům při východní
hranici původní usedlosti.
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Popis čísla 4 (u Pšutlů)
Domkářská usedlost čísla čtvrtého byla postavena na obecním pozemku, jenž byl vlastnictvím
obecního majetku, takzvaná pastuška, ale po nějakém čase s rozhodnutím obecní správy bylo
zmíněné číslo čtvrté odprodáno Janu Divišovi z čísla sedmého narozenému („od Sedláků“) a
manželce jeho Ludmile Divišové, rozené Šestákové z Oseka z čísla 21, jenž tito manželé na této
usedlosti hospodařili, též měli tři chlapce, kdežto starší dva bratři odjeli do Ameriky a mladší bratr
Jan zdědil po svém otci zmíněnou chalupu, jenž v krátkém čase Jan Diviš se oženil a pojal sobě za
manželku Kateřinu Prachovou z Krašavec. Tito manželé měli sedm dítek. Kdežto zmíněné číslo
čtvrté nevlastnilo žádných svých polí ani luk přikoupili manželé Divišovi od sousední obce z Oseka,
od manželů Havlíčkových pole v ceně 300 zlatých ležící směrem od Hájů k Oseku s názvem „pod
Roulencojc“, dále pak při parcelaci čísla sedmého bývalých majitelů Jana a Anny Pečenkových
přikoupeno bylo opět 4 korce pole v ceně 900 zl. a jednu louku.
Na nemovitosti dále hospodařil syn
Jana a Kateřiny Jan Diviš (nar. 1912),
který se oženil s Annou roz.
Paškovou (nar. 1909) z Chlumu. Ti
měli syna Jiřího (nar. 1937),
Jaroslava (nar. 1940) a Stanislava
(nar. 1943). Stanislav a Jiří se
odstěhovali do Plzně a v domě zůstal
Jaroslav, který se oženil s Marií roz.
Kokoškovou (nar. 1943) z Hájů č. p.
28. Mají dcery Jaroslavu (nar. 1965)
a Jitku (nar. 1968). Jitka se
odstěhovala a nyní žije v Dobřanech.
Dcera Jaroslava se provdala za
Václava Pance (nar. 1961) z Dobřan a mají dceru Lucii (nar. 1993) a syna Michala (nar. 1997).
V domě v současné době žijí Jaroslav s Marií a jejich dcera Jaroslava s rodinou.
Popis čísla 5 (u Vojtěchů) – původní usedlost
Na čísle pátém hospodařili Josef a Anna Kašparovi až do zletilosti svého syna Jakuba, ač tento syn
se oženil a vzal sobě za manželku Marii z Radkovic, tito manželé hospodařili na zmíněném domku
po několik let. Jakub Kašpar byl zaměstnán při lese Hajsku velkostatku Lukavice na lesních pracích,
a pak byl ustanoven lesní správou tak zvaným pochopem a posléze vstoupil do služeb hraběte
Lukavského Schönborna. Tito manželé Jakub a Marie Kašparovi v krátkém čase tuto chalupu
přenechali Vojtěchu Plocarovi, a odstěhovali se za panského hajného do obce Horšic na Přešticku.
Vojtěch Plocar s manželkou svoji rodem z Předenic, měli jenom jednu dceru jménem Kateřinu, jež
tato obdržela chalupu po svých rodičích, ale zmíněna Kateřina Plocarová se za nikoho neprovdala
a na tomto čísle pátém žila do zletilosti věku svého, jenž svoji chalupu prodala svému sousedu Janu
a Kateřině Divišovým v ceně 70 zlatých, sešlostí věkem stala se chalupa obývání nezpůsobilá, jenž
manželé Divišovi domek rozbořili a na svoji zahradu upravili, tak číslo páté zaniklo!
Číslo pět však bylo následně přiděleno nemovitosti, která byla postavena při čísle popisném 8, které
bylo zbořeno. Nový dům byl postaven v roce 1931. V roce 1987 bylo přistavěno horní patro. Popis
historie této usedlosti je při čísle 8.
Popis čísla 6 (u Šimků)
Prvním hospodářem na této usedlosti byl Kašpar Benda, který se po nějakém čase odstěhoval do
Skočic, a svůj majetek prodal Janu Štětinovi z Kokořova v ceně 2000 zl., ale zmíněný Štětina po
nějakém čase ochuravěl, a po prožití asi čtyřech let, zdraví jeho bylo podlomeno a dostavila se
34

neúprosná smrt, zanechav po sobě ženu Marii
Štětinovou (Marie byla roz. Bouzková z Řeneč č. p. 24).
Po úmrtí svého muže ostala na hospodářství samotna,
a z nedostatku pracovních sil v nejkratším čase se opět
provdala a vzala si za druhého manžela Josefa Bouřila
z Jína, ač tito manželé hospodařili na zmíněném čísle
až do roku 1896 do zletilosti svého syna Martina, jemuž
svoji domácnost podstoupili, a syn Martin Bouřil
v krátké době se oženil a vzal sobě za manželku Marii
Ryplovou z Krašavec z přínosem 2000 K. Oba tito
manželé na čísle šestém hospodařili až do roku 1904.
Následkem při rozprodání sousedící usedlosti čísla 7
„u Sedláků“ Jana Pečenky, manželé Martin a Marie
Bouřilových odkoupili, a svůj domek číslo šest, již
věkem šešlý rozbořili, a ještě v tom samém roce
přesídlili, kdež doposud ještě Bouřilovi hospodaří a
takto hospodářská usedlost zanikla.
Na fotografii vpravo je Martin Bouřil s manželkou
Marií roz. Ryplovou z Krasavec.
V současné době je číslo 6 přiděleno budově kulturního zařízení.
Popis čísla 7 (u Sedláků)
Dřívějšími hospodáři na této usedlosti byl Josef Diviš, jenž si vzal za ženu z Ounětic Česalojc, ale
ta v krátkém čase zemřela, zanechavše po sobě dvě dítky, a Josef Diviš, jež jako vdovec si vzal za
druhou ženu z Chlumu „od Švábků“, ač tito manželé zůstali bezdětní, tak přijali sobě za schovanku
jménem Annu od provdané sestry z Dolní Lukavice, jenž tato zmíněná schovanka Anna v dospělosti
svých mladých let v krátkém čase se provdala a pojala za manžela Jana Pečenku rodem z Únětic
okresu Blovického, jenž tito manželé hospodařili na svojí domácnosti až do roku 1904, ale po
krátkém čase manžele Pečenkovi se rozhodli, že celý svůj majetek zde prodají, jenž se také i tak
stalo. Veškerá půda byla odkoupena zdejšími sousedy po většině domkáři a obytné stavení sobě
koupili manželé Bouřilovi, kdež dosud hospodaří. Jan a Anna Pečenkovi se svoji rodinou se
přestěhovali na mnohem větší hospodářství do obce Kotousova.
Nemovitost převzal syn Martina a
Marie Jan Bouřil (nar. 1902), který se
oženil s Barborou roz. Červenou ze
Řeneč. Měli syna Ladislava (nar.
1926) a dceru Růženu (nar. asi 1932).
Ladislav se oženil s Blaženou roz.
Staňkovou (nar. 1929) z Únětic, kam
se i odstěhoval. Růžena odešla po
rozvodu rodičů se svojí matkou
Barborou do Přeštic. Jan Bouřil se
podruhé oženil s Boženou roz.
Blažkovou (nar. 1906) z Planin, spolu
již děti neměli.
V současné době číslo popisné 7 není
tomuto domu vzhledem k předcházejícím stavebním úpravám přiděleno.
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Původní dům prošel úplnou rekonstrukcí a v současné době v něm žije Ladislavův syn Ladislav
(nar. 1948) s manželkou.
Jejich syn Petr (nar. 1978) s rodinou k východní straně domu přistavěl nemovitost č. p. 35 a dcera
Zuzana (nar. 1988) nyní staví v západní části původní zahrady této usedlosti (směrem k č. p. 4) nový
rodinný dům.
Popis hospodářské usedlosti číslo 8 (u Prokopů) – dnes číslo 5 (Kokoškovi)
Na zmíněné domácnosti hospodařili bratři Jiří a Josef Kokoškové, ale po nějakém čase se tito bratři
usnesli a mladší bratr postoupil staršímu Jiřímu domácnost, na níž hospodařil až do zletilosti svého
syna Vojtěcha Kokošky, kterýž v krátkém čase se oženil, vzal sobě za manželku Kaslovou ze Střížovic
s níž pospolu hospodařili s několikačlennou rodinou opět do zletilosti svého syna Josefa Kokošky,
jenž si vzal za manželku Růženu Přibáňovou dceru zdejšího šenkýře, ale tato první žena v několika
letech mu zemřela zanechavše po sobě tři malé hochy, ačkoliv Josef Kokoška jako vdovec byl nucen
po druhé se oženiti a to s Marií Topinkovou, dcerou zdejšího truhláře Josefa Topinky.
Tito tři synové z prvního
manželství se jmenovali
Jaroslav (nar. 1901),
Josef (nar. 1905) a Cyril
(nar. 1907) a jsou
vyfotografováni
s
otcem
společně
Josefem Kokoškou a
nevlastní matkou Marií
roz. Topinkovou vedle
zaniklého domu čp. 8.
Josef a Marie měli ještě
další dva syny Vladimíra
(nar. 1913) a Karla (nar.
1918). Vladimír odešel
do Horní Břízy, Karel do Hostivic u Prahy.
Syn z prvního manželství Jaroslav se oženil a odešel do Vodokrt. Josef odešel do Útušic. Cyril,
který převzal nemovitost, se oženil s Růženou Bacíkovou (nar. 1911) z č. p. 3. Měli syna Jaroslava
(nar. 1937) a dceru Růženu (nar. 1943), která nyní žije v Chebu.
Na usedlosti zůstal syn Jaroslav,
který se oženil s Annou roz.
Gembickou (nar. 1938) z Bogdony
(Rumunsko). Měli dceru Annu (nar.
1959), která nyní žije v č. p. 3 a syna
Jaroslava (nar. 1961). Syn Jaroslav se
oženil s Martou roz. Motlíkovou (nar.
1961) z Kucín a mají syna Petra (nar.
1985) a dceru Martinu (nar. 1988).
Syn Petr se oženil s Hanou roz.
Fremrovou (nar. 1990) ze Střížovic a
vystavěli nový rodinný dům na konci
obce při cestě do „Jam“ směrem
k Černému lesu.
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Popis hospodářské usedlosti číslo 9 (u Vojtů)
Na této domácnosti hospodařili manželé Josef
a Anna Pechanovi pracující na této usedlosti
po několik desetiletí se svojí několikačlennou
rodinou až do zletilosti svého syna Josefa, jenž
svoji domácnost po krátkém čase svému dědici
podstoupili, ač Josef se na to v brzku oženil a
vzal sobě za manželku Barboru z Lišic od
„Hendrychů“, jenž dosud tito manželé se svojí
rodinou na zmíněné domácnosti hospodařili
až do zletilosti svých dítek, ač bohužel
manželce
Josefa
Pechana,
Barboře
Pechanové nebylo dopřáno se nadále těšiti
v kruhu své nejmilejší rodiny a v krátkém čase
počala zmíněná Pechanová rychle churavěti a v krátké době byl dosud ještě mladý život neúprosnou
smrtí úplně pokosen, takže manžel přenechal svoji domácnost synu svému Karlovi, kterýž v krátkém
čase vzal sobě za manželku Annu Krpejšovou rodem ze Lhoty Kocenické, okresu Blovického.
Nemovitost převzal jejich syn Karel (nar. 1934), který se oženil s Anežkou roz. Kaňákovou (nar.
1934) z Újezda. Měli syna Karla (nar. 1957), který se oženil a odešel do Střížovic, a dceru Libuši
(nar. 1961), která se vdala za
Jaroslava Fialu (nar. 1957) z Losiné.
Libuše a Jaroslav, mají dcery Janu
(nar. 1981) a Ivetu (nar. 1984),
vystavěli dům v Losiné, kam se v roce
1990 odstěhovali. Jejich dcera Jana s
rodinou v roce 2006 zahájila
přístavbu původního domu č. p. 9.
V nové části domu žije Jana se svým
manželem Ladislavem Mrázem (nar.
1985) z. č. 1 a s jejich dětmi Andreou
(nar. 2008) a Václavem (nar. 2011).

Popis hospodářské usedlosti číslo 10 (u Kašparů)
Dřívějšími majiteli na této usedlosti byla rodina Šindelářova, jenž po krátkém čase svoji usedlost
prodala manželům Josefu Bradovi rodem ze Zálesí a manželce Barboře ze Kbela, jenž tito manžele
společně hospodařili, až do úmrtí svého muže do roku 1887, přičemž Barbora Bradová se svoji
rodinou několikačlennou ostala na svém hospodářství osamostatněna se svými nedospělými dítky,
nemohla obsloužiti šenkýřskou živnost spojenou s hospodářstvím, byla nucena opět po druhé se
provdati, jenž se stal jejím druhým mužem Jan Růžička, vdovec ze Střížovic, vyučený řemeslu
tesařskému.
Po několikaletém prožití svého druhého muže opět nadešla neblahá doba a zmíněná hospodyně opět
po druhé ovdověla, ale již se více neprovdala, a zmíněné hospodářství podstoupila svému již
zletilému synu Matějovi Bradovi v roce 1904, jenž se v krátkém čase oženil a vzal sobě za manželku
Terezu Chmelíkovou ze Zdemyslic.
Zmíněná domácnost byla postižena požární pohromou v roce 1880 a byla ještě v tomto roce nově
postavena. V následujících letech 1913 byla vystavena sýpka na obilí a chlívky na vepřový dobytek.
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Nemovitost převzal jejich syn Josef
Brada (nar. 1905), který se oženil
s Annou roz. Voráčkovou (nar. 1907)
ze Zeleného. Jejich dcera Jaroslava
(nar. 1933) se vdala a odešla do
Vejprnic, syn Ladislav (nar. 1938) se
oženil a odešel do Losiné.
Dům byl v roce 1987 koupen panem
Václavem Babuškou z Plzně, jehož
rodina provedla v letech 2001 – 2002
rekonstrukci domu. V současné době
v domě žije syn Václav Babuška (nar.
1971).
Popis hospodářské usedlosti čísla 11 (u Šimanů)
Na této domácnosti hospodařila v předešlých letech rodina Šestákova, ač po nějakém čase jistá
domácnost byla odkoupena, na niž nastoupil jako druhý hospodář Josef Přibáň, jenž byl
hospodářem na domkářské chaloupce na čísle 25, jenž prodal Josefu Topinkovi zdejšímu truhláři,
a přestěhoval se do čísla 11 na rozsáhlejší usedlost, jež obhospodařoval až do zletilosti svého syna
Václava, kterému podstoupil svoji domácnost v krátkém čase syn Václav se oženil, jenž si vzal za
manželku Kateřinu Uzlovou z Kocenického Újezda, ač tito manželé pospolu hospodařili až do roku
1895 opět do zletilosti svého syna Vojtěcha, jenž v brzku syn Vojtěch se oženil a vzal sobě za
manželku Annu Heřmanovou též z Kocenického Újezda, jenž na zmíněné domácnosti manželé
Vojtěch a Anna Přibáňovi se svoji rodinou do posud hospodaří.
Nemovitost převzal jejich syn Tomáš
(nar. 1899), který se oženil s Marií
roz. Kotovskou (nar. 1909) z Knih.
Měli dceru Miloslavu (nar. 1931) a
syna Václava (nar. 1934). Miloslava
s rodinou vystavěla dům č. p. 22, do
kterého se odstěhovala. Syn Václav
byl bezdětný a dům předal synovci
Václavovi
Tančouzovi.
Ten
nemovitost prodal v roce 2012
Jaromírovi Trpákovi (nar. 1984) a
jeho manželce Evě (nar. 1981).
Původní dům byl nově přestavěn
Václavem Přibáněm v roce 1968.
Manželé Trpákovi od roku 2013
provádějí jeho úplnou rekonstrukci.
Popis hospodářské usedlosti číslo 12 (u Bartošů)
Dřívějšími hospodáři byli manželé Bartošovi rodem z Oseka, jenž hospodařili se svoji
několikačlennou rodinou až do zletilosti svého syna Václava Bartoše, jenž mu byla domácnost svými
rodiči postoupena, ač tento syn za nedlouho se oženil a vzal sobě za manželku Marii Matouškovou
z rolnické usedlosti od Malých z Oseka, ale tito manželé byli obdařeni neslýchaně silnou rodinou
čtyřiadvacetičlennou, z níž ostali na živu jenom dvě holky a jeden syn, kterýž Josef Bartoš (nar.
1858) převzal zmíněnou domácnost po svém otci, jež ve věku čtyřiceti šesti let pozměnil svůj stav
dosavadní ve stav manželský, jenž si vzal za ženu v roce 1904 Barboru Menclovou (nar. 1882),
rodem z Chlumánek, okresu Blovického. Ač tito manželé hospodařili se svými třemi dcerami, až do
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vyspělosti svých mladých let, a jelikož žádného sourozence hocha neměli, manželé Bartošovi
postoupili svoje hospodářství v roce 1930 svoji prostřední dceři Marii Bartošové, kteráž si vzala za
manžela Václava Sobotu, rodem z Chválenic, okresu Blovického.
Václav (nar. 1902) a Marie (nar.
1908) měli dceru Věru (nar. 1931) a
Marii (nar. 1933). Věra se vdala roku
1955 za Jaroslava Čechuru a téhož
roku odešla do Ejpovic u Plzně a
později do Plzně, mají dva syny
Miroslava (nar. 1956) a Vladimíra
(nar. 1964), kteří oba bydlí v Plzni.
Marie si vzala Miroslava Andrlíka ze
Střížovic č. p. 4 roku 1956 a spolu
s dětmi Miroslavou (nar. 1959) a
Janou (nar. 1961) v roce 1963 odešli
do Plzně.
Obytné budovy byly vystavěny v roce
1876. Velká budova chléva byla
postavena Václavem Sobotou v roce 1934 a stodola stojící v čele statku roku 1940 (původní stodola
prý vyhořela).
Popis hospodářské usedlosti číslo 13 (u Davidů)
Na této domácnosti v minulých letech byl Martin Burda, jenž
hospodařil do zletilosti svého syna Jakuba, kterýž po nějakém čase
se oženil a vzal sobě za manželku Marii Kydlíčkovou rodem z Letin.
Ač tito manželé obhospodařovali svůj majetek, jež podstoupili
hospodářství svému nástupci Václavu Burdovi, jež se oženil a vzal
sobě za ženu Annu Hesovou rodem z Lišic. Tito manželé hospodařili
na zmíněné usedlosti až do roku 1850 a na usedlost nastoupil opět
nový majitel syn Josef Burda (nar. 1853), jenž si vzal za ženu Marii Novákovou rodem z Netunic od
Kudrnů, o Václavu Burdovi otci Josefa Burdy se zde zmiňuji těmito řádky z rodinné historky, že
Václav Burda, jež jako výměnkář jednoho dne při úplném zdraví šel do obecního lesa jménem na
„Draškách“ na dobývání menších pařezů, ale tento den byl pro něho osudným tím, že na tomto
místě náhlá smrt ukončila hodinu jeho života. Zmínění manželé hospodařící na své domácnosti až
do roku 1907 do zletilosti svého syna Jakuba (nar. 1879), kterýž se v krátkém čase oženil a pojal za
manželku Marii Bočkovou (nar. 1882) rodem ze Střížovic.
Jakub a Marie měli syna Jana Burdu,
který se oženil s Marií Maříkovou
z Vodokrt, kam i odešel, a syna Josefa
(nar. 1911). Josef se oženil s Marií
roz. Kokoškovou (nar. 1913) ze
Snapoušov. Měli syna Josefa (nar.
1937), který se oženil s Jaroslavou
roz. Rysovou (nar. 1941) z Dolní
Lukavice, kde nyní žije.
Hlavní obytný dům a chlévy byly
zcela odstraněny novými majiteli
v letech 2004 – 2005, kteří na obytné
stavení upravují původní stodolu
statku.
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Popis hospodářské usedlosti číslo 14 (u Malých, u Matoušků)
Předešlým hospodářem na této domácnosti byli nějaký Plocarovi, ač tito manželé svoji domácnost
předali svoji jednorozené dceři Kateřině Plocarové, ač tato v krátkém čase se provdala a vzala sobě
za manžela rolnického syna Václava Matouška z Oseka. Tito manželé po krátkém čase svoje
hospodářství pronajali jistému Plocarovy (Šupinovy), kterýžto zastával službu obecního slouhy až
do roku 1895. V dospělých letech svého syna Jana Matouška, rodiče svůj majetek převzali
z dosavadního pronájmu a podstoupili hospodářství svému synu, jenž v krátkém čase se oženil a
vzal sobě za manželku Annu Kovaříkovou z Oseka od „Mašků“ a tak počali opět novomanželé na
svém majetku hospodařiti a zmíněný Plocar se přestěhoval do své chaloupky čísla 17.
Jejich syn Jan Matoušek (nar. 1900)
se oženil s Boženou roz. Královou
(nar. 1918) z Robčic. Měli syna
Václava (nar. 1943) a dceru Janu
(nar. 1947). Václav se oženil s Annou
Křenovou z Vřeskovic a odstěhoval
do Přeštic. Jana se vdala za Josefa
Křena z Lužan č. p. 6, kam i odešla.
Dům v roce 2006 koupili manželé
Kučerovi z Plzně, kteří v současné
době
provádějí
kompletní
rekonstrukci usedlosti. V domě žije
od roku 2011 Gabriela Kučerová
(nar. 1979) s manželem Michalem
Kučerou (nar. 1980) a dcerami
Michaelou (nar. 2008) a Johanou (nar. 2010).
Popis hospodářské usedlosti číslo 15 (u Němečků)
Dřívějšími
majiteli
na
této
hospodářské usedlosti byli bratři
Motlové, Ignác a Josef, kteříž na
zmíněné usedlosti nějaký čas
hospodařili, takže Motlové, jeden
snad odjel do Ameriky a druhý bratr
Josef do zletilosti své dcery na této
usedlosti hospodařil, pak svoje
hospodářství podstoupil svoji dceři,
ač jeho jednorozený syn sešel
tragickou smrtí jako malý chlapec,
prý si hrál na dvoře a zmíněný Josef
Motl chtěl odejeti na pole snad ve
žních pro manžele a připravený potah snad se rozběhl, ač nešťastně, že chlapec byl vozem přejet a
tímto svůj mladý věk zakončil. V blízké době se zmíněná dcera provdala za manžela J. Janotu ze
sousední obce Řenče, takže na zmíněné usedlosti jméno Motl zaniklo a nastoupil nový hospodář
s novým příjmením Janota z Řeneč, jež hospodařil ve společnosti se svojí rodinnou, až do let 1891,
jež opět tato rodina kolikačlenná, v níž byli samé děvčata a žádného chlapce jako nástupce nebylo,
tak svoje hospodářství Janota předal dceři svojí Kateřině.
Kateřina se provdala za Josefa Motlíka, s nímž měla syna Josefa. Josef se oženil s Růženou Sudovou
z Rodochov. Měli dceru Miloslavu (nar. 1936), která si vzala Josefa Jandu (nar. 1922) ze Želčan.
Měli syna Jaroslava (nar. 1955), který se oženil a odstěhoval do Přeštic, a syna Miloslava (nar.
1960). Syn Miloslav se oženil se Zdeňkou roz. Polívkovou (nar. 1960) z Újezda.
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Mají dceru Martinu (nar. 1982) a
Petru (nar. 1986). V současné době
v domě žije Martina s manželem
Janem Malým z Letin a se synem
Lukášem (nar. 2012). Zdeňka žije
v domě č. p. 33, Petra odkoupila
sousední nemovitost č. p. 16.
Dům prošel první rekonstrukcí v roce
1959. Druhou rekonstrukci provedla
rodina Martiny Malé v roce 2003.
Před domem byl rybníček, který byl
zavezen kolem roku 1970.
Popis domkářské chalupy číslo 16 (kovárna, u Šlehofrů, u Chladů)
Na této chaloupce hospodařil nějaký Průcha, ale po několika letech svůj domek prodal Josefu
Vurmovi rodem ze Seče okresu Blovického, jenž si vzal ženu z Nebílov. Tito manželé hospodařili na
zmíněné chaloupce až do roku 1897 do zletilosti své dcery Marii Vurmové, ač tato v krátkém čase
provdala se a vzala sobě za manžela kováře Františka Petlana, rodem z Bolešína od Klatov, takže
se věnoval svému řemeslu a dále byl velkým milovníkem holubů, králíků, okrašlujících ptáků i
v psech si zahandloval a dále se zabýval i polním hospodářstvím, jenž si přikoupil několik korců
orné půdy, poněvač pro svoji několikačlennou rodinu mu výdělek na kovárně v poměrně malé obci
nevystačoval, tak manželé Petlanovi hospodařili se svoji rodinou na zmíněné chaloupce až do
zletilosti svého syna Ludvíka do roku 1923, jenž v krátké době se oženil na podstoupenou domácnost
od svých rodičů a vzal sobě za manželku Růženu Hurtovou rodem ze Střížovic s přínosem asi 5000
K. č., takže manželé Petlanovi na čísle 16 stali se výměnkáři a v krátkém čase ve zmíněných rodinách
nastali různé nedorozumění a počali různé rodinné nesváry, jenž se stupňovali mezi oběma
rodinami, čím dál tím více, jenž počali soudní rozepře ohledně nesprávného odvádění výměnku a
více jiných nesnází, takže počali mladí hospodáři na svém majetku upadati, počali odprodávati
různé hospodářské věci, jimž bylo jich nezbytně třeba až došlo také hospodářské budovy a pozemky
k témuž číslu přináležející, tak manželé Ludvík a Růžena Petlanovi svoje hospodářství prodali
řezníku Janu Jílkovy za poměrně nízkou cenu (z Přeštic) s výměnkáři a následujícím jich doživotním
zaopatřením a Ludvík s jeho ženou Růženou musili opustit jejich hospodářskou chaloupku a
odstěhovali se z Hájů a nyní protloukají svoji životní dráhu mezi jinými lidmi za různými výdělky,
když nechtěli na svém hospodařiti. Zmíněný řezník Jílek z Přeštic obhospodařoval tuto malé
hospodářstvíčko asi s 10 korci poli, které svoji vzdálenou nepříležitostí a asi svoji rolnickou
neznalostí, byl nucen tuto domkářskou usedlost i s kovárnou a výměnkáři Petlanovi opět prodati a
naše obec byla obohacena asi 15tičlenou rodinou pode jménem Štýbrové, ač není známo, která obec
byla jejich stálým domovem.
Amálie Petlanová si vzala Rudolfa
Chlada z Plzně. Měli dceru Libuši,
která
odešla
v
roce
1945
s Američany, a syna Rudolfa, který
odešel do Karlových Varů.
V poválečném období koupil dům
Martin Šlehofer (nar. 1919) z Vosí u
Klatov. V domě žil s Marií
Szekanovou roz. Szökeovou (nar.
1926) z Mederu (Slovensko) a dětmi
Václavem (nar. 1947), Martinem
(nar. 1951) a Danuší (nar. 1957).
41

Václav se oženil s Jitkou roz. Korbelovou ze Sedlece a měli děti Václava (nar. 1971) a Jitku (nar.
1974) a v roce 1974 se odstěhovali do Řeneč. Martin se odstěhoval do Letin. Danuše se vdala za
Josefa Skálu z Dolní Lukavice a odstěhovali se do Oseka. Jejich syn Josef (nar. 1976) dům prodal
v roce 2012 Petře Jandové z č. p. 15, která je jeho současnou majitelkou.
Rekonstrukci domu prováděl v letech 2003 – 2006 Josef Skála. Od roku 2012 provádí kompletní
rekonstrukci rodina Petry Jandové.
Popis domkářského domku číslo 17 (u Šupinů)
Na zmíněném čísle byli prvními hospodáři dva bratři jménem Jan a Vojtěch Plocarovi, jenž při
jejich společném hospodaření byli bratři postiženi ohněm, tak jejich domácnost lehla popelem a při
znovu obstarávající se obou bratři s pomyšlením na novostavbu svého domku, přišlo mezi bratry
k vážné shodě, tím, že Jan Plocar přenechal polovinu své stavební plochy svému bratru Vojtěchu,
jenž měl ženu Kateřinu, rodem z Předenic. Zmíněnou chaloupku opět znovu postavili, na níž
hospodařili až do zletilosti své jednorozené dcery Filomeny, jež svůj domek v krátkém čase
podstoupili, jenž ona se provdala a pojala za muže Josefa Kydlíčka rodem z Radkovic, při společném
prožití manželé Kydlíčkovi byli od sebe po nějakém čase odloučeni, jenž žena jeho zemřela a Josef
Kydlíček ovdověl, takže byl nucen po druhé se opět oženiti v nejbližší době, neb nebylo možné
samému vše při hospodářství zastávati, jeho druhou ženou se stala Anna Vavříková rodem
z Kramolína okres Nepomuk, jež doposud manželé Kydlíčkovi se svoji jednorozenou dcerou na
zmíněném domku hospodaří, ač v dospělých letech dcery své Marie, zmínění manželé Kydlíčkovi
domkářskou chalupu svou předali dceři své Marii, jenž si vzala za manžela Josefa Rance rodem
z Borku Nebílovského.
Marie a Josef Rancovi měli dceru
Jaroslavu Rancovou (nar. 1932) a
Zdeňku Rancovou (nar. 1936).
Rancovi po válce využili nabídky a
v rámci osidlování pohraničí odešli
do Čečovic. Dům od Ranců koupili
Nejdlovi, kteří pocházeli z dnes již
neexistujícího domku, který ze
západní strany sousedil s pozemkem,
na němž, je socha Sv. Jana
Nepomuckého.
Matěj Nejdl (nar. 1896), který se
oženil s Marií Hanzlíkovou (nar.
1898), od Ranců získaný dům č. p. 17 předal svému synovi Ladislavovi (nar. 1928). Ladislav se
oženil s Miloslavou roz. Štichovou (nar. 1927) ze Zemětic. Měli syny Ladislava (nar. 1964) a
Miloslava (nar. 1966), kteří v domě v současnosti žijí.
Popis domkářské usedlosti číslo 18 (u Herejků)
Prvním hospodářem na této chaloupce byl Jan Herejk, jenž obhospodařoval asi kolem 35 let do
zletilosti svého syna Václava, kterýž v krátkém čase se oženil a vzal sobě za ženu Magdalenu rodem
z Vojtěšic, jenž spolu hospodařili na domácnosti od rodičů podstoupenou až do roku 1894, kdežto
domek v tomto roce dosud z neznámých příčin vyhořel, takže budovy zmíněného čísla lehly popelem
a manželé Herejkovy nepatrnou částkou kryti pojištěním, ostali velice poškozeni, při novostavbě
svých hospodářských budov musel Václav Herejk přikoupiti od sousedů svých na rozšíření obytného
stavení chléva a stodoly. Na přikoupeném pozemku od bývalého hospodáře Josefa Burdy postavil
nynější obytný domek a stodolu, a od sousedů Josefa Vacka a Josefa Motlíka na zahradu tak svůj
majetek rozšířil. Zmínění manželé Herejkovi přečkavše nemilé chvíle světové války v naději, že opět
jim bude dopřáno shledati se svými dvěma mladými syny, ač bohužel synů svých Matěje a Václava
se dosud ještě nedočkali a zmíněnou domkářskou usedlost manželé Herejkovi předali synu svému
42

Jakubovi, jenž se v brzké době oženil a vzal sobě za manželku Terezii Matouškovou rodem ze Lhoty
Kocenické.
Václav a Magdalena se svých synů
Matěje a Václava již opravdu
nedočkali. Václav byl s vojáky ze
svého oddílu zavražděn místními
civilisty v Bosně. Matěj byl v ruské
legii zavalen koněm, který ho
polámal. Následně byl s ostatními
takto zraněnými vojáky odvezen na
práci v ruských dolech a to bylo
naposledy, kdy byl viděn Martinem
Hrubým, který s ním byl ve stejné
jednotce. V domě zůstal syn Jakub
(nar. 1903), který měl s Terezií (nar.
1901) dceru Miloslavu (nar. 1933),
která se vdala za Josefa Přibáně (nar. 1928) z Nebílov. Měli syny Josefa (nar. 1959), který se
odstěhoval do Nebílov, a Miloslava (nar. 1961), který se odstěhoval do Netunic.
Jméno Herejk pocházelo z Dolní Lukavice, jestli se sem doženil, v kterém roce současné majitelce
Miloslavě není známo. Dle jejích informací původní dům stál na zahradě a v roce 1894 při bouři od
blesku vyhořel. Současný obytný dům se začal stavět v roce 1900 dle možností Václavem Herejkem
a jeho manželkou Magdalenou Jungovou z Otěšic, kde hospodařili do roku 1928. Majitelka
Miloslava Přibáňová s manželem Josefem Přibáňem v roce 1960 dům přistavěli a celý vnitřek
zrekonstruovali do dnešní podoby.
Popis domku číslo 19 (obecní budova)
Dřívějšími majiteli na této domkářské chaloupce byla rodina Nedvědova, ač po nějakém čase svůj
domek prodali a odstěhovali se do Doudlevec, a ježto zmíněné číslo devatenácté stalo se obecním
majetkem k dobročinnému účelu obecnímu chudobinci, kdežto sešlostí věkem v minulých letech bylo
věnováno na budovu málo opravy, jenž byla kryta doškovou střechou ač také počala děravěti, při
deštivém počasí počalo na zdi zatékati a též i na půdu a krovové dříví, jež počalo kvaltem zahnívati,
takže byla na zmíněné chaloupce nevyhnutelná oprava, s níž se také v běžném roce 1933 podle
usnesení obecního zastupitelstva započalo, došková krytina byla prodána asi ve třech dílech i se
starými latěmi ve veřejné dražbě obecním starostou Matějem Bradou, jenž byla sláma použita na
podestlání dobytka. V nejkratší době
bylo s pracemi započato, dříví na
krov bylo naporáženo v obecním lese
v „Draškách“, tašky cementové byly
zakoupeny od p. Brady z Přeštic, co
se týče druhého materiálu, nějaký
písek byl přivezen zdejšími rolníky
Janem Čivišem, a Josefem Bradou ze
sousední obce z Předenic. Co se týče
práce řemeslnické, byla práce
tesařská a zednická nového krovu
vazbu zhotovil Vojtěch Přibáň tesař
z Hájů z čísla 11 a práci zednickou
stavbu nového komínu z předu od
okresní silnice na opravě čelové zdi a
nového štítu pracoval Jan Přibáň,
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výměnkář z čísla 26 z Hájů, střecha jest pokryta cementovými taškami, takže byl opět domek
částečně opraven, jenž nebyl dosud obydlen.
Od té doby se v domě střídali různí nájemci. Bydlel zde bratr Jana Diviše z č. p. 4 Josef Diviš (nar.
1905) s manželkou Rosálií roz. Kaňákovou (nar. 1904) z Újezda u Horšic. Ti měli dceru Milenu
(nar. asi 1933) a syna Miroslava (nar. 1943). Milena se vdala do Plzně a po roce 1968 odešla do
zahraničí, syn Miroslav odešel do Plzně. Podle zápisu v kronice v roce 1960 v domku žili Ladislav
Heřman (nar. 1930) z č. p. 28, Libuše Saláková (nar. 1928) a Marie Albertová (nar. 1946).
Později budova již nebyla využívána k bydlení a dále sloužila jako národní výbor, knihovna,
místnost rozhlasu a hasičská zbrojnice. Rozpadající se budova byla v roce 2006 odkoupena rodinou
Jaroslava Hlase z č. p. 25. Dům byl v roce 2007 zbořen a na jeho místě je nyní plot a zahrada
náležející k uvedené nemovitosti.
Popis hospodářské usedlosti čísla 20 a 24 (u Forejtů)
V nejpozdnějších dobách na této usedlosti byl majitelem Josef Regner, jenž po nějakém čase tuto
domácnost prodal a v roce 1870 nějaký Kašpar Bouzek, kdežto tento hospodář na této usedlosti
hospodařil jenom asi 2 roky, jenž toto číslo dostalo opět v krátkém čase jiného hospodáře, v letech
1872 si koupili zmíněnou domácnost Václav Přibáň a manželka Barbora Přibáňová za kupní cenu
asi 2000 zlatých, jenž tak nastoupili na číslo 24. Přibáňové, kdežto hospodářství toto, manželé
Přibáňovi přiváděli do lepších kolejí se svoji několikačlennou rodinou, jenž jím pracovní síly
k domácím účelům postačovali a v letech 1876 do zletilosti svého syna Jakuba, který se v krátkém
čase oženil, a pojal za manželku ze sousední obce Marii Hajšmanovou rodem z Nebílov, při svém
několikaletém hospodaření ostali bezdětní, jenž si vzali k sobě za schovance Jana Čiviše (nar. 1885)
od její sestry Bartouškové z Nebílov, ač tito manželé těšíce se ze svého hospodářství, ale bohužel
jenom několik let, zmíněný Jakub Přibáň ochuravěl a zákeřná nemoc zkracovala jeho mladý věk,
jenž v krátkém čase mladý věk byl skosen, navždy neúprosnou smrtí. Marie Přibáňová, ovdověla
v roce 1902, nemohla z důvodů hospodářských a pracovních sil zmíněnou usedlost sama zastávati,
v krátkém čase podruhé se provdala a vzala si za druhého muže Karla Bacíka z hospodářské
usedlosti z čísla 3„od Nejdlů“. Tito manželé Bacíkovi hospodařili na čísle 20 až do roku 1924.
Poněvač ostali tito manželé i na dále bezdětní, postoupili svoje hospodářství jejich schovanci Janu
Čivišovi, jehož u sebe měli jako malého chlapce ze školních let, v dospělých letech Jan Čiviš se
oženil a vzal sobě za manželku Marii Hajšmanovou (nar. 1899) z Plzence. Při čísle 20 bylo
přistavěna výměnkářská budova v roce 1904, dále byla postavena maštal a rozšíření chlévů v roce
1881. Bývalý hospodář Jakub Přibáň se svoji manželkou Marií přiženil věnem 1100 zl. a krávu. Při
druhém provdání se Marie Přibáňová, jenž si vzala za manžela Karla Bacíka z čísla 3, jenž dostal
od rodičů jako věnem 13 a 1/3 korců půdy k číslu 20, že tato výměra jest ve vlastnictví dřívějšího
majitele. Nynější majitel Jan Čiviš postavil novou stodolu a maštal na koně v roce 1924-26, dále
v roce 1930 byly zavedeny do chlévů a světnic samočinné napajedla s vodovodem v celkové ceně
asi 7000 Kč, na poli „Pod vršky“ byla celá parcela zasázena třešněmi v roce 1926.
Jan s Marií Čivišovi měli syna Karla
(nar. 1917 nebo 1918), který po válce
odešel do Čečovic osidlovat
pohraničí, a dceru Marii (nar. 1920),
která se provdala za Václava Špílara
z Chocenického Újezda a žila v Plzni.
Pan Jan Čiviš odešel v roce 1972 ke
své neteři Adéle Malé do Nebílov a
nemovitost byla prodána JZD.
Usedlost byla na přelomu tisíciletí
využívána jako autovrakoviště.
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Některé nemovitosti byly z usedlosti již odstraněny. Původně byl hlavní dům č. p. 20 od brány
vlevo, výměnkárna s č. p. 24 vpravo. Současným majitelem je Pavel Votápek (nar. 1974) z Plzně,
který koupil dům v roce 2008 od Romana Mátla. Nyní je prováděna celková rekonstrukce hlavní
obytné nemovitosti v jejím původním půdorysu.
Popis čísla 21 (u Budků)
Současný dům byl vystavěn v roce
1932 Františkem Vackem (nar. 1888)
č. p. 2, který se oženil s Annou roz.
Šestákovou (nar. 1899). Měli dceru
Marii (nar. 1932) a syna Oldřicha
(nar. 1934), který zde žije a dům
předal Vlastimilu a Jindřišce
Šestákovým z Oseka.

Popis čísla 22
Dům byl vystavěn v roce 1958
Václavem
a
Miloslavou
Tančouzovými.
Miloslava
roz.
Přibáňová (nar. 1931) pochází z č. p.
11. Václav (nar. 1930) přišel
z Krasavec. Měli Vlastimila (nar.
1954), Miloslavu (nar. 1957), Josefa
(nar. 1959) a Václava (nar. 1961).
Vlastimil se odstěhoval do Krasavců,
Václav odešel do Plzně. V domě
zůstal Josef, který se oženil s Miladou
roz. Kilbergerovou (nar. 1961)
z Losiné a mají syny Pavla a Petra
(oba nar. 1982). Josef s Miladou a
dětmi se odstěhovali v roce 1990 do
Losiné.
Miloslava, která od roku 2003 opět žije v tomto domě, se provdala za Miroslava Kreče (nar. 1955)
z Dolní Lukavice. Mají dceru Miroslavu (nar. 1978), která žije v Libákovicích, a syna Pavla (nar.
1980), který žije v Dolní Lukavici.
Popis čísla 23 (u Hrnčířů)
Z výpovědi Jana Kesla byla převežena stará chaloupka dřevěná ze sousední obce Oseka na nynější
parcel č. p. 23 svým majitelem Šlajsem rodem z Oseka, jenž hospodařil na své chaloupce do roku
1815, pak zmíněný Šlajs předal domácnost dceři své Kateřině, která si vzala manžela Jana Kesla
vyučený řemeslu hrnčířskému, rodem ze sousední obce Netunic, jenž počal svoje řemeslo zde
v Hájích prováděti, různé hliněné výrobky vyráběti se svým synem Janem, v pozdější době syna
svého oženil, do vyspělosti svých let, který si vzal za manželku rodem Janotovou od „Němečků“,
ježto tito manželé živnost hrnčířskou zanechali, ač tato výroba úplně při zmíněném čísle zanikla, a
na zbylých místech pod názvem „pecník“ se dnes nacházející zahrádka na zeleninu přináležející
k tomto číslu. V poválečných letech předali manželé Keslovi hospodářství svoje nejstarší dceři
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Barboře, ta si vzala za muže Josefa Kydlíčka zedníka rodem z Plevňova. K číslu 23 byla přikoupena
domkářská chaloupka číslo 20, jejíž majitelem byl Jan Mašat, který svůj majetek prodal za 80 zl.
sousedu svému Janu Keslovi, jenž starou budovu rozházel a na místě tom dnes se nachází zahrada
přináležející k témuž číslu, a číslo 20 zaniklo. (poznámka: zde se bude jednat asi o nemovitost, která
nesla toto číslo 20 a zanikla ještě před tím, než toto číslo bylo přiděleno do dvora u Forejtů).
Barbora a Josef Kydlíčkovi předali
nemovitost své dceři Marii (nar.
1924), která se vdala za Václava
Krpejše (nar. 1916) z Račov. Měli
dceru Marii (nar. 1949), která se
vdala za Josefa Čechuru z Letkova a
odešla do Plzně, a syna Václava (nar.
1950). Po smrti Václava koupili
nemovitost v roce 1999 Radka a
Tomáš Kohoutovi z Kralup nad
Vltavou, kteří nemovitost užívají
k rekreačním účelům. Hlavní obytné
stavení bylo vystavěno v roce 1903,
přistavěna byla i stodola, kolna a
chlívek. Kohoutovi provedli rekonstrukci usedlosti v letech 1999 – 2005.
Historie majitelů usedlosti dle pozemkové knihy:
1816 Jan a Kateřina Keslovi – na základě postupní smlouvy
1887 Jan Kesl – syn
1898 Jan Kesl a Barbora Keslová – spolumajitelé na základě oddacího listu
1900 Jan Kesl a Majdalena Keslová – spolumajitelé na základě oddacího listu
1907 Jan Kesl – stoprocentní vlastník
1924 Barbora Kydlíčková (roz. Keslová) a Josef Kydlíček – spolumajitelé na základě oddacího
listu
1937 Barbora Kydlíčková (roz. Keslová) a nezletilá Marie Kydlíčková (dcera) – spolumajitelky
na základě odevzdací listiny
1942 Marie Krpejšová (roz. Kydlíčková)
1989 Václav Krpejš (syn)
1999 Marie Čechurová (roz. Krpejšová, sestra Václava Krpejše)
1999 Radka a Tomáš Kohoutovi – na základě kupní smlouvy
Popis domkářské chalupy čísla 25 (u Truhlářů)
Dřívější majitel této domkářské chaloupky byl Jan Přibáň, jenž ji dostal jako podílem od rolnické
usedlosti čísla 8 od „Prokopů“, jenž byla na této parcele postavena, a usedlost číslo 8 zdědil
nevlastní bratr zmíněného Jana Přibáně nějaký Jiřík Kokoška, jenž se udržují Kokoškové do dnešní
doby, do zletilých dob svého syna Josefa Přibáně předal otec Jan Přibáň chaloupku svému synu, ač
tento ji po nějakém čase svého hospodaření prodal Josefu Plocarovi, ač týž Plocar byl ve službách
obce takzvaný obecní slouha neboli pastýř, jenž držel pro obce zdejší plemenného býka a tak dále.
Ačkoliv Plocar po nějakých letech to zde prodal nějakému Josefu Topinkovi vyučený řemeslu
truhlářskému rodem z Dolní Lukavice, a Plocar se odstěhoval do Radkovic blíže k městu Přešticům,
domkářská chaloupka ač byla celá dřevěná, k níž přináležela stodůlka s chlévkem a sroubkem na
obilí, do něhož ukládal s parcel ležící na katastru Vodokrtském přikoupena od rolnické usedlosti
jménen u „Michálků“, jenž odkoupil zmíněnou chaloupku i s polem v ceně předválečných dobách
za 825 zlatých v letech 1884. Zmíněný Josef Topinka jako truhlářský chasník se oženil a vzal sobě
za manželku Marii Havlíčkovou z Oseka z čísla 26, jenž se svoji manželkou hospodařili
s kolikačlennou rodinou až do sešlosti starých let, jenž ještě v poválečných letech světové války
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v roce 1925 postavili nové obytné stavení, jenž nebyla stará budova svoji sešlostí k obývání
způsobilá, a v roce 1930 postavili opět novou stodolu s chlévem, ač jím byli tyto budovy nutné na
rozšíření svého hospodářství, jenž podstoupili svému synu Aloisovi, ten si vzal za manželku Emilii
Černou rodem z Předenic.
Alois Topinka (nar. 1899) a Emilie
roz. Černá (nar. 1899) předali
nemovitost dceři Růženě (nar. 1931),
která se vdala za Jaroslava Hlase (nar.
1921) ze Snopoušov. Měli dceru
Jaroslavu (nar. 1953) a syna Jaroslava
(nar. 1958). Dcera Jaroslava se
provdala za Karla Baxu z Přeštic a
spolu s dětmi Dagmarou (nar. 1975) a
Pavlou (nar. 1976) se odstěhovali do
jimi nově vybudovaného domu č. p.
31. Syn Jaroslav se oženil s Ivanou
roz. Novákovou z Plzně a mají dceru
Markétu (nar. 1984). Dcera Markéta
se vdala za Michala Šelmáta z Oseka,
mají děti Matyáše (nar. 2010) a Michala (nar. 2012). V současné době v domě žijí Jaroslav s Ivanou
a jejich dcera Markéta s rodinou.
Rekonstrukci v roce 1983 provedli Jaroslav a Ivana Hlasovi. Další rekonstrukci realizovali manželé
Šelmátovi v roce 2010 a 2014. Starý srub (roubený špýchar) byl ze zahrady odstraněn v letech 2005
– 2006.
Popis domkářské chalupy číslo 26 (u Chrastilů)
Tato domkářská usedlost byla postavena na pozemku od čísla 3 přináležejícímu hospodářské
usedlosti majiteli Bacíkovi. Zmíněnou chaloupku si postavili dva bratři se vzájemnou dohodou
s příjmením Přibáňové, ač tito dva
bratři byli rozděleni o budovy
domácí, o zahradu a veškerý jiný
majetek, jenž pospolu zmínění oba
bratři Václav Přibáň a Jan Přibáň se
svými rodinami pospolu žili, a
zmíněná chalupa nevyhovovala
dvěma kolikačlenným rodinám, ač se
dosti poměrně tísnili, takže v krátké
době bratr Václav Přibáň odkoupil
hospodářskou usedlost číslo 20 (u
Forejtů) na níž byl hospodářem
nějaký Kašpar Bouzek a tak
nastoupili na zmíněnou domácnost
Přibáňové a na zmíněném čísle 26
také hospodařil druhý bratr Jan
Přibáň vyučen řemeslu zednickému, ač mu nevystačovali životní poměry a pro svoji větší rodinu byl
nucen jíti ještě za výdělkem, jak to obyčejně bývá a hospodařiti až do zletilosti svého syna Jana, jenž
se v krátkém čase oženil a vzal sobě za manželku Annu Kutzendörfrovou z Újezda Kocenického, a
tito zmínění manželé hospodařili po několik let na této chalupě a více dětí neměli, jenom jednu dceru
Annu, takže v dospělosti své dcery opět domácnost ji předali a vzala si za muže Martina Hrubého
rodem z Netunic v roce 1920.
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Anna (nar. 1901) a Martin Hrubý
(nar. 1890) měli dceru Vlastu (nar.
1923 ), syna Václava (nar. 1925) a
syna Zdeňka (nar. 1933). Vlasta se
vdala za Josefa Kasla odešla do
Snopoušov. Zdeněk se oženil a
s rodinou vybudoval dům č. p. 30,
kam se odstěhoval. Václav, který
zůstal v domě, se oženil s Jarmilou
roz. Kůsovou (nar. 1933) z Netunic.
Měli dceru Jaroslavu (nar. 1952),
která žije v Řenčích, a syna Václava
(nar. 1954). Václav se oženil s Evou
roz. Krejnickou z Kfel a měli syna
Václava (nar. 1974), dceru Evu (nar. 1977) a syna Karla (nar. 1990). Syn Václav žije v novém domě
č. p. 34. Eva se odstěhovala do č. p. 36. V domě č. p. 26 v současné době žije Karel s rodiči a
babičkou Jarmilou.
První chalupa zde byla postavena asi na počátku 19 století. Anna s Martinem Hrubým na hlavním
domě dělali drobné stavební úpravy – přístavba zadní místnosti a sušírny na ovoce. Hlavní obytné
stavení bylo v letech 1968 a 1970 postupně zbouráno a nahrazeno domem v jeho dnešní podobě.
Jan Přibáň a Anna roz. Kutzendörfrová postavili v roce 1914 stáj pro hovězí dobytek, která je
zachována téměř v původní podobě. V roce 1932 Anna a Martin Hrubý vystavěli novou velkou
stodolu, kterou však v roce 1974 zbourala Jarmila s Václavem a vystavěli na tomto místě truhlářskou
dílnu.
Popis domu číslo 27
Dům byl postaven kolem roku 1940 Tomášem Vovsem. Tomáš byl syn Martina Vovse a Anny roz.
Munžilové z č. p. 29. Tomáš se oženil s Alžbětou roz. Menijko z Maďarska a měli dceru Blaženu
(nar. 1929), která se vdala za Václava Hurta (nar. 1923) z Únětic. Měli děti Blaženu (nar. 1946),
Karla (nar. 1950) a Václava (nar. 1955). Karel odešel v roce 1970 do Stříbra. Václav se oženil
s Marií roz. Ambrožovou z Úlic, kam
se i odstěhoval. Blažena se vdala za
Stanislava Urbana z Plzně. Měli
dceru Ivanu (nar. 1967) a poté se
odstěhovali do Plzně.
V roce 1986 byl dům prodán a do
domu se přistěhovali manželé
Kořínských, kteří provedli přístavbu
domu. Dům pak prodali panu
Šedivcovi. V roce 1997 odkoupila
dům od pana Šedivce paní Lednárová
z Plzně, která zde trvale žije se svou
Lednárovi
rodinou.
Dům
rekonstruovali v letech 2005 - 2006
(střecha, okna, fasáda).
Popis domku číslo 28 (u Kubů)
Na této domkářské chaloupce byl hospodářem Jakub Diviš, jenž si vzal za ženu Majdalenu Hurtovou
narozenou v čísle 23. Ač zmíněný Jakub Diviš podílem svým od svého otce dostal toto stavební místo
přináležející k číslu 7 a na těchto parcelách se do nynějších dob zmíněné číslo nachází. Manželé
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Divišovi měli dvě dcery, Barboru a Marii, ač do zletilosti své dcery Barbory, které v krátkém čase
svoji chaloupku podstoupili prvorozené dceři, a ta si vzala za muže Josefa Petráše, rodem
pocházejícího z obce Andělíček, okresu Klatovského. Manželé Petrášovi na svoji chaloupce žili
skromně, v mladších letech chodil Josef Petráš za výdělkem jako horník na šachty „sulkov“, vzdálen
po celý týden od svého domova. V pozdějších letech přestalo sloužiti v hluboké šachtě zdraví
zmíněnému hospodáři, a věnoval se doma své rodině a svému hospodářství.
Po krátkém čase předali manželé Petrášovi domácnost dceři svojí Anežce, jenž si vzala za muže
Jana Čiviše z Předenic, ač tento byl vyučen muzikant a kameník, přestalo mu zdraví sloužiti a
v krátkém čase ochuravěl a neúprosná smrt ukrátila jeho mladý věk, jenž zde zanechal jedno dítko
a mladou ženu, ač tato ovdovělá Anežka Čivišová po nějakém čase opět se provdala, vzala sobě
druhého manžela z vedlejší obce Josefa Kokošku z Knih.
Dcera Jana Čiviše a Anežky roz.
Petrášové je Růžena Česáková (nar.
1922), žijící ve Vodokrtech č. p. 2.
Anežka s druhým manželem Josefem
Kokoškou (nar. 1898) měli syna
Stanislava (nar. 1927), který se oženil
s Annou Otounovou ze Střížovic, a
syna Josefa (nar. 1932), který se
oženil s Marií roz. Kolenovou
z Oseka.
Po smrti Anežky se Josef opět oženil
a to s Emilií roz. Antošovou (nar.
1908) z Drahovic. Emílii a Josefovi
se narodil syn Václav (nar. 1940), dcera Marie (nar. 1943), syn Jiří (nar. 1945) a syn Zdeněk (nar.
1949). Václav se oženil a odešel do Chýňavé. Dcera Marie se provdala za Jaroslava Diviše z Hájů
č. p. 4. Jiří se oženil s Marií roz. Kastnerovou ze Štěnovického Borku, na Hájích krátce žili a měli
syna Pavla (nar. 1967), následně se odstěhovali do Plzně. Zdeněk se oženil s Boženou Horvátovou
z Bánské a žije v Řenčích.
Dům koupil od Kokošků pan Linhart z Prahy a je jeho rodinou využíván pouze k rekreačním účelům.
Popis domkářské chalupy čísla 29
Prvními majiteli této chalupy byli manželé Munžilovi kteréžto manželé koupili sobě pozemky
potřebné na stavební plochu od hospodářské usedlosti Josefa Bartoše a vedlejšího souseda Jakuba
Přibáně, jenž byli manželé prvními zakladateli tohoto čísla 29 zmínění manželé Vojtěch a Anna
Munžilovi. Na svoji malé chaloupce
vedli skrovný život, hledajíce obživu
přivydělávajíc si různými pracemi
mezi lidmi, do vyspělosti svých
mladých let svoji dcery Anny, jenž
podstoupili svoji chaloupku a ta se
v krátkém čase provdala a pojala za
muže Martina Vovsa, rodem ze
Zálesí.
Tito manželé ke svoji chaloupce
přikoupili několik korců polí, a pak
v roce 1899 byla stavěna okresní
silnice od Přeštic přes naší obec
směrem k Netunicím na než byl vzat
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Martin Voves do služeb jako okresní cestář, až po uplynutí svých mladých let v službách okresu
bude bráti k svému stáří cestařskou pensi, dále v pozdějších letech manželé Vovsovi předali svoji
chaloupku dceři své Anně, ta si vzala za manžela Josefa Heřmana ze sousední obce Střížovic.
Josef Heřman (nar. 1895) a Anna roz. Vovsová (nar. 1896) předali nemovitost svému synovi
Jaroslavovi (nar. 1927), který se oženil s Julií roz. Prokopovičovou (nar. 1929) z Velkých Staškovic
(Slovensko). Měli syna Jana (nar. 1952), dceru Zdeňku (nar. 1958), syna Jaroslava (nar. 1963) a
syna Jiřího (nar. 1965). Jan se odstěhoval do Klatov a Zdeňka do Plzně. Jaroslav žije v Přešticích.
Obecní cestář Martin Voves a Anna roz. Munžilová měli vedle Anny ještě syna Tomáše, který
vystavěl dům č. p. 27.
Dům v roce 2008 koupili Gabriela a Josef Kusý z Plzně, kteří dům používají pouze k rekreačním
účelům.

Popis domu 30
Dům byl postaven rodinou Zdeňka
Hrubého z č. p. 26 a byl kolaudován
v roce 1963. Zdeněk se oženil s Marií
roz. Kokoškovou (nar. 1933) ze Knih.
Měli syny Zdeňka (nar. 1956) a
Josefa (nar. 1958). Syn Zdeněk se
oženil s Ivanou roz. Klírovou z Plzně
a mají syny Tomáše (nar. 1999) a
Jana (nar. 2001). Syn Josef se oženil
se
Štěpánkou
roz.
Uzlovou
z Chouzov a mají syna Zbyňka (nar.
1981) a Josefa (nar. 1983). V roce
1991 se Josef s rodinou přestěhoval
do nového domu č. p. 32.

Popis domu 31
Dům byl postaven rodinou Jaroslavy
Baxové roz. Hlasové z č. p. 25 v roce
1974. V současné době zde s rodiči
žije jejich dcera Dagmar s rodinou.
Dagmar se vdala za Romana
Hajžmana ze Střížovic. Mají děti
Karla (nar. 1996) a Elišku (nar.
1999). Sestra Dagmar Pavla se
z domu odstěhovala do nového domu
č. p. 37.
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Popis domu 32
Dům byl postaven rodinou Josefa
Hrubého z č. p. 30, který se sem
s manželkou Štěpánkou a dětmi
Zbyňkem a Josefem odstěhoval. Dům
byl postaven svépomocí v roce 1982.
Syn Zbyněk nyní žije s rodinou ve
Skočicích. Syn Josef bydlí v Dolní
Lukavici.

Popis domu 33
Dům byl postaven rodinou Miloslava
Jandy z č. p. 15 na dvoře této
usedlosti. V domě vedle Miloslava a
jeho ženy Zdeňky žily též dcery
Martina (nyní v č. p. 15) a Petra (nyní
v č. p. 16).

Popis domu 34
Dům postaven rodinou Václava
Hrubého z č. p. 26 v letech 2001 –
2003. Václav se oženil s Lenkou roz.
Bezděkovou z Přeštic a mají dcery
Lenku (nar. 2003) a Anetu (nar.
2007).
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Popis domu 35
Tento nový dům byl přistaven
v letech 2005 – 2006 k nemovitosti,
která měla původní číslo č. p. 7. Dům
byl postaven rodinou Petra Bouřila
(nar. 1978). Petr se oženil s Kateřinou
roz. Moravcovou z Plzně. Mají syny
Petra (nar. 2002) a Jana (nar. 2007).

Popis domu 36
Dům byl postaven rodinou Evy
Dobezové roz. Hrubé z č. p. 26 a
Jeana – Marca Dobeze v letech 2005
– 2006, kteří zde v současné době žijí
se synem Bernardem (nar. 2004) a
dcerou Ester (nar. 2007).

Popis domu 37
Dům byl postaven Pavlou Baxovou z
č. p. 31 a Miroslavem Schejbalem
z Příchovic v letech 2008 – 2009,
kteří zde v současné době žijí.
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NOVOSTAVBY

Dům na západní hranici obce u cesty
do Jam staví Petr Kokoška z č. p. 5
s manželkou Hanou roz. Fremrovou
ze Střížovic.

Novostavba
rodinného
domu
v původním dvoře usedlosti č. p. 2 je
stavěna manželi Romanem a Dagmar
Hajžmanovou z č. p. 31.

Nový rodinný dům staví Zuzana
Bouřilová na zahradě původně
náležející k nemovitosti č. p. 7. Jedná
se pravděpodobně o místo, kde
původně stával dům č. p. 6 ve
vlastnictví manželů Marie a Martina
Bouřilových.

Stavbu rodinného domu zahájili
v roce 2015 Lenka Pěchoučková z č.
p. 3 a David Vaněček z Chlumčan.
Dům je stavěn na pozemku
příslušejícím k nemovitosti č. p. 3.
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Předmluva kroniky psané Martinem Hrubým z č. p. 26
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Potravinové lístky během 2. světové války pro dům č. p. 13
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Na horní fotografii sedící zleva: Marie Topinková, Václav Heřman, Libuše Chladová, Josef
Heřman, Marie Čivišová - stojící zleva: Vlastimil Kotora (z Koterova), Marie Kydlíčková, Karel
Bacík, Karel Čiviš, Marie Vacková, Ladislav Bouřil

Fotografie u domu č. p. 1 – zleva: Oldřich Vacek (1934) z č. p. 21, Marie Vacková (1932) z č. p.
21, Zdena Přibáňová (1934) z č. p. 1, Růžena Topinková (1931) z č. p. 25, Miloslava Herejková
(1933) č. p. 18 a Karel Pechan (1934) z č. p. 9
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Fotografie vlevo – branci rok narození 1917 až
1918:
Stojící zleva: Karel Bacík z č. p. 3, Karel Čiviš
z č. p. 24, Karel Kokoška z č. p. 8
Sedící je starosta obce Matěj Brada z č. p. 10.

Fotografie branců (spodní fotografie)
- sedící: 1. zleva Josef Kokoška (nar. 1932) z č.
p. 28, 3. zleva Václav Hurt (nar. 1923) z č. p.
27 (zástupce obce), 1. zprava Zdeněk Hrubý
(nar. 1933) z č. p. 26
- stojící: 1. zleva Oldřich Vacek (nar. 1934) z č.
p. 21, 2. zleva Václav Přibáň (nar. 1934) z č. p.
11, 3. zleva Karel Pechan (nar. 1934) z č. p. 9

57

Setí hrachu po sklizni obilí u Černého lesa – Herejkovi z č. p. 18 – čtyřicátá léta 20. století

Vázání snopů – Pechanovi z č. p. 9
58

Svážení sena – duben 1944 – vlevo Karel Pechan z č. p. 9, uprostřed Jaroslav Vacek z č. p. 2

Ukončení zemědělských prací – počátek sedmdesátých let 20. století
59

Fotografie z pouti na Planiny - rok 1957

Cesta do Jam v roce 1960
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Zaniklý dům č. p. 8 u Prokopů

Pohled od autobusové zastávky na „Růžek“
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Jiřina Šilhánková roz. Pechanová z č. p. 9

Zdeněk Hrubý z č. p. 26

Fotografie před domem č. p. 1
62

Fotografie z májky 1993 – na fotografii zleva: Miloslav Janda, Iveta Fialová, Petra Jandová,
Martina Jandová, Luděk Mráz, Petr Kokoška, Jana Fialová, Markéta Hlasová, Ladislav Mráz

Fotografie z maškarního bálu v kulturním zařízení Háje – rok 2014
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Náves v roce 2005

Náves v roce 2015
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Poděkování:
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům a rodákům Hájů, za jejichž pomoci tato
publikace vznikla. Čerpali jsme především z jejich vyprávění a z dochovaných dokumentů.
Poděkování patří také Karlovi Hrubému za pořízení obrazové dokumentace současného vzhledu
obce a všem, kteří poskytli doložené historické fotografie.
Historické materiály do elektronické podoby přepsala Jana Šestáková, DiS. Informace vyhledala a
publikaci sepsala Mgr. Eva Dobezová.
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