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Úvodem.
Předávaje tuto knížku užší veřejnosti mých rodáků a přátel, chovám jediné přání: Aby
přispěla k povznesení a rozšíření znalosti našeho kraje a rodiště po stránce místopisné a
přispěla též k poznání historie rodné naší obce a nejbližšího jejího okolí. Ale protože jsem si
kladl za hlavní úkol vylíčiti v této knížce běh života obyvatel obce a kraje v nedávno minulé
době, asi tak před padesáti léty, je tato knížka věnována hlavně mládeži našeho rodiště a
jejího nejbližšího okolí. Víme dobře, jak rychle se zapomíná minulost a naše mládež nemá již
často ani ponětí o dřívějším způsobu života. Její vědomosti jsou v tomto směru jen kusé a
založeny jen na ústním podání rodičů a prarodičů. Mnohé z toho, co je líčeno jako zážitky
z dětství již nemá svou platnost. Způsob a formy života vesnice se v přítomné době rychle
mění a v krátké poměrně době nebude značnějšího rozdílu mezi životem města a vesnice.
I když naše myšlení a konání je zaměřeno více do budoucnosti a stále více se
odpoutáváme od přežitků a starých, zaostalých forem života v minulosti, dává nám pohled do
nedávno minulých dob názorné poučení o změně forem života a nabízí se nám přímo
srovnávání včerejška s dneškem. Starší čtenáři, kteří mají vlastní zážitky z doby v knížce
popisované, mají také lepší možnost kriticky zhodnotiti obsah jednotlivých statí a možná, že
si při čtení ledacos doplní, případně poopraví. Naše mládež a čtenáři nejmladší, pro něž
hlavně byly tyto řádky psány, nemají těchto srovnávacích možností. Mohou však býti
ubezpečeni, že bylo naší snahou věrně a věcně přidržeti jim zrcadlo doby minulé a
poskytnouti jim tak možnost srovnávání s přítomností.
I když pisatel sám má krásné vzpomínky a zážitky z doby svého dětství a škola byla
jeho láskou – snažil se vystříhat se selankovitých líčení a přikrašlování skutečnosti. Pravda
nepotřebuje příkras a tendenčních líčení – působí nejlépe svou holou prostotou. Také se bude
třeba mnohým zdáti, že při svých vlastivědných vyprávěních a vzpomínkách na mladá léta
upadá pisatel do rozbředlé sentimentality. Budiž mu to prominuto. Blíží-li se člověku
šedesátka a počíná dělati bilanci svého života, neubrání se ledakdo sentimentálním náladám.
Jistě i u ostatních starších čtenářů vzbudí podobné pocity.
A ještě vysvětlení po stránce formálního zpracování látky. Nebyla úmyslně volena
forma románová či jen povídkářská. Nebylo by bývalo možno do knížky rozsahem umístiti
všechna fakta a detaily, jak autor zamýšlel. Proto byla volena forma thematických pojednání,
vyčerpávajících všechnu látku a vědomosti o rodné obci a jejím okolí s cílem naučným.
Kapitoly o rané historii obce, líčení obrazu života v ní před padesáti léty a v pozdějších
válečných dobách, v nichž se autor přidržuje autentických záznamů kronikáře s vlastními
glosami doby a událostí mají doplniti a systematicky zpřítomniti naší mládeži historii obce a
života jejích obyvatel. Mají též doplniti vědomosti mládeže po stránce místopisné podrobným
popisem vnější tvářnosti obce a jejího okolí. Nejdůležitějším cílem a vedoucím motivem
napsání a vydání této knížky jest ovšem snaha ukázat našemu mladému pokolení, jak si má
vážiti domova a jak kořeny lidského bytí jsou zakotveny v rodné hroudě domova. Je-li potřebí
k životu a spokojenosti lásky k lidem, zvláště k nejbližším, jsme především povinni touto
lásku a věrností k našemu domovu, k naší rodné obci, kraji a zemi.

o-o-o
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Poznámka:
Děkuji všem, kdož mě byli nápomocni k sepsání a vydání tohoto památníku. Vydatnou
pomocí byla pro mne obecní kronika, z které jsem čerpal nejvíce. Částečně bylo použito
některých detailů z knihy Karla Mejstříka „Na Přílepském bělidle“ a hlavně bylo čerpáno z
„Dějin Rakovnicka“ od V. Kočky. Jinak byla pomoc nouzovských občanů chabá a nevydatná
a pisatel se musel spoléhati hlavně na svou paměť. A lidská paměť je nedokonalá a často
selhává. Pokud se v jednotlivých statích knížky vyskytují jména osob, nebo jen křestní jména
, jsou to jména pravá i nepravá, podle potřeby pro stavbu vět a líčení událostí použitá také
k zakrytí jmen skutečných jednajících osob sloužící. Niky mi však nešlo o osobní reklamu pro
kohokoliv.
Brabec Celestin
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Památce svých rodičů
Václava Brabce a Marie Brabcové
věnuje vděčný syn
Celestýn.
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I. Část
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Naše rodiště a jeho okolí.
Malý svět našeho mládí, a to jest vlastně poměrně malé území střední části
Rakovnického okresu, ohraničené na jihu vysokým valem Senecké hory, vysoké asi 560m, jež
svými táhlými hřbety, z větší části zalesněnými, na východ i západ uzavírá celý jižní obzor.
Na východ sklání se tento masiv holými Pavlíkovskými vršky srázně do hlubokého údolí
Rakovnického potoka za městem Rakovníkem. Na západ za Petrovicemi, Zavidovem,
Řeřichami a Václaví příkrými úbočími uzavírá se kotlina, jejímž středem protéká Rakovnický
potok. Jsou to vrchy a srázy zalesněné, jež tvoří svými borovými a smrkovými lesy černou
hradbu, v létě i v zimě modrým odstínem oparu přibarvenou. Na západ uzavírá obzor bližší
Šanovský a Pšovlcký les, pokrývající nejvyšší kóty Vinničného vrchu, jež svou temnou
obrubou věnčí. Na Severozápadě vidíme městečko Kolešovice a za ním zcela mírně protáhlé
návrší s Hořesedly. Kněževes již za návrším nevidíme, za to zahlédneme kousek Chrášťan.
Docela na severu a východě zastírá nám další výhled táhlý, lesnatý hřbet Džbánu, vrcholící
vysokými chlumy Hradiště a nejvyšším chlumem u Kounova, 534m vysokým. Tyto nejvyšší
vody a zalesněné chlumy za Svojetínem a Mutějovicemi tvoří rozvodí mezi kotlinou
Červeného potoka v severní části Rakovnického okresu a povodím řeky Ohře, svažujícím se
na sever do Žateckého a Lounského okresu.
Od svého nejútlejšího mládí téměř denně a zvláště při cestě do školy jsme z výšiny
Vinničného vrchu „u křížku“ obhlíželi tuto kotlinu, jakoby na talíři rozloženou a plasticky
vymodelovanou – s jejími vrchy, lesy a stráněmi, hlubokými zářezy, údolí s potůčky,
stromovím a křovím zarostlými stržemi a pestrou mosaikou čtverců a obdélníků polí, do
jejichž obrazců jsou zasazeny vesničky a městečka, rozhozená jako stavebnice po koberci
krásné jarní přírody. Ohlédněme se zpět na stranu severní. Vyšli jsme odtud. To je naše rodná
obec Nouzov. Podél silnice jsou stejnoměrně rozloženy její domky a hospodářská stavení.
Nevyniká zvláštní výstavností, ani romantiku polohy, ale je to naše rodiště a náš domov ze
všech nejkrásnější.
Nyní pohleďme dopředu. Hle, pod námi, v údolí Rakovnického potoka, kterému stále
říkáme „Senomatský „ jsou rozloženy do délky rozběhlé Senomaty, městečko s výstavnou
školou, s ní sousedícím kostelem se střízlivou, špičatou věžičkou a starou, dřevěnou zvonicí
vedle. Výše nad touto skupinou vidíme bílý hřbitovní kostelík s cibulovitou věžičkou a na ní
umístěné věžní hodiny, zarámovány do bílé obruby hřbitovní zdi. Rádi opět slyšíme tyto staré
a dosud dobře jdoucí hodiny odbíjet čtvrti, půle i celé hodiny svým jasným, daleko
slyšitelným tenorem zvonu. Bijí zrovna tak, jako před padesáti léty, kdy nás, malé klučíky,
pobízely svými údery, abychom přidali do skoku a přišli do školy včas. A pod hřbitovem,
v němž dřímají svůj věčný sen otec, matka, sourozenci i prarodiče – jak nevzpomínat – i oko
se hned zarosí /“Mladost, moje mladost, ta se víc nevrátí“/ - hle, tam si to zase „šupajdí“ naše
senomatská lokálka; pískne před přejezdem pro výstrahu a už je na malém senomatském
nádražíčku. Vše přesně tak, jako před padesáti léty – jenže velmi často netáhne již vláček
dýmající a tenkrát v nás, malých kloučcích respekt, ba i strach vzbuzující lokomotiva, která je
nám dnes pro smích – ale drnčivý, uspěchaný motorák, který se jen mihne a už je pryč.
Pohleďme výše do leva. Vidíme Hostokryje, vesničku asi tak velkou jako Nouzov.
Poštou, kostelem a hřbitovem patří dosud k Senomatům. A poněkud dále vlevo za vrchem
Šibeňákem /405m/, dříve málo zalesněným, dnes již obrostlým lesem, vykukuje Lubná. Ještě
více a dále vlevo a jsme již v Rakovníku, okresním městě, s jeho věžemi a továrnami
v hlubokém údolí Rakovnického potoka a na návrších kolem města se tísnících. Ale o
Rakovníku toho řekneme více až později.
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Nyní pohlédneme více vzhůru a vpravo. Nad Hostokryjemi uvidíme vesničku Příčinu a
nad ní ještě Seneckou horu, nejvyšší bod rakovnického okolí, obrostlou lesem. Pod ní
vykukuje šachta „Brant“ se svou těžní věží a násypy vydolovaných hornin. Kolem si to „hasí“
těžce oddychující lokálka na Mladotice, která má co dělat, aby překonala velké stoupání trati
k Petrovicím a Zavidovu. Odtud více vpravo a pod lesem svou bílou věž kostela ukazující
Petrovice vyvolávají vzpomínky na naše pouti do Petrovic. Otočíme náš zrak poněkud níže a
vpravo. Uvidíme aspoň z části Šanov, stejně velký jako Senomaty s dominantou bílého
kostela s věžičkou a hřbitovem, kolem se rozkládajícím. Hned vedle něho jsou znatelné stopy
zpustlého hradiště. Více doprava za lesem leží úkryt Nový Dvůr a za ním na úbočí stráně
vidíme rozběhlé Řeřichy /Řež/ a vesničku Václavy, dříve již obce smíšené a poněmčelé –
dnes již celé „naše“.
Za Šanovským a Pšovlckým lesem přímo na západ ležící Pšovlky sice nevidíme – ale to
byla pro nás, Nouzovské, cizina – zvláště za „Protektorátu“. Pšovlky byly již dávno
poněmčelé a většinou Němci obydlené, dnes jsou již celé zase „naše“.
A nyní obrátíme své zraky na stranu půlnoční. První pohled utkví na Přílepské skále
/416m/ s téměř holým temenem a úbočími s vykotlanými zuby roklí vylámaných
pískovcových skal. Kolik vzpomínek z mládí váže se k tomuto vrchu a těmto dnes již zcela
opuštěným lomům! Než o tom více později. Na konci výběžku Přílepské skály a pod ním jsou
při Přílepském potoce rozloženy Přílepy, obec s více než 500 obyvateli /dříve/ a asi 140 čísly.
Je to více zemědělská obec s výstavnými statky kol návsi a domky bývalých „skalníků“ na
patě skály a při výpadových cestách z obce rozložené. Za Přílepy poněkud vlevo vidíme
lidnatou, velkou a dosti výstavnou obec Holešovice, městečko s asi 2 000 obyvateli – dnes má
ovšem méně obyvatel. Jest to zemědělská obec se zámkem býv. hrabat Wallisů a
velkostatkem. Náměstí před zcela nestylovým zámkem je parkově upraveno. Věž kostela je
z daleka viditelná a dominuje obci. Byla to za Rakouska obec velkých sedláků – Němců a
chalupníčků a podruhů – Čechů s německou obecní správou a českou matiční školou. Po I.
světové válce získali převahu Češi a od té doby je to obec česká. Býval zde cukrovar, ale už
asi před 30 léty byl zrušen. Je zde konečná stanice lokálky, vedoucí z Krupé do Kolešovic,
která pozvedá význam obce; dříve patřila do okresu Podbořanského, nyní ale patří k okresu
Rakovnickému.
Za Kolešovicemi poněkud výše zahledáme aspoň část obce Hořesedel, ležící na
významné silnici, zvané dříve „ císařská“ / státní / , spojující Prahu s Karl. Vary. – Přesně na
sever za Přílepskou skálou, ukryta za táhlým návrším – rozkládá se městečko Kněževes s asi
1800 obyvateli, dříve bohatá selská obec s výstavnými statky kol velkého, upraveného
náměstí a parkem, kostelem a střední školou uprostřed. Byla to a je dosud největší chmelařská
obec v Čsl. republice a bývalý její blahobyt / sedláků / i úpadek hospodářský byl vždy spjat
s úrodou chmele a kolik se za chmel – zde výborné jakosti - platilo. Je samozřejmé, že i zde
měli početní převahu drobní chalupníčci a domkáři a už za I. republiky převzali správu obce
dělníci a domkáři, živel socialistický.
Stočíme-li své zraky více na východ, zahlédneme zemědělskou obec Chrášťany, se
kterou jsme my, Nouzovští, neměli nikdy větších styků. Přímo na východ uzavírá nejbližší
obzor vrch Smoliňák a za ním, po táhlém temeni návrší do délky se rozkládající Rakovnický
les. Jen málokdy přicházeli Nouzovští v tyto končiny, třeba jen půl hodiny cesty vzdálené. Za
tímto lesem, ukryta našim zrakům, leží obec Olešná, nevelká to zemědělská obec s výstavným
zámkem v slohu z doby Tereziánské a velkostatkem, ve kterém je umístěna nyní státní strojní
stanice. Za Rakovnickým lesem zahledáme na nejzazším okraji východního obzoru táhlý
výběžek Křivoklátských lesů se zpustlým již hradištěm Hlavačova. Za tímto lesnatým
hřbetem je ukryta velká dělnická obec Lužná.
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Docela na severu a východě zahledáme lesnaté chlumy vrcholů Džbánu. A na
jihovýchod v klínu údolí Rakovnického potoka je uloženo okresní město Rakovník, historické
i současné středisko Rakovnicka. Z našeho stanoviště „u křížku“ je vidět do Rakovníka jako
na jeviště divadla.
Čím byl pro nás Rakovník v dobách našeho mládí? Město Rakovník bylo dříve pro nás,
venkovské prosťáčky, okno do širého, do té doby nám neznámého světa. Rakovník byl tehdy
pro nás vizitkou kultury a civilizace nového věku i nápovědí něčeho nového, co musíme
teprve poznati. Tím více rostla naše touha poznati více než Rakovník. Praha, poměrně blízká
metropole Čech, srdce i hlava národa, ta byla pro nás něčím neznámým, ohromným a
tajemným – ta Praha, kouzlem tisícileté historie opředená a nepředstavitelně krásná – to byla
naše touha a lákavý cíl ve fantazii deseti dětských let.
Ze svého stanoviště obhlédli jsem nejbližší okruh tohoto malého světa našeho mládí,
uzavřeného do věnce lesů a návrší, protkaného potůčky, stržemi, pentlemi cest, šachovnicemi
polí a vesniček v temném rámci lesů zasazených jako pestrý koberec. Milý a líbezný je to
obraz nejužší části naší vlasti, našeho domova a kolébky našeho dětství.
A kupodivu: Rámec přírody a vnější její obraz se jen nepatrně změnil oproti létům
našeho mládí před padesáti léty. Pole a lesy zůstaly, ale lidé a poměry se změnily. I život lidí
se rychle mění. Srovnávejme! Nejdříve však pohlédněme zpět do minulosti.

o-o-o
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Z historie vzniku obce Nouzova.
O vzniku obce Nouzova a jeho historii toho víme celkem málo. Za starých časů, před
několika sty léty uměl málokdo psát ; obecní knihy a záznamy se vedly jen kuse, neúplně a
povětšinou se zabývaly jen změnou majetkové držby. Často také vzaly za své při požárech a
válkách, a proto měl kronikář těžkou práci při shledávání dat o vzniku a vývoji obce. Něco se
našlo v záznamech obcí sousedních, v archivu města Rakovníka i v zemském archivu v Praze.
Dosud nejbohatším přínosem k odkrytí minulosti nouzovské obce jsou „Dějiny Rakovníka“,
které čerpají z původních pramenů a jež tvoří základ historie obce. Tyto dějiny napsal Václav
Kočka a jsou jeho celoživotním dílem. Budiž vděčně vzpomenuto jeho zásluh i na tomto
místě.
Dřívější rychtáři, ustanovení vrchností a zeměpanskými úřady se nestaraly o to, aby byla
v podrobnostech zachycena historie obce a též život obecného lidu pro paměť budoucích
pokolení. Také málo kdo z nich měl k tomu potřebné kvalifikace, kromě obecních písařů a
duchovních správců farností. Nejdůležitějšími pomocníky pátrajících kronikářů byli vždy
matriky příslušníků církve a pozemkové knihy, kde byly zaznamenány prodeje a koupě
pozemků a veškerých držebností.
Omezenost prostředků, jež jsou nám k dispozici i kusost záznamů znemožňují nám,
abychom našim rodákům předestřeli úplný a i v podrobnostech vyčerpávající pravdivý obraz
historie obce a života lidu v tehdejších dobách. Ale i tak z těchto fragmentů historie obce
pozorný čtenář pozná mnoho z minulosti svých předků i z osudů rodné obce.
Jak vzniklo nynější jméno obce. Na tuto otázku nelze bezpečně odpovědět. Není o této
věci žádných záznamů a pokud jsou, nic nevysvětlují. Jméno Nouzov / místo prvotního
jména Újezdec / se vyskytuje teprve v pozdějších létech, když po úplném spálení obce na
začátku třicetileté války bylo přikročeno k výstavbě dvora a k novému osídlení obce. Snad to
byla věc pouhého panského rozmaru nového majitele bývalého Újezdce, která dala vzniknouti
novému názvu obce, která se od té doby v úředním styku jmenuje Nouzovem.
Druhý výklad, ovšem méně pravděpodobný, ale nejčastěji v řeči rodáků obce se
vyskytující je tento: Místní i okolní vtipálkové se posmívali Nouzovským, že prý v obci
odjakživa byla bída s nouzí domovem a že si jiného názvu než „Nouzov“ nezaslouží.
Nouzovská půda nikdy příliš dobře nerodila a ani ty přílepské pískovcové skály, v nichž ode
dávna Nouzovští pracovali, neposkytovali nikdy zvláště dobrý výdělek. A protože výměra
chudých polností byla též malá a výdělek z práce ve skalách byl nevalný, nebylo v obci nikdy
nějakého blahobytu. Poněvadž se obec pro svoji chudobu stávala terčem vtipu a úsměšků
obyvatel obcí sousedních, hmotně si lépe stojících, přezdívka „Nouzov“ se stala obecně
užívanou a nakonec ji i Nouzovští přijali sami jako případné a skutečnost dobře vystihující
pojmenování. Buď jak buď, ať už je tento výklad správný nebo ne, skutečností je, že nelze
přesně zjistiti ani určiti rok, kdy vešlo v platnost užívání nového názvu obce ve styku úředním
a sotva se to již dozvíme. – Stále se však v obci udržuje starými pamětníky fáma, že mimo
staré a původní pojmenování „Újezdec“ se obec jmenovala později „ Červený Újezdec“ a
ještě později dokonce měla prý krásné a poetické jméno „ Krásná Růže“ – Ale to jsou jen řeči
a tvrzení fakty nedoložená, a proto je nebereme v úvahu.
Přidržujíce se Dějin Rakovnicka, tohoto na fakta bohatého životního díla Václava
Kočky, zaznamenáváme ve výtahu nejzávažnější události, vážící se k dějinám obce Nouzova:
Spravedlivé a původní jméno Nouzova jest vlastně Újezdec. Leží asi jeden a půl hodiny
cesty severozápadně od Rakovníka na severovýchodním svahu Vinničního vrchu. Újezdec byl
asi v polovici čtrnáctého století, kdy se poprvé jeho jméno připomíná, sídlem Václavovým.
Možné jest, že jeho jméno souvisí se vsí Václavy.Václav, syn Václavův z Újezdce, byl r.
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1377 společníkem v Řeřichách a r. 1384 v Podmoklech. Újezdec i Řeřichy byly tehdy
společným a kmenovým vlastnictvím šlechtice Václava. Polovice Újezdce se dostala ku vsi
Necky, zaniklé to obci pod okrajem Šanovského lesa na rozhraní katastru Senomat a Šanova –
viz . jáma v Neckách – jejíž jediným pozůstatkem jest dosud Kouklův mlýn. Když Markéta,
vdova po Mstihněvovi ze Žernovníka roku 1399 zemřela, polovice Necek, Újezdce a
Křekovic byly provolány jako odúmrť / pozůstalost bez vlastníka / a král Václav IV. Postoupil
je Frickovi z Polibuk, služebníku královské komory, který měl také list na odúmrtí v Povlčíně
a Smrku.
Za války husitské byl Újezdec spálen a pustiny nabyl Jan z Nedvídkova, který je přidělil
k Šanovu. Roku 1451 zapsal sto kop bratru svému Rudolfovi na Šanov, Řeřichy a Újezdec. Se
Šanovem dostal se Újezdec k Petrovicům, na nichž od roku 1520 seděl Prokop Holý
z Chrástu, od r. 1542 Václav Dlask ze Vchynic a po něm syn Radslav, který pustinu znovu
osadil, namnoze židy. Nové osadě říkali Nouzov, ale prvotní jméno Újezdec bylo ještě dlouho
v paměti lidu.
Johanka z Hochhauzu na Pšovlcích r.1565 obeslala Radslava ze Vchynic na Petrovicích,
aby „postavil“ rychtáře Jana z Nouzova a Jana Hoza se Šanova z výtržností,“ani ji pod kouty
u Pšovlk strouhu vymetali a škodu učinili“, jak zní zápis kronikáře.
A další zápis kronikáře praví: Radslav z Vchynic prodal r.1587 Petrovice
s příslušenstvím a ves Újezdec, jinak Nouzov, s dvory kmetcími a krčmou výsadní
Ferdinandovi z Renšperka.Zápis z roku 1588 podává zprávu o jakémsi lotrovi Tomáši, který
vyloupil chalupu a vylámal truhlici Jiříka Weise v chalupě nad Senomaty. Měl býti dodán „k
právu“ do Rakovníka a tam souzen. Poněvadž lotr byl ztlučen na hlavě i nohou, žádali
Rakovničtí Renšperka, aby poslal lékaře, aby Tomáše ošetřil. – A dále se praví, že roku 1590
přitáhli lotři do Újezdce, pak paní Chodource blízko Petrovic všechno pokradli. Bylo jich asi
50, ale jen jednoho polapili. – Jak vidno nebylo v těchto dobách příliš bezpečno.
Renšperk držel statek „Újezdec“ zvaný, nynější Nouzov, dva roky a prodal jej Havlu
Hrobčickému z Hrobčic a pánu na Kolešovicích. Tehdejší kupní cena Šanova s chalupami nad
Senomaty / Újezdec /, Václaví, s dvorem poplužním Řeřichy / Řež / a Hostokryje
s příslušenstvím obnášela 11 500 kop českých grošů. Tyto chalupy nejsou nic jiného, než
Újezdec sám.
Po Havlovi Hrobčickém zůstali 4 synové, kteří roku 1613 o dědiny / pole / se rozdělili.
Jan vzal Petrovice se třemi vesnicemi, Zdislav Havel Kolešovice, Hořesedly a Újezdec.
Mezi Zdislavem a Rakovnickými měšťany, kteří drželi Senomaty, vzešel spor o hranice
mezi Senomaty a Nouzovem. Po dohodě r.1616 bylo půl „Vlčí jámy“ / dnešní Senomatská /
přiděleno k Senomatům, půl k Nouzovu.
A poněvadž se Zdislav Hrobčický v roce 1618 – 1620 činně zúčastnil odboje českých
stavů proti Ferdinandovi postaviv do pole l jízdního a 6 pěších, byl po nešťastné bitvě na Bílé
hoře odsouzen ku ztrátě třetího dílu všeho jmění. Poněvadž v pozůstalosti r. 1618 bylo
všechno jmění odkázáno nezletilému synu Václavu Havlovi, byly tomuto odňaty Kolešovice,
Hořesedly a Újezdec a prodány za 17 682 kop míšeňských Janu Münichovi z Arzberka,
cizinci a c.a.k. služebníkovi.
Před bitvou na Bílé hoře v říjnu r. 1620 císařská vojska, ležící u Senomat spálila
Újezdec docela. Kronikář dále praví, že Münich dal na pustině vykáceti les a postavit tu dvůr
poplužní Nouzov, k němuž náleželo 217 strychů polí – je zde dále zmínka o židech, na které
si Rakovničtí stěžují, že se k nim za války ze Senomat přistěhovali, kde jich trpěti nechtějí.
Tito dříve v Senomatech bydlící židé pochovávali své mrtvé v pusté vsi Újezdci – Nouzově. /
Má to býti místo těsně z pravé strany k Nouzovské jámě přiléhající, pěšinou oddělené.
Dalšími vlastníky Nouzova byli: Dědicové Jan Václav Münich, Markéta – Bechyňka
z Lažan s jejím manželem Janem Hanušem z Nostic a jejím synem Jáchymem Heřmanem
z Nostic, který nastoupil dědictví po smrti své matky v roce 1681. Když tento v roce 1694

13

zemřel, vdova Maxmiliána Justiána, rozená Bobková z Meziříčka, spravovala Kolešovice
k ruce maloletéto syna Jana Ferdinanda, kdežto Nouzov převzala nebožcova sestra Polyxena
Barbora, vdaná za Jiřího Josefa Gaudina z Lilienštejna, královského rychtáře v Rakovníku.
Tento postavil při dvoře Nouzově dva domy a v nich usadil tři podruhy pro dvorskou práci
ustanovené. Správcem dvoru byl František Václav Kunz. Po jeho smrti roku 1700 převzal
Nouzov Jan Ferdinand z Nostic, hospodář podnikavý, který však statek hodně zadlužil.
V letech 1706 – 1708 postavil v Kolešovicích kostel, při dvoře Nouzově usadil tři chalupníky
a každému přidělil nájem osm strychů polí. Roku 1717 odprodal ves Nouzov s dvorem
poplužním Petru Pavlovi z Renšperka, který ve vsi kolem roku 1720 nové panské sídlo
postavil. Zbytek tohoto panského sídla je dnešním zámkem. Původně to bylo stavení
dvoupatrové a ještě do počátku minulého století v patře obývané.
Pavel Renšperk postavil tu i pivovar, ovčín a cihelnu, chalupníkům pobral všechna pole
i dvě stodoly a přidělil je ku dvoru. Z chalupníků stali se nádeníci, hotově placení. Renšperk,
bývalý pravý šlechtic, jenž svoji bujnost často osvědčoval zvláště Rakovnickým, byl
krajským hejtmanem v Rakovníku do roku 1741. Pro dluhy roku 1721 prodal statek Nouzov
s domem nově postaveným, dvůr s ovčínem, pivovar s šenkem piva, cihelnu, domky židovské
a dvě zahrady paní Anně Barboře Strojetické na Lhotě za 11 500 zlatých. Ta prodala Nouzov
Františku Josefu Brissigelovi a ten zase roku 1725 Františku Ignáci Textorovi, dvornímu
radovi, pražskému měšťanu a jeho manželce Marii Zuzaně za 12 500 zlatých. Od
těchto koupil roku 1726 stateček Nouzov s pivovarem a rybníkem za 13 500 zlatých Jiří
Oliver Wallis, pán na Kolešovicích, který nabyl r. 1732 Petrovice, připojil k nim Nouzov.
Jeho syn Štěpán pronajal zámek / č. 1 / Antonínu Koptovi, Tomáši Nachtigalovi,
Vavřinci Kuncovi, Matěji Vostrému, Františku Wendlovi a Antonínu Burešovi, jimž
postoupil také dvorské pozemky. Roku 1785 bylo již v Nouzově 11 chalup. V č.2 Jakub Fišer,
3 Jiří Kichl, 4 Jiří Farták, 5 František Fröhlich, 6 Ondřej Fischer, 7 Jakub Nachtigal, 8
František Lang, 9 Antonín Kindl, 10 František Fischer, 11 Šimon Tongler. Dále zde „
v židovně“ bydleli židé Markus Abeles a Elias Kuhn.
Můžeme míti za to, že tito zde jmenovaní obyvatelé Nouzova, osazení zde
v pobělohorské době pánem statku Münichem, později před rokem 1717 také Janem
Ferdinandem z Nostic a za panství Petra Pavla Renšperka – to byli původní osadníci obce,
jichž potomci povětšině dosud v obci bydlí. I když počátek prvního osídlení Nouzova –
Újezdce nelze přesně určiti a první zprávy o něm jsou zaznamenány z polovice 14. století, lze
míti za to, že z původního osídlení při panském dvoře nic nezůstalo, protože byl Újezdec,
později Nouzov zvaný zcela vypálen za válek husitských i za války třicetileté. Původní jeho
obyvatelstvo se rozprchlo a Nouzov byl pustinou – jak píše kronikář – a teprve po třicetileté
válce počalo nové jeho osídlení.
Když po Renšperkovi a po něm následujících přechodných majitelích ujal se vlády nad
dvorem a zámkem v Nouzově hraběcí rod Wallisů, držel tento rod vládu nad Nouzovem až do
posledních dnů selského poddanství. Za Wallisů již zámek z pánů nikdo neobýval. Zámek
postupně pustnul, takže muselo býti z něho sňato patro. Přízemek byl pokryt slámou a byl
obydlen několika chudými rodinami. Tak nezbylo z té panské slávy nic na naše časy, jen ten
název „ zámek “, jenž se dodnes užívá .
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Jak se žilo kdysi i u nás.
Prošli jsme stručně historií obce i kronikářskými záznamy, které osvětlují vznik a původ
obce Nouzova jako panského dvora a statku i posloupnost jeho majitelů do našich dob. Neříká
se v ní mnoho o životě jeho obyvatel. Proto si obraz tehdejšího života sami doplníme. Tento
dvůr a obyvatelé chaloupek, které se kol něho seskupily – to bylo vlastně jen ono „zboží“,
které urozené panstvo kupovalo a prodávalo i s živými lidmi a dušemi. Tyto „duše“ a
pracovní síly teprve vlastně dodaly ceny pozemkovému majetku urozených pánů, kteří z práce
svých poddaných dobře žili a utráceli na svých i jiných panských sídlech při návštěvách,
honech a jiných zábavách a velmi často zajížděli i do Prahy, kde vyhledávali různé
kratochvíle a kde se ve společnosti šlechtického panstva a bohatých měšťanů hojně utrácelo a
všech světských radostí užívalo. Není divu, že panstvo svoje statky velmi často prodlužovalo,
zastavovalo a prodávalo i s příslušným počtem duší selských poddaných, povinných celou
polovinou pracovních dní robotou na panském. Kronikář sice o tom mnoho nemluví, ale
protože tomu bylo tak i jinde na českém venkově, kde až do dob Tereziánských panovala tuhá
robota – teprve vláda Josefa II. přinesla jisté ulehčení selské roboty zrušením nevolnictví
v roce 1781 – bylo tomu jistě tak i v Nouzově, kde vedle práce na panském vydělávali si
chudí chalupníčkové své skromné živobytí na svých skrovných a málo úrodných políčkách.
Neurodilo-li se, bylo zle. Páni museli svoje dostat a poddaní trpěli často hladem, zvláště
přišel-li suchý rok. Teprve zavedení pěstování brambor v 17. a hlavně v 18. století omezilo
častá období hladu a z něho pocházejících nemocí. Také epidemie nakažlivých nemocí řádily
velmi často a nebylo proti nim pomoci. Poslední záznam o řádění cholery máme z roku 1827,
kdy jenom v Senomatech zemřelo 62 osob. Počet mrtvých z Nouzova, kam se také cholera
rozšířila, není známo.
Lid v tehdejší době žil velmi skrovně a v nedostatku hmotném; ještě více vězel
v temnotě duševní. Nebylo téměř škol pro lid obecný. Jen pro pány a měšťany byly školy a to
jen ve větších městech a při klášteřích. Veškeré školství bylo pod vlivem církve katolické a
vzdělání bylo výsadou kněžstva. Literární a výtvarné umění nebylo pro lid a lid mu
nerozuměl. Směl se mu obdivovati jen v katolických kostelích a kláštěřích, kde bylo
vystaveno na obdiv. Jen slovo boží hlásané z kazatelny bylo jedinou duchovní potravou lidu a
útěchou v jeho celkem málo radostném životě. Lid žil, zvláště v době pobělohorské, době
úpadkové, v temnotě duševní a nedostatku hmotném tak, jak nám toto nešťastné období
českých dějin líčí Jirásek ve svých literárních pracích. Válkami, požáry, robotou a naturálními
a peněžitými dávkami sužovaný lid neměl nikde zastání a ve svém zoufalství sahal k častým
revoltám.
Knihy byly vzácné a málokdo uměl číst. Lid žil proto svým vlastním, nebohatým
duševním životem v náboženské pověře, starými zvyky a obyčeji, lidovou hudbou, zpěvy a
tancem tak, jak přecházely z pokolení na pokolení a jak se nám leckde dochovaly až do
dnešních dob. Lid, prostý venkovský lid, připoutaný poutem nevolnictví a roboty k selské a
panské hroudě žil svým isolovaným životem se svými drobnými radostmi i starostmi, vzdálen
jsa ruchu měst, po svém. A právě tomuto prostému lidu vděčíme za to, že si zachoval svou
národní svébytnost a neporušenost od městské kultury, v tehdejších dobách hodně
prostoupené vlivem němectví. Až teprve doba probuzenecká, doba národních buditelů
začátkem devatenáctého století přivodila obrat ve městech a živel venkovský byl pro naše
města tou obrodnou a posilující mízou, z které stále náš obrozující se národní život čerpal
svou sílu.
Revoluční rok 1848 zastihl již český národ značně připravený pro přijetí revolučních
idejí, přicházejících k nám ze západu, hlavně z Francie. Oplodnil a povzbudil naši novou

15

inteligenci, která byla již sto postavit se národu do čela a vésti ho v boji za národní svébytnost
a samostatnost politickou. S rostoucím rozvojem techniky a pokroku ve školském vzdělání
ruku v ruce pokračovalo i uvědomování nejširších vrstev národa, lidu selského a dělnictva,
kteří se stali hlavními sloupy a nositeli národního českého života.
Bouřlivý rozvoj kapitalismu, který charakterizuje devatenácté století a začátek století
dvacátého, přivodil vznik a vzrůst emancipačního hnutí dělnictva, které přijímalo stále více
ideje a metody boje socialistické hnutí, ze západu k nám pronikajícího. Tento vývoj zasáhl
přirozeně k nám a nezůstal bez vlivu na život měst i celého venkova, tedy i v naší obci. Život
se rychle měnil a mění se stále rychleji před našima očima. Bývalá zaostalost a nekulturnost
zmizela. Obě světové války urychlily tento vývoj. Vedle nesmírných běd, jež tyto války
přinesly a velkého mravního úpadku, který je doprovázel a jehož následky stále ještě trpíme a
je léčíme, přinesly také obrovské změny v ohledu společensko-sociálním. Přišly tentokrát
z východu vlivem a následkem ruské únorové a říjnové revoluce. Prožíváme právě tento
vývoj a není ještě ukončen. Nelze proto ještě o něm pronésti konečný soud a chceme-li zůstati
objektivní a spravedliví, teprve po určitém časovém odstupu bude možno kapitolu tuto
uzavříti.
Vřele si musíme přáti, aby cesta vývoje a života našeho národa byla šťastná a aby jeho
život se vyvíjel v duchu demokracie, pokroku a svobody, svobody stále větší a větší.

o-o-o
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Naše rodná obec Nouzov.
Je to docela nepatrná vesnička, stranou velkých cest položená a nevyznamenává se
ničím zvláštním – ani úpravou a výstavností, tím méně bohatstvím pozemským, jak již její
jméno naznačuje. Také se v ní nenarodil žádný znamenitý muž politiky, vědy či umění. Ale je
to vesnička naše, kolébka našeho dětství, svědek a pamětník šťastných dnů našeho útlého
mládí i školního věku, rodiště naše i našich rodičů, sourozenců, kamarádů a přátel z dětství –
a to stačí, abychom Tě oslavili, milý náš NOUZOVE v těchto řádcích a abychom Ti vzdali
svůj hold slovy nejupřímnější lásky, příchylnosti a věrnosti, jak to naše mysl a srdce cítí a
pero a ústa vyjádřiti dovedou.
Ano, jsi náš a zůstaneš naším pravým domovem – žel, že už jen asi pro nás starší, neboť
nikdo z mladších, ani našich potomků nepochopí a neprocítí to, co pociťujeme my, starší, při
pohledu na to seskupení domků a stavení, jež se nejlépe přehlédne s vrcholu Přílepské skály a
jež se nazývá NOUZOVEM.
S tohoto vyvýšeného stanoviště opravdu lze nejlépe přehlédnouti celý katastr obce i
obec samu, cesty z obce na všechny strany vedoucí i jednotlivé stromy a strže /jámy/ jež tak
charakterisují tvářnost střední části Rakovnického okresu a členitého jeho povrchu.
Na jihozápadní straně ohraničuje katastr obce černý lem Šanovského a Pšovlckého lesa,
který se táhne téměř po celé délce hřbetu Vinničného vrchu, asi 360 m vysokého. K jihu do
údolí Rakovnického potoka, k Senomatům a Šanovu se tento vrch svažuje srázněji, zato
k severu a jihovýchodu se svažuje jen mírným spádem do údolí Přílepského/Smolinského/
potoka, tekoucího od Kolešovic přes Přílepy a podél paty Přílepské skály, aby u samoty „v
Chaloupce“ mezi lukami ukončil svou kratičkou pouť jako přítok „mohutnějšího“
Rakovnického potoka.
Jižní, sráznější svahy Vinničného vrchu jsou již na katastru Senomat a jsou rozbrázděny
třemi velkými jámami, dnes již zregulovanými a osázenými vzrostlými stromy a keři – akáty,
olšemi, borovicemi a smrčky, šípkovými a trnkovými keři atd. – sloužících nejen pro
zadržování prudkých přívalů vod při letních bouřkových deštích, ale i k ochraně a hnízdění
ptactva a polní zvěře, nalézající zde své útočiště a úkryt.
Na severovýchodní stranu jen mírně se skloňující svahy vrchu v povodí Přílepského
potoka jsou ploché a jsou rozkryty též třemi velkými jámami, do kterých vyúsťují pobočné
jámy menší. Tyto jámy a strže byly již před více než padesáti léty zregulovány a osázeny
stromovím a keři. První a menší jáma ohraničuje nouzovské pozemky na „pokutě“ a směřuje
podél senomatské cesty k Smolinskému vrchu a k Přílepskému potoku. Druhá, hluboká jáma,
zvaná „Nouzovská“ prochází přímo obcí a ústí do ní z pravé strany dvě menší jámy, hustě
stromovím a keři osázené. Ve střední části obce je Nouzovská jáma přemostěna a část její se
nyní zasypává. Pro vyústění jámy do Přílepského potoka bylo při regulaci vytvořeno umělé
koryto. Třetí velká jáma počíná u Pšovlckého lesa a ve své dolní části od silnice k Přílepům
vedoucí je vydlážděná až k svému ústí do potoka – říká se jí dosud „Jansojc“ jáma. Tvoří
hranici katastru obce Nouzova a Přílep a odvádí přívaly vod z části katastru obce na „ladách“.
Z pravé strany ústí do ní dvě menší jámy.
Na regulaci těchto strží, vytvořených věky a dříve neupravených, které každoročně se
opakující letní přívaly bouřkové trhaly a dále rozšiřovaly, pracovalo vedle domácích také
mnoho cizích dělníků – TALIÁNÚ, kteří prováděli hlavně práce z kamene, t.j. mosty,
kamenné hráze, vodní přepady a kamenné strouhy, pro kteréžto práce byli mimořádně
kvalifikováni. Tyto úpravy byly velmi nákladné. Byly hrazeny z finančních prostředků země
České z částek určených na melioraci půdy a hrazení řek a bystřin a byly prováděny zvláště
ve velkém měřítku v okolí Rakovníka. – Jámy a rokle, jak se vytvořily během dlouhých věků
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působením přírodních sil hlavně v severní a střední části rakovnického okresu mají svůj
původ v hlinitém povrchu země bez tvrdého skalního podkladu, v němž náhlé přívaly vod
stále více prohlubují koryta jam. Jedině zpevněním a osázením koryt a břehů těchto jam bylo
možno zabrániti jich stálému rozšiřování a ubývání užitkové plodné půdy. Pro naši mládež
byly tyto jámy a rokle zvláště vhodným objektem pro různé kratochvíle a zábavy, venku
obvyklé. Kluci je prolézali křížen krážem, hledali hnízda ptáků, plašili zajíce, sbírali v nich
jahody, očesali v nich každé pláně, ovocný strom a keř, kde se co dalo. Bylo to vhodné
rejdiště a útočiště pro „pány kluky“ nejen při hře „na schovávanou“, ale i pro různé
„válečnické“ akce, u vesnických kluků v dřívějších dobách velmi oblíbených. Ostatně
nesloužily tyto jámy jen za rejdiště mládeže, ale byly užitečné i jiným způsobem. Chodilo se
do nich na trávu pro kozy a husy, na kopřivy pro malá housátka a na tam natrhaných
akátových větvičkách si kozy nejlépe pochutnaly.
Nouzovská pole nejsou nejlepší a nevyrovnají se co do úrodnosti sousedním
senomatským a přílepským. Jsou také výše položena a zvláště pole u Šanovského lesa jsou
„lehčí“ a kamenitější. Také na „ladách“ není zvláště dobrá půda. Značně lepší jsou již pole
pod vsí, k Přílepům, při „široké“ cestě a „ na pokutě“ položená. Proto tam najdeme také více
chmelnic, které potřebují půdu těžší a červenici. Rozdrobenost půdních parcel je značná. Jsou
to samé dlouhé pentle polí, nebo-li „nudle“ – což konečně odpovídá i sociálnímu složení
obyvatelstva obce. V Nouzově není téměř sedláků s větší výměrou polí a jen asi 3-4 rolnické
usedlosti lze pokládati za střední rolnická hospodářství. Velká většina výměry polností je
rozdělena mezi desítky chalupníků a domkářů. To jsou vlastně zase jen dělníci, kteří by se na
svých políčkách neuživili a pro něž je hlavním zaměstnáním práce v rakovnických továrnách,
ve skále, na stavbách nebo rakovnických malodolech. Po své denní práci obdělávají svá
políčka a tak doplňují svou výživu.
Cesty z obce vycházející nebyly nikdy zvláště dobré a bez pomoci okresu a země nebyl
by se Nouzov nikdy zmohl ani na tu jedinou silničku, jež prochází obcí od jihu k severu, tedy
od hranic senomatského katastru až na hranice katastru obce Přílep. Byla vystavěna až v roce
1909 a teprve ta umožnila, aby v éře velkého rozvoje automobilismu se auta naší obci
nebyhýbala z obavy, aby auto neutrpělo škody.
A jak bývalo dříve, za našich mladých let?
Jediná vozová cesta, která spojovala Nouzov se světem přes Senomaty do Rakovníka
byl hluboký úvoz, kde se dva povozy nemohly vyhnout. Tudy ovšem jezdily jen povozy –
jinak se do Senomat chodilo pěšky kratší cestou /pěšinou/ od „křížku“ a kolem Senomatské
jámy. Byla to pěšina neupravená, z kopečka do kopečka, po dešti vždy rozblácená. I obcí
vedla dříve cesta velmi neupravená, samý kopeček a stružka – zkusily tehdy kravičky hodně!
Cesta k Přílepům šla též úvozem a nebyla lepší. Z této hlavní cesty, dnes již silnice – vede za
jámou cesta „pod humny“ až k vyústění jámy „na place“ a dále ku „Bělidlu“ a ku přílepským
skalám.
V horní části obce odbočuje směrem východním t.zv. „široká cesta“ a dále
k Senomatům, od „křížku“, tímtéž směrem „ na pokutu“ vede jiná cesta až k údolí Přílepského
potoka. Po pravé straně výškové kóty „u křížku“ zvané, vychází cesta, jež tvoří rozhraní mezi
senomatským a nouzovským katastrem a jež vede po samotném temeni Vinničného vrchu až
k bodu, kde se dotýká Šanovského a Pšovlckého lesa. Z této cesty odbočují dvě menší polní
cesty a nejkratším směrem pěšina, vedoucí k Senomatům. Na samém západním konci obce,
„u lesíčka“, vede jedna z hlavních cest k Šanovskému lesu a dále po jeho okraji k lesu
Pšovlckému. Z této cesty odbočují dvě další polní cesty směrem severním a spojují tak polní
plochy, zvané „lada“. V místech, kde počíná „u lesíčka“ prohlubeň Nouzovské jámy vychází
další cesta, vedoucí nejkratším směrem „na lada“. – To je asi zhruba celá síť cest, jež spojuje
a také rozděluje celý katastr obce Nouzova.
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Tvářnost obce a charakteristika staveb.
Nouzovská obec se dělí na dvě, charakteristikou staveb a jich rozložením se lišící části:
První část – t.j. vlastně jedna ulice, probíhající směrem severojižním s domky a usedlostmi,
po obou stranách silnice rozestavenými a druhá část, starší jádro obce, to jsou stavení a
usedlosti rozložené kolem „zámku“ a rybníčka, kde se odedávna říká „ve dovře“, neboť tam
kdysi panský dvůr byl – a nejzápadnější část obce při cestě k lesu a podél Nouzovské jámy
seskupené.
Kolem rybníčka „ve dvoře“ se vytvořilo větší prostranství, náves, která odedávna
sloužila za rejdiště mládeže a kde se obyčejně utábořili při své zastávce v obci komedianti a
kolotoče, nebo kde cvičili místní hasiči. Kolem rybníčka, hlavně v létě, bývalo živo. Zde si
hrávala před: „Círojc“ a „Machojc“ stodolou ta nejmenší mládež. Tato dřevěná stodola, které
už je drahně let – zůstává stále, stářím sehnuta a zeleným doškem obrostlá v nezměněné
podobě na svém místě. A na druhé straně u rybníčka „u Zaspalojc“ , tam zase nouzovští kluci
velmi často proháněli špačka a mičudu. A když přišla letní doba a sezona koupání, to rybníček
zvláště oživl – bylo-li ovšem v rybníčku dostatek vody. Nehledě na jeho málo čistou vodu
koupala se v něm zvláště menší mládež, napájel se v něm někdy i dobytek, plavili koně a
samozřejmě husy i psi. Nepamatujeme se, že by se byl kdy v rybníku někdo utopil /byl dosti
mělký/ a nebo že by byl někdo z dětí umřel proto, že se nechtě napil z jeho málo čisté vody. –
V zimě, když rybník zamrzl, sloužil naší mládeži za přírodní kluziště – dnes i jako hockeyové
hřiště.
Ale „zámek“ nad rybníčkem již dávno změnil svou původní podobu, jen to jméno
zůstalo. Bývala to dříve dvě vysoká stavení – bývalé panské sídlo /viz. zápis z kroniky/
v létech kolem roku 1720 vystavěná, jen nižšími přístavky a těsnou uličkou od sebe oddělené.
Budovy zámku bývaly dříve vyšší – v zápise kroniky se o nich mluví jako o stavení
dvoupatrovém, později však, když se panstvo odstěhovalo a zámek chátral bylo jedno
poschodí sneseno a zbytek budovy byl pokryt slámou. O zámku se – jak to již téměř
pravidelně bývá, povídalo mnoho. Že prý to bylo krásně a bohatě zařízené panské sídlo, o
jakési dlouhé podzemní chodbě z něho vedoucí někam do Nouzovské jámy – podle jiné verse
do jámy „v Neckách“ , sice skutečně existující, ale nepřístupné a značně zasypané, o nějakých
pokladech atd., ale něco konkrétního, skutečnosti odpovídajícího, kromě té existující chodby
– nevěděl nikdo nic, ani staří pamětníci nemohli nic bližšího říci. Jen se pamatujeme, jak jsme
jako malí hoši častokráte zvědavě okukovali mohutné, jeden a půl metru silné zdi zámku, na
kterých na velmi porušené omítce byly ještě znát různé malby a sgrafita, důkaz to, že to bylo
skutečně krásné panské sídlo. Zbytek „zámku“ , přízemí obou budov, pokrytých slámou, bylo
více než po celé století až po naše časy obydleno čtyřmi chudými rodinami – asi tak před
50.léty – a to v pravém křídle budovy „Macákojc a Čapkojc“ , v levém „Blažejojc“
/Gregorovi/ a „Burešojc“ . Dnes ovšem jsou obě křídla zámku přestavěna a jen starší generace
usedlíků pamatuje původní budovu „zámku“, jehož jméno dáváme dnes do uvozovek.
Za rybníčkem dále k lesu jest již nemnoho stavení. Z levé strany první stojí zde hasičská
zbrojnice, která byla vystavěna asi před 50 léty, kdy byl v Nouzově založen sbor
dobrovolným hasičů. V postranní uličce „v Mezírce“ stojí po pravé její straně čtyři domky,
z nichž první je zchátralá a již neobydlená „Mištěrovna“ a třetí domek zakoupila obec asi před
30. léty , aby sloužil za obydlí nejchudším příslušníkům obce. Není ji už třeba, proto byla
v poslední době rozbourána. Za touto skupinou domků při hořejším konci jámy i jámy do této
vyúsťující jest již jenom devět stavení, z toho tři novostavby. Na volném prostranství pod
stavením „ u Pánků“ stávaly kdysi čtyři vysoké topoly, charakteristický znak této části obce.
Byly asi před 20. léty pokáceny – škoda jich.
V těch místech, kde odbočuje cesta k „lesíčku“ a na „lada“ na samém konci obce za
domkem, kde se dodnes říká u „Senesů“ stávala kdysi, asi před 45 léty stará „smolárna“, ve
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které její majitel Josef Kopřiva /starý/ ještě asi před 50 léty pálil ve dvou kotlech smolu. Dnes
již z této smolárny nezbylo nic. Smolu a kolomaz rozvážel starý Kopřiva ve svém plachtou
krytém „fasuňku“, taženém jedním koněm po svých starých zákaznících ještě za I. světové
války. Pro zajímavost uvádíme ještě, že starý Kopřiva ve vzpomínkách na svůj život
vypravoval, jak přivezl při své zpáteční cestě z Prahy domů starého Ottu do Rakovníka; téhož
Ottu, který později založil v Rakovníku výrobu mýdla, z které vyrostla proslulá Ottova
továrna na mýdlo. S Ottou přivezl starý Kopřiva i jeho chudé svršky. Horní část obce jest
soustředěna dvěma řadami stavení kolem silnice, vedoucí od Senomat k Přílepům. Není tak
členitá jako dolejší a západní část obce. Nemá také zvláštních charakteristických znaků.
Silnici vroubí dvě řady stavení, některé z nich dosti zánovní, povětšině s malými, dřevěnými
ploty ohraženými zahrádkami v průčelí domků i vrátky, uzavírajícími vjezd do dvorků
hospodářských stavení. Stodoly, po většině zánovní stojí řadou v zadní části dvorků a tvoří
téměř uzavřený celek ohraničených humen obce. Zároveň s úpravou vozovky silnice při její
stavbě zmizely a zasypány byly dvě louže a studna v horní části obce asi v místech před
usedlostí „u Treglerů“ a „u Šefčíků“ /Brabců/. Tím se značně změnila tvářnost horní části
obce. Při těchto povrchových úpravách musela leckde ustoupiti zahrádka do uliční fronty a
leckterý strom padl při úpravě za oběť. Zvláště je škoda velkého hrušňového stromu a topolu
nad bývalou a dnes již zasypanou studní u „Trešlů“. V této hořejší části obce 5 stavení velmi
napomohl tomu, že zmizely téměř doškové střechy starých usedlostí.
Ve střední části obce při odbočující pěšině k Senomatům při vyústění bočné jámy stojí
obecní kaplička, na které nám až do II. světové války vyzváněl jasným a veselým hlasem náš
klinkáček poledne, klekání a ovšem také, zvonil-li v dobu neobvyklou, oznamoval
již smutnějším hlasem smrt někoho z nouzovských občanů, nebo ho doprovázel na poslední
cestě. Za poslední války padl za oběť Němcům, neboť jej obec musela odevzdat na sbírku
kovů. Dnes je tam opět zavěšen malý zvonek, ale vyzvání se jím jen při úmrtí a při pohřbech.
Ve střední a dolejší části obce jest to bývalý hostinec u „Englických“ / jinak se vždy říkalo u
šenkýřů / který byl dosud největším stavebním objektem v obci a také i největším
hospodářstvím. Hostinec u „Englických“ Býval střediskem společenského života v obci. Byla
to v obci jediná hospoda s tanečním sálem, kde se dříve konaly všechny zábavy, divadla a jiná
shromáždění. Byl zde také obchod se smíšeným zbožím a konečně také prodej tabákových
výrobků bývalé rakouské tabákové režie. A co více - starý hospodář a hostinský Englický
Václav / starší / - to byl až do I. světové války dlouholetý starosta obce. Dnes je ovšem
hostinec u Englických zrušen, též obchod s trafikou a zůstalo z něj pouze hospodářské číslo.
Dokud však žijí pamětníci starých časů před I.světovou válkou, nevymizí z jich paměti
vzpomínky na ty doby, kdy se posvícení oslavovalo jen u “šenkýřů.“
Naproti Englickým jest další význačnější objekt, kdysi konkurenční hostinec v č. 66 u
„Chaloupeckých“, jinak též zkráceně „u Chalupů“, dnes, po zrušení hostince “u Englických“
jediný hostinec v obci. Byl vystavěn obč.Chaloupeckým – starším, kameníkem v roku 1910,
který postavil nejdříve přízemí, kde zařídil smíšený obchod a hostinec. Jeho nástupce a
pokračovatel a pokračovatel Brabec Karel vystavěl v roce 1923 dům do patra a zřídil v něm
taneční sál. Dnes je v tomto domě též odbočka konsumu rakovnické „Budoucnosti“.
Vedle tohoto domu jest na poněkud vyvýšeném místě stavení, kde se vždy říkalo „u
Servánků“ později „u Hrachů“. Zmiňujeme se o něm jen pro zajímavost. V tomto domě byli
totiž v létech kolem let 1895 až 7 ubytováni italští dělníci, kteří pracovali v těchto létech na
regulaci a dláždění jam a roklí v okolí Nouzova. Domácí lidé jim říkali „Talijáni“ a jediná
památka po nich zůstala: V dolní části „Jansojc“ jámy jest v jednom kameni dláždění vytesán
kříž a jméno zde po úraze zemřelého „Talijána Petra / Pietro /. Jen nejstarší pamětníci v obci
ještě něco o tomto případu vědí.
V dolní části obce jest jen několik stavení, seskupených kolem nejhlubší části
Nouzovské jámy, přemostěné ve směru cesty k Přílepům. Za touto jámou jsou již jen 3 domky
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novostavby, z nichž první po pravé straně u jámy stojí na místě starého domku „u Heroldů“,
kde se dříve říkalo „v židovně“, protože v něm před mnoha léty bydlely dvě židovské rodiny.
Asi před 60 léty a ještě o něco později bydlela zde rodina Kotkova, Krumpasova a Somrova,
později Heroldova. V r. 1908 „židovna“ vyhořela a zcela nový dům zde vystavěl starý Herold.
Po pravé straně jámy naproti obecní studni jsou ještě dva zánovní domky. Mezi nimi a
podél jámy vede pěšina pod humny k Přílepskému potoku a ku skále, také ku Přílepskému
bělidlu. Jest to pěšina, po které chodili nouzovští kameníci do práce v přílepských skalách.
Podle ne zcela bezpečných zpráv na poli, těsně přiléhajícímu k jámě na levé straně pěšiny byl
židovský hřbitov, na kterém pohřbívali nouzovští a senomatští židé / vypuzení nebo sami
odstěhovavší z Rakovníka / své mrtvé.
Přílepské bělidlo, jehož vznik a osídlení rodinou Františka Fišera, běliče plátna,
původem ze Šanova tak poutavě líčí Karel Mejstřík ve své knížce „Na Přílepském bělidle“ a
jež vzniklo teprve v r.1826 přeměnou a přestavbou bývalé „Staré hájovny“ – toto bělidlo
neleží již na katastru obce Nouzova, ale přece svými osudy a příbuzenskými svazky staré
rodiny běliče Fišera a jeho potomků těsně souvisí s Nouzovem. Nouzovští byli také častými
hosty na bělidle, i když se už na bělidle přestalo plátno bělit. Zrovna tak Fišerové byli na
Nouzově jako doma a Nouzovští je vždy počítali mezi své.
K charakteristice a obrazu zastavené plochy obce patří stromy a zahrady. Nouzov nemá
mnoho zahrad a ovocného stromoví. Povětšině jsou soustředěny na jižní straně obce a za
jejími humny, též okolo jam a strží, jež prostupují obec. Teprve v poslední době bylo
v polích vysázeno několik ovocných alejí. Okrasného stromoví není tak mnoho. Jen stromy a
keři hustě osázené jámy, kde kromě vykácených již topolů jsou ještě vrby, olše, břízy, osiky,
smrčky, šípkové a trnkové keře a zvláště bezy zpestřují svou zelení obraz obce. V posledních
létech bylo na prostranství před Englickými a okolo rybníka „ve dvoře“ vysázeno několik,
dnes již vzrostlých lip. Ve středu obce u Englických, při silnici, postavili nouzovští občané
pěkný pomníček ze žuly se jmény padlých a nezvěstných nouzovských občanů v I.světové
válce. Naproti tomuto, ve zdi tarasu, břečťanem obrostlého jest zasazena busta M.J.Husi,
zeleným mechem obrostlá, špatně udržovaná. Co do úpravy veřejných prostranství nedá se o
naší obci mnoho pochvalného říci, ale i to málo, co jsme zde řekli je značným pokrokem proti
době před padesáti léty. Proto musí býti snahou našeho i příštích pokolení, aby se vzhled obce
a úprava veřejných prostranství, zvláště cest, dále zlepšoval, aby se obec naše vyrovnala
v tomto směru všem obcím okolním. Že je zde snaha zlepšiti ještě více vzhled obce, o tom
svědčí umístění několika laviček ve středu obce, jež slouží odpočinku. I rybníček má být
zavezen a prostranství „ve dvoře“ upraveno.

Hospodářské, sociální a kulturní poměry v obci
Celková rozloha katastru obce Nouzova činí 104 ha půdy plodné i zastavené plochy
obce. Tato poměrně – vzhledem k počtu obyvatel – malá výměra pozemků jest roztříštěna na
500 parcel a tvoří velmi úzkou životní a existenční základnu pro obyvatele obce. Počet
obytných domků a stavení / kromě hospodářských budov, stodol, chlévů, kolen / činí 71, tedy
o málo více než před 50 léty, kdy činil 64 čísel. I počet obyvatel se za ta léta nezvětšil, spíše
stále klesal, neboť z původních 360 obyvatel před rokem 1914 poklesl na průměr 300
v prvních létech I.Republiky až do roku 1938, kdy po odtržení pohraničního území stoupl
jeho počet o 30 osob. Tolik asi osob se totiž navrátilo do obce ze „Sudet“.
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Změna hospodářských poměrů v II.Republice a osídlování pohraničí způsobilo, že počet
obyvatel poklesl o 100 osob a k 1.lednu 1951 bylo napočítáno 232 v obci přítomných osob a
to vesměs české národnosti.
Nových obytných budov bylo v dlouhém období 50 let vystavěno jen 7, nepočítáme-li
k tomu jen několik přestaveb. Oproti tomu byly zbourány 3 budovy. Po odstěhování několika
rodin do pohraničí zůstaly 3 domky neobydlené.
Rozdělení obyvatel obce podle náboženského vyznání vypadá asi takto: I když nemáme
po ruce čísla o přesném počtu příslušníků různých církví v době nejposlednější, lze míti za to,
že před padesáti léty byli v obci vesměs římští katolíci. První případ vystoupení z církve
římsko-katolické se udál asi pře 40 léty. Tento vystoupivší občan zůstal nadále bez konfese.
Teprve v prvním roce po I.světové válce nastala velká změna v konfesionálním složení
obyvatelstva. Počet obyvatelstva bez vyznání vzrostl v krátké době skoro na polovinu a též
počet občanů čsl.vyznání stoupl značně, zatím co počet katolíků poklesl na necelou třetinu.
Postupem času opadla tato vlna vystupování z církve katolické a počet jejích příslušníků opět
stoupl. I když počet občanů bezkonfesních zůstává stále nejvyšší a počet katolíků opět vzrostl,
jest zde ještě zastoupena i církev československá a menším počtem i církev evangelickáčeskobratrská.
Sociální rozvrstvení obyvatelstva obce neliší se příliš od onoho před padesáti léty. Jak
vidno z malé katastrální výměry polí, připadá na jedno hospodářské číslo v obci jen malá
výměra polností. V obci jsou jen asi tři hospodářství s výměrou polí od 20 do 35 strychů / 1
ha – 3.5 strychů /, jež možno pokládat za soběstačné, aby vyživilo celou rodinu. Ostatní, asi
10 – 15 rodin, to byli a jsou dosud chalupníčkové s výměrou půdy od 5 – 20 strychů polí,
kteří si museli vždy přivydělávat na skromné živobytí buďto v přílepských lomech nebo na
stavbách jako stavební dělníci. Ostatní – velká většina obyvatelů obce, to byli jen domkáři
s vlastním malým, nebo jen pronajatým kouskem pole do 5 strychů nejvýše, nebo jen
podruhové – dělníci, kameníci nebo stavební dělníci. V celku to byla před padesáti léty jen
velmi chudá obec s velmi omezenými možnostmi výdělku a možno říci, že velká většina
dospělých obyvatel obce byla odvislá od prosperity a zaměstnanosti v blízkých pískovcových
lomech. Menší počet dělníků pracoval jako stavební dělníci, zedníci a tesaři po stavbách
v Rakovníku, také v jeho továrnách a po bližším okolí. To bylo ovšem v létě a pokud nemrzlo
– v zimě, zvláště byla-li tuhá, nebylo výdělku vůbec.
V zemědělství pracovaly námezdně, spíše jen příležitostně i nouzovské ženy, a to
ponejvíce v obcích sousedních u větších sedláků při sklizni řepy, na chmelu a žních. V obci
samotné se chodilo spíše jen na sousedskou výpomoc „na oplátku“ nebo za naturální odměnu.
O chmelách chodili nouzovští česáči i do „Němec“, také do Přílep či Kněževse, kde bylo
chmelu více a déle se česalo. V zemědělství byly tehdy denní mzdy malé. Žena či muž,
nádeník, dostávali za den 40 až 60 krejcarů mzdy, nádavkem k tomu snad jen také koláč či
buchtu. Jen o řípách se pracovalo v „akordu“ a o chmelách od „věrtele“. Lepší výdělky pro
muže byly jen při „šachtování“ chmelnic při jich zakládání a také při stavbě nových
„drátěnek“.
Tehdy chodívala také nouzovská děvčata často na službu k sedlákům do okolí a hlavně
do „Němec“, kde byl tehdy služebných děvčat / děveček / nedostatek. Mzdy těchto
služebných a oráčů nebyly velké.
„Děvečka“ dostávala roční plat ku stravě nejvýše 100 zlatých, oráč od koní / kočí / či volů
dostal od sedláka nebo ve dvoře 120 až 150 zlatých ku stravě ročně.
V zimě, zvláště byla-li tuhá, byl jen příležitostný výdělek a nebo vůbec žádný. Tu a tam
se chodilo do lesa na probírku, nějaký ten den ledování a dost. Ve skalách se v zimě
nepracovalo a byla tedy nouze o krejcar. Žilo se z toho, co se v létě ušetřilo a hlavu na dluh
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z úvěru, poskytovaném obchodníkem v Senomatech, nebo u žida v Rakovníku s příslibem
zaplacení dluhu v létě.
Tak se žilo po celý rok v rodinách, kde byl živitelem otec – kameník a v dělnických
rodinách vůbec. Kdo měl větší kousek pole, ten byl na tom o něco lépe. Byl vlastní chléb přes
celou zimu, také nějaká ta drůbež a i to prasátko se vychovalo na zabití v zimě. Tak se ta zima
lépe přetloukla a při celkem skromnějším a nenáročnějším způsobu života v těchto dobách
nebylo větších rozdílů mezi životní úrovní dělníků, malého chalupníčka a domkáře. Políčka
pomáhala sice lépe vyživit početné rodiny chalupníčků, kteří za to obdělávali svá políčka po
své denní práci, ba i v neděli a přitom vypomáhali i sousedům – šli tedy z práce do práce. Jen
zima znamenala pro ně úlevu . Po chalupách bylo tehdy hodně dětí, více než dnes – ale při
celkem skromnějším způsobu života tehdy, kdy se již po 14 létech, když vyšli ze školy museli
o sebe starati sami – ubývalo dětí i z chalup. Hoši odcházeli většinou do učení na řemeslo, do
Rakovníka, do Prahy, na stavby, jenom ne na kameničinu do skal, kde už přestávala
konjunktura a kde již počínaly řady starších kameníků řídnout. Na řemeslo se chodilo do
učení ponejvíce k mistrům na stravu a byt a někde se musel k tomu ještě platit poplatek za
učení. V továrně to bylo ovšem jiné, tam dostávali učedníci malé příplatky. S děvčaty to bylo
zase jinak. Ta zůstávala po většině doma při hospodářství a podělkovala, nebo šla na službu
k sedlákovi. Jen výjimečně se některá z nich učila švadlenou, nebo se některá také uchytila
v továrně v Rakovníku. Kdo z hochů a děvčat zůstal doma při chalupě a neodešel do světa, ten
obyčejně převzal chalupu po rodičích a jak to již bývá pravidlem, s políčky zůstal připoután
k domovu a dosavadnímu způsobu venkovského života, jak jsme jej vylíčili.
Řemeslníků samostatně pracujících, kromě ševce – správkaře v té době v Nouzově
nebylo. Krejčí, truhláři, kováři, koláři, ti byli jen v sousedních větších obcích
v Senomatechech a Přílepích. Tam si také nouzovští dávali šít šaty, boty, nebo se kupovalo
zboží hotové v ne příliš vzdáleném Rakovníku; často, ba velmi často i na dluh, také po
jarmarcích. Také se kupovalo od podomních obchodníků, kteří téměř pravidelně do vsi
docházeli a také různé domácí nářadí prodávali nebo opravovali. V obci byly též dva
obchůdky s potravinami. Jeden „nahoře u Rýglů“ a druhý „dole u Englických“, kde se ovšem
kupovalo jenom to nejnutnější. Jinak se nakupovalo v Senomatech v „Oule“, u Trešlů, u
Zimmerhaklů a řezníku Fojtíkovi do Senomat nebo k Holým.
Chléb se tehdy téměř všeobecně pekl v pecích po chalupách / ve starších chalupách byla
všude pec / a jen dělníci a podruhové kupovali chléb pekařský u obchodníka nebo v Rybovic
mlýně v Senomatech. Hospody byly tehdy v Nouzově dvě:“Dolejší“ hospoda „u Englických“,
kde se všeobecně říkalo „u šenkýřů“ a kde se též konaly všechny taneční a jiné zábavy a
„hořejší“ hospoda „u Rýglů“ / později u Jos. Englického /, kde byla jenom šenkovna, ale za to
též otevřená zahrada, kde byl v létě dosti používaný kuželník. Později, již po první světové
válce byla tato hospoda zrušena. V této době byla zřízena ve střední části obce nová hospoda.
„u Chaloupeckých“, zároveň i obchod s potravinami. Když byl v této hospodě přistaven do
poschodí i sál, kde se konaly taneční zábavy a hrálo divadlo – to bylo už příliš mnoho na tak
malou obec a proto došlo později ku zrušení hostince „u Englických“.
Nějakých kulturních stánků a zařízení v obci nebylo. Vždyť tehdy obec neměla ani
vlastní zařízené obecní úřadovny. A protože ani školy v místě nebylo / ač byly kdysi snahy o
školu vlastní / nemohl se v obci rozvinouti čilejší kulturní ruch, jak tomu bylo v obcích
sousedních, kde byly pro kulturní činnost značně lepší podmínky. I u nás byl čtenářskoochotnický spolek, který občas sehrál nějaké to divadlo, byla i knihovna, čítající asi 120
svazků a patřící skupině Svazu kamenodělníků, celkem málo užívaná. Teprve založení dalších
dělnických spolků a tělovýchovných korporací, Sokola a Děl. Tělocvič. Jednoty, které
pořádaly různé přednášky, Husovy oslavy, tělovýchovné podniky a zábavy vedle pravidelné
tělocvičné činnosti přineslo zvýšení kulturní činnosti. Podle záznamů kroniky obce Nouzova,
vedené řádně teprve od začátku roku 1919 byl čilejší kulturní ruch v obci zaznamenán teprve
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od roku 1919, kdy se průměrně ročně sehrálo 4 až 5 divadelních představení, konány byly
pravidelně Husovy oslavy a též tělovýchovné podniky v místě i okolí. Když obec neměla
školy vlastní a nouzovské děti byly přiškoleny do Senomat, kde byla zánovní, pěkná čtyřtřídní
škola, neměli Nouzovští čeho litovat; stejně by se byli těžko zmohli na obecnou školu sotva
dvoutřídní. Nouzovští mohli posílati od r. 1905 své děti také do měšťanské školy v Kněževsi a
též do reálky v nedalekém Rakovníku, kteréžto možnosti využívali Nouzovští jen výjimečně.

Změny tvářnosti obce a hospodářských poměrů.
Jak zde bylo již řečeno, nevynikal Nouzov nikdy výstavností a upraveností a
v porovnání s obcemi sousedními ani dnes, po 50 letech časového odstupu nijak nevyniká –
ač nelze říci, že by se v tomto ohledu nedocílilo nějakého pokroku. Pokrok nové doby se
nezastavil ani před naší obcí a nyní si zopakujeme všechno to, čím se může Nouzov dneška
pochlubit svým předchůdcům z doby před padesáti léty. O zlepšení výstavnosti obce se
zasloužily především požáry, které zničil během několika let více chalup, hlavně v hořejší i
střední části obce. Po požárech bylo přestavěno několik domků a zlepšila se také úprava
zahrádek a plotů, zvláště po výstavbě silnic v r.1909. Také byly vysázeny nové aleje
ovocných stromů. Doškové střechy až na několik výjimek v západní části obce vůbec zmizely
a nenajdeme již světničky, kde by byla jen hliněná podlaha, jak tomu bývalo dříve. Také okna
domků u novostaveb a přestaveb jsou již větší a skýtají více světla, jsou také více ozdobena
květinami. Střechy jsou pěkně červené, pokryté zánovní taškovou krytinou. Stodoly se
rozmnožily a jsou zhusta zánovní a prostornější, též chlévy. Pokrok je vidět všady a zvláště
v poválečných létech po I.světové válce výstavba obce značně pokročila. Dnes se ovšem již
v novostavbách nestaví pece na pečení chleba a mizí již t.zv. černé kuchyně a komory. Chléb
se již z valné většiny kupuje v obchodech a domácké pečení chleba, dříve obvyklé, upadá.
Pokrok ve výstavbě obce obě války pozdržely. Byla nouze o materiál ku stavbám a
přestavbám potřebný a enormní zvýšení cen materiálu a značně stoupnuvší mzdy zabrzdily
stavební podnikání. Některá zákonná opatření a přednostní budování průmyslu v posledních
létech znemožnily soukromé podnikání ve výstavbě vesnice na přechodnou dobu vůbec až na
podnikání družstevní a veřejné stavby.
I v polním hospodářství se projevil jakýsi pokrok. Malá výměra polností a rozdrobenost na
množství parcel vadila tomu, aby pokrok v používání strojů byl větší. Před padesáti léty bylo
sice v obci také několik žentourů, mlýnků na čištění obilí a řezaček na řezanku / více ručních
/, ručních šrotovníků, ba i odstředivek na mléko, ale obilí se mlátilo stále ještě ponejvíce cepy.
Také secích a žácích strojů bylo ještě málo, jen u větších hospodářů. Jinak se – hlavně u
menších chalupníčků – silo stále ručně a obilí se kosilo jen kosou. Jest samozřejmé, že se
oralo také jen pluhem, kravičkami a koňmi. A stále se tak oře, jak to ani v systému malých
rozdrobených hospodářství není jinak možné. Nouzovská pole traktor ještě neviděla.
Této rozdrobenosti polních parcel odpovídal též přiměřeně malý stav hovězího dobytka
– nejvýše asi 120 kusů, přibližně stejný se stavem dnešním, celkem však odpovídající malé
výměře katastru obce. Koní nebylo v obci téměř – jen 2 – 3 kusy u Englických a Kopřivů.
Největší pokrok ve vývoji obce znamenaly dvě události: Byla to výstavba silnice
v létech 1909 – 10 a zavedení elektr. Proudu do obce a tím zapojení Nouzova do rozvodné
sítě Středočeských elektráren v r.1927. Obě tyto události způsobily, že obec byla od té doby
účastna na všech vymoženostech pokroku a techniky. Výstavba silnice otevřela do obce cestu
automobilům a značně ulehčila kravičkám, protože povrch hlavní cesty od Senomat
k Přílepům se napřímil a urovnal, zmizely kopečky a rozjezděné a kamenité cesty i stružky,
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rozvodněné v době deště. Zasypány byly i ty dvě louže v hořejší části obce i tam se
nacházející 22 m hluboká studna.
Odbočka z hlavní silnice do dvora až na západní konec obce k lesu byla vystavěna
v r.1924, čímž obec velmi získala na vzhledu a úpravě. V souvislosti s touto úpravou dočkal
se i náš rybník úpravy své hráze a také důkladného vyčistění. I když tento rybník si svého
pojmenování ani nezaslouží a jest vlastně jen louží, kam se stékají z okolí všechny splašky a
napájí se jen dešťovou, v jehož vodě vydrží jen žáby a potápky – přec měl a má tento rybník
pro obec velký význam jako vodní nádrž pro případ požáru, také pro plavení dobytka a pro
zalévání zahrádek. Netřeba ani zvláště zdůrazňovat, že pro nouzovskou mládež měl rybník
ještě větší význam než všechna světová moře a splavné řeky.
Po výstavbě silnice začalo se množit i používání kol a zejména mládež si oblíbila tento
kolárský sport, který nebyl ovšem tím hlavním. Kol se hlavně používá pro cestu do práce, do
školy či na nákupy a dnes již není téměř stavení, kde by nebylo kola. A s pokrokem doby a
času rostou i požadavky. „Dnes je ideálem nouzovských mládenců motorka, nebo aspoň
motorové kolo.“
Zavedení elektřiny a zelektrisování obce znamenalo v životě obce převrat ještě větší.
V prvních popřevratových létech za dob I.Republiky a zvláště v r.1926 se prováděla v severní
části Rakovnického okresu elektrisační akce a všechny čilejší a pokrokovější obce se snažily o
zapojení svých obcí do elektrizační akce. V této době byly také konány v rámci propagace
elektrizace informační schůze a přednášky, vysvětlující význam této akce. Tak i v Nouzově
byla konána 18.dubna 1926 u Englických informační schůze, na které přednášel občan
Jaroslav Ryba ze Senomat. To byl počátek. Ještě v tomto roce byla kolem obce postavena
hlavní linka elektr.vedení. V roce příštím bylo konečně přikročeno k instalaci elektrického
vedení v obci a zřizovány domovní přípojky. Konečně v roce 1928 dne 20.9. opravdu
historické datum v životě obce, jak zaznamenává obecní kronikář – byl zapnut i v Nouzově
elektrický proud a okna světniček i pouliční osvětlovací stožáry se rozzářily jasným,
narůžovělým elektrickým světlem. Zmizela egyptská tma, do té doby obec ovládající i chabá,
blikavá světélka petrolejek. Nouzovští občané se tak stali účastníky největší vymožeností
devatenáctého a dvacátého století, století elektřiny, dík genialitě Edisonova mozku, který
první vymyslel a zkonstruoval elektrickou žárovku.
Je sice pravda, že z důvodu úspornosti a šetření obecní pokladny, vždy, chudé, velmi
často pouliční světla nesvítí a že starost o svícení ponechávají Nouzovští měsíčku a
hvězdičkám a také rozsvíceným oknům chaloupek – přesto však zavedení elektřiny
znamenalo pro Nouzovské nebývalý pokrok. Ty tam jsou doby, kdy si děti večer při čtení a
při psaní úloh kazily oči při petrolejce. Přestalo chození po dvorcích a chlévech s lucernou či
se svíčkou v ruce. Zmenšilo se také nebezpečí požáru. Všude jsou vypínače a žárovky, které
svítí, kdy se zachce a kdy je světla zapotřebí. I tomu dobytečku v chlévě chutná lépe při
rozsvícené žárovce. Zvláště velký vliv mělo zavedení elektřiny na vzestup počtu radioposluchačů. Dnes není téměř domku, kde by nehrálo radio. Tato divotvorná skřínka obohatila
vesnický život, učinila jej příjemnějším a kulturně bohatším. Mizí tím do značné míry rozdíl
mezi kulturním životem města a vesnice.
I v polním hospodářství se projevil příznivý vliv zavedení elektřiny. V obci se objevilo
již několik slabších motorů a zavádí se i elektrická čerpadla. Je jen otázkou času, kdy se
používání elektřiny jako hnací síly ještě více rozšíří.
Jedna velmi důležitá otázka našeho venkova, otázka zásobování vodou – zůstává
v Nouzově stále nevyřešena. Obec trpí chronickým nedostatkem vody a to nejenom proto, že
leží v t.zv. „suché“ oblasti, kolem Žatce se rozkládající, ale zvláště proto, že oproti vedlejším
obcím, Přílepům a Senomatům má tu nevýhodu, že leží na návrší mírně skloněném. Studen je
dnes sice mnohem více než dříve, více než dvacet, ale musí býti značně hluboké, aby
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zachytily nějaký pramen. V létě, zvláště je-li suché, jsou velmi často bez vody, nebo dávají
vody jen poskrovnu. Stává se, že musí Nouzovští jezditi pro vodu voznicemi až do
Senomatského či Přílepského potoka, aby jí měli dost pro dobytek. Nejvydatnější pramen
pitné vody zachycuje jediná obecní studna v dolní části obce, ale se všemi soukromými
studnami nestačí v létě k zásobování obce vodou. Zůstává proto pro obec nesplnitelným
ideálem zřízení vodovodu, který by tuto důležitou otázku, zásobování obce vodou, vyřešil.
Dalším velmi významným pokrokem v životě obce byla událost, ku které došlo teprve v době
nejnovější a to v létě r.1949, kdy byl Nouzov zapojen do celostátní telefonní sítě. Když
zaměstnanci čs.Pošty napnuli poslední dílec telefonního drátu a připojili jej k telefonnímu
aparátu, instalovaném na obecním úřadě a když se poprvé ozvalo na obecním úřadě zvolání
„hlásí se Nouzov“, byl to další významný okamžik v historii obce. Od té chvíle byl Nouzov
spojen se světem; uskutečnil se opět významný čin v ohledu hospodářsko-kulturním.
Řekli jsme o naší obci, že se nemůže měřiti v mnohém ohledu, hlavně v kulturních
zařízeních a ve výstavbě obce s obcemi sousedními, které jsou bohatší a lépe i výhodněji
položené. A hle- dá se toho přece říci i o naší obci dosti pěkného, co potěší každého rodáka
z obce. Pokrok je vidět a je dílem všech předcházejících generací, na jichž práci buduje i
generace dnešní. Nemluvili jsme úmyslně o nikom, kdo se o výstavbu obce zasloužil a nikoho
jsme nejmenovali. Práci pro naši obec pokládáme za naše dílo společné, všem občanům
sloužící a proto vzdáváme těmito řádky dík i čest všem těm občanům i veřejným
pracovníkům, kdož se nezištně o naše společné dílo, dílo pokroku, zasloužili.
Jen dále a ku předu !

o-o-o
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Jak se u nás říkalo.
Tak jako všude na venkově se vyskytují různé místní názvy, pojmenování a přezdívky,
tak i u nás „na Nouzově“ neříká se tedy správně „u nás v Nouzově“ má každé stavení či
usedlost svoje zvláštní pojmenování či přezdívku, které povětšině zůstávají, i když domek či
usedlost změnily svého majitele. Proto zeptá-li se někdo na některého místního občana
jménem, nemůže to stačit, zvláště když těchto stejných jmen je v obci několik – ale musí též
uvést toto zvláštní pojmenování, aby se vědělo, o koho jde. Zhusta také, podle rozšíření jmen
rodů musí se také říci, aby se tato jména a přízviska nějak odlišila – že se jedná o „dolejšího“
nebo „hořejšího“, „starého“ či „mladého“ a podobně.
Tato pojmenování mají svůj původ v dávno třeba již zaniklých jménech rodů a bývalých
držitelů usedlostí, také v přezdívkách a někdy snad i v nadávkách, které se přenášely i na nové
majitele usedlosti, kteří již sami nedovedou vysvětlit, jak a kdy toto zvláštní pojmenování
vzniklo. Vedle těchto zvláštních pojmenování a přezdívek užívají se i jména nynějších
majitelů usedlosti. A poněvadž starší pokolení stále odcházejí a vdáváním i ženěním, prodeji i
přestěhováním zanikají někdy i stará pojmenování a přezdívky, pokusíme se pro paměť
mladého pokolení zachytiti tato stará pojmenování tak, jak se zachovala z doby před padesáti
léty až do doby dnešní a připojením jmen dnešních majitelů. Kvůli snazší orientaci začneme
s výčtem usedlostí ze strany Senomat a to po levé straně.
První domek č. 68 od Senomat je novostavbou a patří rodině Brabcových. Zatím je pronajatý.
Druhý domek č.64 se jmenuje u „Konopásků“. Je novější, před I.světovou válkou
vystavěn a kryje se svým jménem s jeho bývalým majitelem a stavebníkem. Také se tam říká
zkráceně u „Gustýnů“.
Dalším v řadě je domek „u Hárů“, nyní u „Brabců“ č.41. Je to stará usedlost; původ
jména „u Hárů“ není mladším znám.Vedlejší usedlost č.7 se jménem „u Rýgů“ byla dříve
hostincem s připojeným obchodem, později je nazývána „u Josefa Englického“ a je to nyní
pouze hospodářstvím, jehož držitelem je mladý František Englický.
Následuje usedlost č.8 „U Vajskupů“, správně „u Treglerů“; původ prvního pojmenování je
již málo znám a pochází asi od dřívějších majitelů.
Sousední domek č.9 „u Šefčíků“, dnes se říká „u Čečerlů“, nyní „Brabců“, což bylo
vlastně pravé jméno rodiny, domek dříve obývající.
Dalšímu domku a hospodářství v č.25 se říká „u Trešlů“ a to u „hořejších Trešlů“ na
rozdíl od dolejších.
Vedle této usedlosti jest usedlost č.29 se jménem „u Lanků“ podle jeho starých
obyvatel, dnes se tam říká „u Voldánů“.
U „Čečerlů“ se říká dalšímu sousednímu domku č.18 a říká se tak dodnes podle jména
starého majitele.
„Na kovárně“ se říká dalšímu domku č.24 s hospodářstvím, který je vystavěn do patra,
jinak se tam říká „u Trešlů“, ovšem „dolejších“. Přízvisko „na Kovárně“ vzniklo od toho, že
v přízemku stavení, kde jsou dnes chlévy, byla kdysi kovárna.
Sousední usedlosti č.44 se říká „u Hudlíků“, jinak správně u „Kouteckých“.
„U Kubínků“ se říkalo další usedlosti č.32 podle jména původních majitelů, dnes se tam
říká „u Emila Brabce“, který dům přestavěl a zvelebil, ale před léty již zemřel. Na usedlosti
hospodaří jeho syn. Také se tam říká „u Barčíků“ – pojmenování je tam přeneseno z domu č.
23 / zbouraného /.
„U Bendlů“ se říká dodnes další usedlosti podle starých i nynějších majitelů domku
č.31.
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„U Truhlářů“, jinak „u Brabce od kapličky“ se říká starému domku č.22, těsně vedle
obecní kapličky stojícímu. V tomto stavení míval před asi 80 léty svoji truhlářskou živnost
Brabec, truhlář. Odtud vzniklo pojmenování u truhlářů, nyní „u kapličky“.
V oupadu středu obce vyúsťující jámy uprostřed zahrad stojí dům č.42 „u Kýnů“ / také
„u Hárů“ /, vystavěný na místě starého domku Celestýnem Kýnem, který padl v I.světové
válce.
Dále v samém středu obce, na vyvýšeném místě proti býv. Hostinci „u Englických“ stojí
po vyhoření přestavěný dům č.28, kde se říkalo vždy „u Červánků“. Proč se tak říkalo
nevíme, pravděpodobně podle původních starých majitelů. Dnes se tam říká spíše „u Hrachů“
podle jména jeho bývalého, již zemřelého majitele tesaře Adolfa Hracha, který se tam přiženil
a dům přestavěl.
Vedlejší novostavba, dům č.66, který vystavěl v r.1911 Rudolf Chaloupecký, kameník,
dům s obchodem a hostincem jest jmenován zkráceně „u Chalupů“.
Sousední usedlosti č.30 se říká „u Vydrů“. Rod Vydrů již po meči vymřel a dnes je
majitelem usedlosti V. Saifrt, po něm se také usedlost jmenuje.
Vedlejší domek č.53, kde se odedávna říká „u Barčíků“ / nevíme proč / byl obydlen
rodem Brabců. Starý Brabec / ze dvora / již dávno zemřel a proto se tam dnes říká podle
pozdějšího majitele, tam se přiženivšího „u Krůdlů.“
Sousednímu hospodářství v č.56 se říká „u Machů“ podle původního starého majitele i
jeho syna, který dosud na něm hospodaří.
Nyní popisujeme již západní část obce „ve dvoře“ zvanou a usedlosti, seskupené okolo
rybníčka a kolem „zámku.“
V těsném sousedství usedlosti „u Machů“ nalézá se dříve nejstarší a nejvýznamnější
objekt v obci, kterému odedávna říkají „zámek“, neboť to bylo 200 let staré panské sídlo.
V posledním století byl již velmi zchátralý a byl dříve obýván čtyřmi chudými rodinami. Byl
již v předcházejících kapitolách zevrubně popsán. V obou částech je již přestavěn, jen to
pojmenování „zámek“ zůstalo. Nejstarší jeho částí v č.1, částečně opravené se říká „u
Justychů“.
Za „zámkem“ a po pravé jeho straně jsou dvě usedlosti dvou spřízněných rodů, Františka
Vostrýho v č.47 a Adolfa Vostrýho v č.26. Jsou to jména i posledních majitelů. Hospodářství
Adolfa Vostrýho s nově přistavěnou obytnou budovou na místě levého křídla „zámku“ je
v přítomné době nejlépe zařízeným a skutečně pokrokovým hospodářstvím v Nouzově.
Nad rybníčkem pod těmito usedlostmi je domek č.6, kde se říká stále „u Círů“, dnes
opuštěný. Bývalý jeho majitel, starý Cír, byl kovářem v hořejší velké skále, kde ostřil
kameníkům „nádobí“. Staří Círové zemřeli a mladý se odstěhoval. Jen jméno zůstalo. Vedle
starého domku byl přistavěn nový.
Pod tímto domkem a starou, zchátralou stodolou / „Machoje“ / je starý, sošky pokrytý
domek č.58 s malou zahrádkou, kde se říkalo „u Porchů“, dnes „u Kršků“. Jinak se tam říkalo
také „u Fajfrtů“ podle jeho tehdejšího majitele Antonína Sajfrta, takto známého humoristy a
veselé kopy. Také tam říkali „u Bucků“. To bylo ovšem před padesáti léty.
Za tímto domkem stojí hasičské skladiště / zbrojnice / vystavěné obcí asi před 50 léty.
O něco dále vlevo odbočuje postranní cesta a ulička, zvaná „v Mezírce.“ První domek
vpravo č.34 je pod došky, dnes opuštěná a zchátralá „Mištěrovna“, pojmenovaná po kameníku
Mišterovi, zde před 50 léty bydlícím. Druhému domku č.39 se říká „u Somrů“ dnes „Hladů“ a
třetí, č.38, od obce vykoupený, sloužil až do dnešní doby za pastoušku pro obecní chudé.
Tento domek, neschopný obývání se v tomto roce / 1951 / rozhodla obec zbourati.
Poslední v řadě je domek č.50 „u Fišerů“, kde se říkalo vždy „u Harašilů“.
Nově postavený domek na protilehlé straně uličky se podle jeho majitele a stavebníka
nazývá „u Kostků“ a má č.71.
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Za touto skupinou domků a dále po cestě k lesu se nachází domek č.52, kde se říkalo „u
Krůdlů,“ dnes ovšem „Ryšlavých“.
Další, výše položený domek, nad vyústěním menší jámy postavený je domek č.37 „u
Pánků“.
Pod tímto domkem při samé silnici postavil mladý Zaspal nový domek č.21. Dnes jej
obývá Procházka Václav.
Za tímto, poslední domek z řady starých domků je domek č.62, zvaný „u Štýbrů“.
Za Štýbrovými byl v posledních létech postaven nový domek č.54, patřící Čerlovým a
za tímto, poslední v řadě stojící, vystavěl mladý Somr, dnes ovšem již také nemladý, po
návratu z Ruska též nový domek č.55.
Nyní již popisujeme druhou, severní a východní stranu řady domků a usedlostí, jež
vroubí severní a východní část obce a pravou stranu silnice, obec protínající.
Posledním ze starých domků, na samém kraji obce položeným jest v této řadě domek
č.46, kde se dosud říká „u Adnesů“. Proč se mu tak říká, není známo, snad podle jména
dřívějších majitelů. Posledním jeho majitelem byl ze sousedství se tam přiženivší Emil
Bretšnajdr, dnes Halml Josef.
Sousední domek č.63 „u Bretšnajdrů“ byl obýván starým rodem „Bretšnajdrů“. Dnes se
tam ovšem říká u „Vestfálů.“
V jeho sousedství se nachází na samém svahu do jámy položený domek č.45 „u Lanků“,
podle jména starých majitelů zvaný. Později se tam říkalo „u Macáků“ – podle nového
majitele, dnes tato usedlost patří Františkovi Krůdlovi.
Naproti hasičské zbrojnici z levé strany stojí zánovní domek č.49, kde se říkalo dříve „u
Andrýsků“, též „u Konopásků“ později „u Fišerů“ a podle nynějšího majitele se tam říká dnes
u „Cicvárků“.
S tímto domkem sousedí jiný domek č.57, též přestavěný, kde se říkalo a dosud říká „u
Herynků“ podle rodu Herynků, dosud domek obývající.
To jsme opět již „ve dvoře“ a popisujeme usedlosti okolo rybníčka rozložené.
Naproti rybníčku jest usedlost č.60, kde se stále říká „u Zaspalů“ podle rodu Zaspalů,
dosud domek obývající. Nejpopulárnější z posledních členů tohoto rodu, František Zaspal,
tento domek z části přestavěl v r.1929. Zemřel v r.1942.
Vedle této usedlosti v koutu návsi jest domek č.60, dříve obývaný dvěma rodinami „u
Kotků“ a též „u Paseckých“ zvaný, nyní obývaný rodinou Ostrých.
Za tímto domkem v koutě „dvora“ jest domek č.40 dříve „Vackova“, kde se stále říká „u
Krůdlů ve dvoře“ na rozdíl od ostatních Krůdlů. Majitelem jeho jest dosud Josef Krůdl, tesař.
Vedle něho je, čelem k rybníčku v č.10 dnešní usedlost „u Kopřivů“ – tam se dříve
říkalo „u Kýnů“. Teprve později, když se do usedlosti přiženil Vincenc Kopřiva, začalo se
tam říkat „u Kopřivů“, ale „ve dvoře“ na rozdíl od usedlosti starých Kopřivů. Používá se také
přezdívka Kopřiva Alois – „Pajzák.“
Nyní popisujeme již střední část obce a polohou nejníže při Nouzovské jámě seskupená
stavení.
Naproti usedlosti „u Vydrů“, dnes „u Sajfrtů“ jest domek č.2, kde se dříve říkalo „u
Kýnů“ podle jména skutečného majitele ovšem „u Krůdlů“, dnes obydleného rodinou
Chaloupeckých.
Hned vedle tohoto domku, průčelím obrácen k hlavní silnici stojí domek č.51, stále
nazývaný původním názvem „u truhlářů“. Název tento byl sem přenesen rodem Brabců,
obývajících původně domek č.22 „u kapličky“, kde provozovatel asi před 80 léty otec
Václava Brabce, kameníka, živnost truhlářskou. Tento Václav Brabec obýval dříve domek
č.11 / u Háků ( přechodně bydlel i „v zámku.“ Domek č.51, parc.č. 42 / 2 se zahrádkou a
parcelou č.48 v přední části parcely odkoupil Václav Brabec s manželkou Marií od p.
Františka a Anny Fišerových trhovou smlouvou ze dne 5.června 1894 za cenu 400 zl. A od té
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doby je stále v držení rodu Brabců. Podrobnosti uvádíme proto, aby bylo možno posouditi
cenové poměry při prodeji nemovitostí v této době. Pro zajímavost uvádíme, že tento domek
již po třikráte vyhořel a byl částečně přestavěn. Říká se tam také „u Slavů“ podle jména
v r.1937 zemřelého a mnohaletého dřívějšího starosty Stanislava Brabce.
Sousední usedlost č.36 se jmenuje „u Kopřivů“ podle starého majitele Kopřivy, který
pálil ve staré smolárně „u lesíčka“ smolu a s koníčkem tuto smolu a kolomaz po světě
rozvážel. K této usedlosti patřila dříve i novostavba č.65 pod patro postavená a těsně k jámě
přiléhající. V přítomné době jest majitelem budovy Augustin Konipásek.
Po levé straně za mostem, kterým byla překlenuta jáma je postaven nový domek č.61
rodinou Fišerových. Současný majitel domku jest Adolf Fišer.
Vracíme-li se zpět od Přílep ve směru k Senomatům je první v řadě domek č.67,
vystavěný Josefem Fišerem / říká se tam též „Dělišů.“/
Druhým v řadě jest domek č.13 „u Heroldů“, postavený starým Heroldem na místě staré
budovy „v židovně“ zvané a jest stále v držení rodu Heroldů.
Za prohlubní jámy, stále více zasypávané a naproti obecní studni stojí nový domek č.11,
postavený na místě dříve zde stojícího dřevěného domku, kde se říkalo dříve „u Háků“ podle
dřívějších majitelů. Nový domek patří nyní rodině Gregorově.
Naproti tomuto domku se nachází domek č.12, kde se nejdříve říkalo „u Prášků“,
později „u Rýglů“ a také v „Katynovně“ podle jména přízvisek rodin tento domek dříve
obývajících.
O něco výše, v samém středu obce jest největší usedlost obce a donedávna ještě
hostinec, dům č.5, kde se říká stále „u šenkýřů“ a kde hospodaří od dávných let rod
Englických. Byl zde odedávna jediný šenk piva v obci – odtud vznikl i název usedlosti.
Sousední usedlost v č.4 se jmenovala dříve „u Sajfrtů“, dnes „u Králíčků“ podle nového
majitele a dědice usedlosti.
„U rychtářů“ se říká usedlosti v č.3, patřící dříve rodině Fišerů, dnes tam hospodaří
rodina Růžičků.
„U Hamounů“ se říká usedlosti v č.14, která je spojena s bývalou usedlostí č.23 „u
Barčíků“, dříve obývaná rodinou Brabců, později Sajfrtů, kterýžto obytný domek s doškovou
střechou byl po II.válce zbourán.
Dalšímu domku č.48 s hospodářstvím se říkalo dříve „u plecháčků“, správně podle
jména dřívějších majitelů „u Nachtigalů“,dnes u „Jindráků“. Tento domek má pronajat místní
národní výbor a je v něm zřízena obecní úřadovna.
Vedlejší usedlosti v č.19 se říkalo odedávna „u Baronů“ podle pravého jména majetníků
ovšem dodnes „u Müllerů.“
V č.27, kde se stále ještě říká „u Hajísků“, podle jména hospodářů ovšem „u
Nachtigalů“ je dnes hospodářem Adolf Kradl.
Sousední domek č.17, kde se již dlouhá léta říká „u Franců“ má nového hospodáře
Herinka Adolfa.
„U Fišerů“, také „u Konopásků“ se říkalo domku č.15.
„U Vostatků“ se říkalo dříve usedlosti v č.16, později „u Malíků“ podle nového
hospodáře Malíka, který se tam přiženil. Původně byl ovšem tento domek obýván rodinou
Titelbachů.
Vedlejšímu domku / starému / č.33 se říkalo „u Hrachů“ a později „u Fišerů“. Byl
zbourán a do fronty ulice postaven domek nový, který sloužil po krátkou dobu jako svatební
síň a obecní knihovna potřebám občanstva.
Předposledním domkem v této řadě jest usedlost č.35, kde se říkalo vždy „u Buršíků“
skutečným jménem „ u Titelbachů“ / také „u Petra“ / Dnes je tam hospodářem Titelbach Emil.
Posledním domkem a hospodářstvím v této řadě je usedlost „u Rýglů“, podle původních
starých hospodářů zvaná. Dnes je hospodářem v č.43 tam se přiženivší V. Nachtigal.
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Výčtem těchto starých i novějších pojmenování domků a usedlostí jsme popsali celou
obec. Starší pamětníci v obci si snad ještě některá pojmenování a údaje poopraví a doplní
v některých detailech.
Jak vidno z uvedeného, nejčastěji opakovaná a nejvíce rozšířená rodová jména
nouzovských starousedlíků jsou tato: Fišer, Trešl, Sajfrt, Kopřiva, Konipásek, Nachtigal,
Brabec, Englický, Bretšnajdr a Kradl. Méně častěji se již vyskytují jména tato: Kýn, Mach,
Rýgl, Gregor, Hrach, Müller, Somr, Čečerle, Zaspal, Titelbach, Herold, Herynk, Macák,
Koutecký, Bendl atd.. Některá jména rodů vymizela vymřením „po meči“ nebo vystěhováním
jako ku příkladu Cír, Kubínek, Vydra, Lank atd. Naproti tomu přibyla ve vsi jména nová
přistěhováním či přiženěním do chalup. Jsou to jména: Malík, Voldán, Králička, Hamoun,
Růžička, Ryšlavý, Krška, Justych a snad ještě i jiní. Tato jména se dříve v Nouzově
nevyskytovala.
Jak jsme již na začátku této kapitoly řekli, přirozená výměna obyvatelstva pokračuje
neustále a způsobila v poměrně krátké době 50 let značné změny ve složení obyvatelstva a
promísení rodových jmen. I pojmenování usedlostí se podle toho mění a některé přezdívky
časem pozbývají své platnosti. Zaznamenáváme je proto pro paměť mladších pokolení.

o-o-o
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O Senomatech
Senomaty, o nichž jsme se již stručně zmínili při popisu nejbližšího okolí Nouzova jsou
obcí nám nejbližší a také nejznámější. Jsou nám i citově nejbližší, protože jsme značnou část
svého mládí strávili v senomatské škole a máme v nich dosud mnoho známých a přátel, kteří
byli dříve našimi spolužáky a spolužačkami. Staré kamarádství a vzpomínky na mladá léta,
prožitá ve školních lavicích, i později v létech mužných udržovaná přátelství nevymizí
z paměti hned tak – a stále jsou a zůstávají páskou, která nás spojuje. Také vzpomínky na
staré naše učitele, na drobné naše příhody ve škole, i na hřištích, na cestě do školy a ze školy,
veselé i méně veselé, na prázdniny, to vše nás poutá dohromady a přimělo nás k tomu,
abychom Senomaty a jejich školu považovali za část svého užšího domova.
Ale dříve, než nakreslíme obraz Senomat z doby nedávno minulé, vrátíme se do
minulosti obce, historie jejího vzniku a aspoň stručně vylíčíme její osudy podle kronikářských
záznamů kroniky V. Kočky „dějiny Rakovnicka“
Prapůvod Senomat dlužno hledati v místě, kde přímo pod patou Šibeňáku na stoku
Petrovického potoka s potokem Rokytenským /: dnes Rakovnickým: / bylo v rovinaté poloze
mezi lukami otýněné „Hradiště“, t.j. místo dřevěnými ploty a sruby ohrazené. Toto místo
s Hradištěm slulo na úsvitě dějin Rakovnického kraje také Rokyto / místo rokytím, t.j.
vrbovím porostlé / a bylo střediskem kraje Rokytenského. Byl to vlastně knížecí hospodářský
dvůr, podobně jako Zbečno a Krakov.
V nejbližším okolí tohoto hospodářského dvora / :hraženého: / vzniklo nové osídlení
usazených tam sekáčů knížecích luk, které se jmenovalo Senomaty. Počátek prvního osídlení
Senomat nelze ovšem podle písemných dokladů zjistit, jelikož však hospodářský správce
Rokyta byl také výběrčím peněžních a naturálních dávek přilehlých obcí v okruhu
rokytenského újezdu, mají historikové zato, že tento hospodářský dvůr / hrazený / byl vlastně
střediskem pro celou oblast Rakovnického kraje i se vsí Rakovníkem před jeho povýšením na
město. Pozdější záplavy zničily hrazený dvůr Rokyto a dvůr s jeho zbytky roznesen a opuštěn
– proto byl zván „Pustým dvorem“. Jestliže se činí první úřední zmínka o Rokytensku
v r.1135, kdy kníže české Soběslav učinil věnování kapitole Vyšehradské a přidělil této 12
hřiven stříbra platu, který od nepaměti vycházel od výběrčího daně v Rokytensku, v r.1233 při
postupování Senomat do majetku pruským Křižovníkům, Rokyta již nebylo a nečiní se již o
něm zmínka.
Senomaty, jak jsme již uvedli, byly již obydleny od té doby čeledí knížecího dvoru
rokytenského. Jich povinností bylo zejména sekati louky, kterých bylo podél potoka hojně.
Po opustnutí dvoru Rokyta dostaly se Senomaty pod správu knížecího hradu / později
královského / Křivoklátu. Král Václav postoupil německým Křižovníkům dědičně ves
Senomaty s poli, lesy a lukami a vším příslušenstvím. Brzy na to se dostaly Senomaty zase ku
Křivoklátu. V majestátu krále Jana Lucemburského z r.1319 Rakovnickým vydaném jmenují
se Senomaty městečkem / oppidum /. Citujeme dále z Dějin Rakovnicka doslovně: Neznáme
majestátu Senomatským kolem r.1315 vydaného. Shořel za války husitské. Z vidimatu
rakovnickými konšely vydaného, který také sešel a jen paměť o něm se dochovala, vyčisti
možno aspoň tolik, že v Senomatech byla rychta svobodná s krámem masným; osadníkům
bylo přiměřeno 12 lánů dědin / polí /, z nichž platili na Křivoklát 25 strychů žita a 25 ječmene
z každého lánu. Zvlášť přidělen jelen bezplatný lán faráři, druhý rychtáři. Ortele brali u práva
vyššího v Žatci, protože Rakovník práva hrdelního ještě neměl. Z uvedeného výše je zjevné,
v jakém právním poměru se městečko Senomaty v té době nalézalo.

32

Za husitských válek byly Senomaty i okolí vsi postiženy požáry a spáleny. Také
majestát Janův Senomatům shořel. Král Vladislav jim v r.1500 potvrdil onen pohořelý Janův
majestát a přidal jim právo, „aby o statcích svých svobodně pořizovali, zeleným voskem
pečetili, slady dělali, řemesla provozovali a všech práv užívali jako jiná městečka v obyčeji
mají“. Těmito právy rozumí se trh týdenní, erb a právo usazování se obchodníků. Senomatští
měli za erb modrý štít, na něm kopka sena zlatou houžví opásána po pravé straně stříbrné
hrábě, po levé podávky, stojící na násadkách. Jest to znak velmi případný a naráží na sekáče
sena, od nich jméno obce je odvozeno. Z každého varu piva platili na Křivoklát kopu grošů,
ale z městečka piva vyvážet nesměli, protože Rakovničtí měli od roku 1454 právo míle.“
Teprve kolem r.1587 měšťané koupili statek Křížovský a „způsobili si z něho radnici.“
Král Ferdinand r.1545 potvrdil Senomatským majestát králem Janem udělený a r.1500
Vladislavem zlepšený. Roku 1585 opatřili si naň vidimat od konšelů města Rakovníka.
Senomatské stíhaly tehdy pohromy z roku do roka. Obec stěžovala si r.1546 české komoře, že
paní Anna z Vřesovic na Petrovicích spuštěním rybníka u Šanova jim louky zatopila a velkou
škodu učinila. Roku 1547 žalovali na hejtmana Gerštorfa, že jim uložil berni na válečné
tažení. Roku 1562 prosili krále, aby jim slevil na „ospech“. Pro chudobu nemohou již od 15
let vychovávati kněze. Král Ferdinand svolil, aby z povinných ospů /600 strychů/ ponechávali
si ročně 60 strychů, když faráře míti budou. Rychtář Matěj Kohout r.1571 prosil arciknížete
Ferdinanda, aby mu odpustil ospy, je chudý a platiti nemůže. Arcikníže poručil hejtmanovi,
aby rychtáři nečinil útraty a ospy počkal. Roku 1582 sťali v Rakovníce lotra, který
Klempišovskému mlynáři hrozil vypálením a zabitím.
Těžká rána dopadla na Senomaty r.1589. Král Rudolf koupil od Jiřího Bořity z Martinic
tvrz a ves Lány za 7 000 kop. Aby mohl Bořitu vyplatit, prodal městečko Senomaty
s kostelním podacím a vším příslušenstvím Václavovi z Hochhauzu na Pšovlcích a Václavu
Chytkovi ve Všetatech za 15 380 kop míšenských. Ve smlouvě je doloženo, že musí kupující
zanechati Senomatské při jejich privilegiích. Senomaty nemají již slouti statkem korunním a
zemským, ale „dědictvím zpupným“.
Konšelé města Senomat doslechnuvše, že mají býti prodáni, zaslali králi Rudolfovi list:
„Neradi to slyšíme a není pamětníků, aby kdy Senomaty byly od Křivoklátu odtrženy. Vždy
řádně jsme platili 600 strychů ospů, k lovům dle potřeby chodili a nikdy se nebránili. Na
záduší a opravy fary mnoho jsme vynaložili. Prosíme o vysazení cla na opravu silnic a
majestáty aby nám byly pojištěny. „Nic to nebylo platné a Senomatští nepořídili.
Mlynář, jemuž Hochhauzer, pán na Senomatech odňal mlýn r.1590 vypálil zámek a ves
Pšovlky. Rok poté hořelo v Senomatech. V r. 1592 městečko vyhořelo. Zůstal jen kostel
s farou a osm domů. Hejtman Prolnofer psal české komoře, že Senomaty vyhořely, také
rathauz a pivovar lehly popelem. Doporučuje, aby pohořelým byl dán ochoz dříví u
Pavlíkova, který stojí as za 50 kop, oni ať se o dříví podělí. Senomatští píší zemské komoře
v Praze, že vyhořely 42 statky a jen 14 chaloupek zůstalo. Mimo to si stěžovali že mají k
„musterunku“ vypraviti desátého člověka. Prosí krále, aby jim sbírky odpustil a dal dříví ku
stavbě. Král slevil jim berni na tři léta, česká komora povolila dříví, ale Hochhauzer na
ospech neslevil nic. V červenci r.1594 v Rakovníce popravili Andrese Volfa z Weidy,
Haberpauera, Gebharta Bastla a jeho konkubínu Elizu, protože vypálili Senomaty a páchali
jiné zločiny. Volf se přiznal, že u Žebráka zabil těhotnou ženu, v Senomatech se založil oheň
na třech místech a peníze jim dali na pálení židé – nyní zavření v Toužimi. Rakovničtí psali
Žateckým, aby jim k výslechu těchto zločinců poslali osoby, které jazyku německému
rozumějí, neb zločinci Němci jsou. Také prosili pátera Štampacha v Děkově, aby jim
německého kněze poslal, který by zločince zpovídal, ježto jejich kněží německy neumějí.
Senomatští nového pána Hochhauzera nenáviděli. Mnozí po vyhoření městečka domů
nestavěli, vystěhovali se do Rakovníka a tu osnovali odboj proti svému pánu. Hochhauzer
psal r.1595 Rakovnickým, že se Senomatští proti němu nenáležitě pozdvihli, s gruntů sběhli,
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v městě se zdržují a se buntují. Žádal na ně „právo stavné.“ Rakovničtí, chtějíce míti s pánem
pokoj poslali vystěhovalce domů. Hochhauzer, aby je uklidnil, potvrdil jim stará privilegia,
přiznal jim soudnictví, dovolil slady na prodej dělati, sůl, železo, smůlu prodávati, bez svolení
vrchnosti se stěhovati; slíbil že jejich statků nebude se dotýkati, zrušil ospy, úroky a povárné,
zato Senomatští se uvolili platit ročně 300 kop míšeňských a každého varu piva dávati dva
džbery mláta.
Rakovničtí měli se Senomatskými sousedy dobré přátelství, které nyní, když Senomaty
koupil Hochhauzer se hatí a vypovídají se nájmy z gruntů. Roku 1594 psali Rakovničtí do
Senomat, „že od nynějška musí platit clo z povozů u bran města. Dokud jste byli královští, cla
jste nedávali. Pak jsme vás šetřili, že jste byli ohněm postiženi. Od dnešního dne / březnu /
musíte platit“. Zároveň jim poslali zápovědný list, aby nakažený dobytek nehonili na jejich
grunty. Téhož roku Hochhauzer učinil pořízení, kterým svoji manželku Annu z Krásného
Dvora ustanovuje poručnicí nad vším statkem a Senomaty odkazuje doživotně manželce.
Dceři Johance odkazuje tvrz Pšovlky.
Veliká povodeň r.1603 strhla rybník nad Senomaty, zatopila všechny louky a některé
domky.
Až do smrti Hochhauzerovy trvaly spory mezi ním a Rakovnickými. Brzy o hranice
pozemků, jindy pro krádež sena nebo pro odvedení vody Rakovnickým z náhonu mlýna, také
pro neoprávněné lovení ryb. Došlo i k přepadení a bitkám mezi Rakovnickými a
Senomatskými a ovšem také ku soudním sporům.
Roku 1609 povodeň strhla opět dva rybníky nad Senomaty, vylila se do městečka,
pobořila spilku a odnesla sudy z pivovaru. Po Hochhauzerově smrti v r.1612 vdova Anna
postoupila svoje vlastnické právo na poplužní dvůr a městečko Senomaty své dceři Johance.
Tato provdavši se podruhé za Viléma Jindřicha Bezdružického na Bystrém, vyprodala se
v Rakovnicku. Roku 1612 prodala tvrz Pšovlky s dvorem poplužním a pivovarem, vsi Soseň a
Švihov Jaroslavovi Libštejnskému na Petrohradě za 30.000 kop; r.1613 prodala „dědictví
zpupné“ městečko Senomaty s dvory kmetcími, mlýny a kostelním podacím purkmistru a
konšelům města Rakovníka za 24.500 kop míšeňských.
Prodejem Senomat Rakovnickým bylo po soudech, ale páni měšťané nedovedli si
připoutat poddané městečka. Jako jinde se dělo, tak i v Senomatech se usadivší šlechtici se ku
škodě osadníků vyzouvali z platů a také dluhy platili nepořádně. Z toho vznikalo mnoho
soudních sporů, zvláště v důsledku převodu vlastnictví.
Rakovničtí byli již dávno vzpurnými luterány a při začátku odboje českých stavů
v r.1618 a na počátku třicetileté války postavili se na stranu odbojných stavů a proti
Ferdinandovi a katolictví. Do boje postavili jednoho jezdce a 52 pěší muže. V červnu 1620
hlásili odbojní stavové do Rakovníka, že bude v Senomatech, Pšovlcích a Oráčově ubytováno
700 mužů jízdy, aby je sídlem fedrovali. Rakovničtí prosili ubytovacího komisaře Mikuláše
Račína, aby do Senomat jízdu nedával. Posílají 30 strychů obilí co mohou, jsou chudí. Nic
naplat, v červenci vojáci přibyli a počínali si jako vojsko nepřátelské. Kradli kde co a dobytek
odehnali.
Stavovské vojsko pod vedením knížete Kristiána z Anhaltu v síle asi 30.000 mužů
položilo se 27. října mezi Senomaty a Rakovníkem. V patách za ním přibylo vojsko císařské
pod vedením hraběte Buquoye a bavorského knížete Maxmiliána v počtu 50.000 mužů;
položilo se v okolí Senomat. Brzy zmocnilo se kostelíka sv. Jiljí a stráně u Olešné a doráželo
na Rakovník, město dobře opevněné, ve kterém byl přítomen Král Bedřich Falcký. Vojáci
císařství, nemajíce dostatek spíže, rozjížděli se po okolí, loupili a pálili. Senomaty byly
spáleny do základu. Osadníci, pokud mohli uprchli do Rakovníka. Obě nepřátelské strany se
potýkaly celý týden před branami města. Císařství vidouce, že města nedobudou a nepřítele
k otevřenému boji nevylákají, dali se na pochod přes Lišany a cestou necestou se ubírali ku
Praze. Také Anhalt se vydal po silnici ku Praze. 8. listopadu došlo na Bílé hoře k bitvě pro
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český národ osudné. Rakovničtí za odpor proti králi Ferdinandovi propadli Senomaty, které
byly odhádány za 14.896 kop. Během třicetileté války Senomaty několikráte měnily majitele,
ale Rakovničtí je opět za laciný peníz vykoupili. Po tak těžkých pohromách se Senomatští
brzy vraceli do spáleniště. Roku 1631 bylo v městečku jen 11 usedlých. V roku 1639 zmocnili
se Švédové pod generálem Banerem opět Rakovníka. Sedláci utekli do lesů a Švédové
opuštěné městečko opět vypálili. Přítěží obyvatelstva byli Židé, které tu usadil Hochhauzer.
Platili mu 50 kop ochranné, ale sousedé je neradi viděli. Měšťané psali r.1632 krajskému
hejtmanovi a r.1634 české komoře, že Židů v Senomatech trpěti nebudou. V městečku byli
dvě rodiny židovské. Roku 1637 už jich bylo více. Z města je vypověděli, ale nemohou jich
dostati z města ven.
Rakovník v té době byl velmi prodlužen a dával stále Senomaty v zástavu. V dopise
české komoře praví, že mají 30.000 kop dluhů a žádali na statek Senomaty připuštění kridy.
Král Ferdinand vyhověl žádosti Rakovnických. Rakovničtí, majíce jistotu, že o Senomaty
nepřijdou, ustavili 2 měšťany za hospodáře, kteří měli poddané přiměti k stavbě popálených
domů a usazování se v městečku. Měšťané postavili ovčín na 500 ovec, ale dvůr celý postavit
nemohli; nebylo peněz ani dobytka.
Není druhé osady, která by válkami, ohni a povodněmi tolik byla trpěla jako Senomaty!
V XVI. Století bylo v městečku 56 domů, z nichž r.1592 shořelo 42. Před válkou třicetiletou
bylo tu zase 40 domů. Císařská armáda r.1620 spálila všechny. Stejný osud stihl je r.1639.
Roku 1655 bylo v městečku 7 usedlých a 34 domů spálených. V nich bydlelo 48 katolíků.
Také Senomatští se často bouřili proti vrchnostem i proti nejposlednějším svým pánům
Rakovnickým, o čemž jsou doklady z let 1630, 1660 a 1680. Povodeň r.1698 smetla pět
domů, pivovar, 52 stohy sena, mnoho stavení pokazila, utopila 6 lidí a dráhně dobytka. Roku
1702 vyhořelo 10 sousedů, pivovar a hospoda. Stará robota, pracovati po 8 dnech do roka při
panském dvoře, byla r.1757 Rakovnickými pány přitužena tak, že všichni sedláci museli
pracovati celý týden při Danielovském dvoře jen za stravu. Na neděli a svátek jim dovoleno
jíti domů. Od roku 1777 sedláci robotovali zase jen po osmi dnech do roka s potahem,
chalupníci po osmi dnech ručně.
Ještě několik slov k historii obou senomatských kostelů, o nichž není přesných údajů,
kdy byly postaveny.
Kronikář píše, že nebylo-li této svatyně – kostela sv. Vavřince – již ve XII. Století, když
z Rokyta vycházel plat ke kapli sv. Vavřince na Petříně, založili ji Křížovníci německého
řádu, kteří od r.1233 drželi Senomaty. Od roku 1327 nějaký čas náleželo patronátní právo
opatovi kláštera Tepelského. Dále zaznamenává jména některých farářů senomatskou farnost
spravujících. Po celá dlouhá období nebyla farnost obsazena duchovními správci a jisto je
také, že při častých požárech v obci i kostel utrpěl škodu. V polovici XVI. Století byl
v Senomatech kněz podobojí.
Senomatští dopsali r.1562 králi Ferdinandovi, že mají dva kostely, ale správce
duchovního od 15 let nemají, pro chudobu nemohou ho chovati. Prosí, aby jim pomohl a na
výchovu faráře slevil se 600 strychů ospů. Kněze si zjednali, ale zase podobojí. Hejtman
Oulička psal r.1570 arcibiskupovi, že v Panoším Újezdě umřel farář Ondřej a do tří mil
v okolí není kněze podjednou, mimo Zbečno.
Arcibiskup Zbyněk naléhal na hejtmana, aby na panství nekatolických kněží netrpě. Tak
po smrti Jana Silvestra přišel do Senomat katolický farář Jan Petr Písecký. Roku 1620 do
základu spálené Senomaty zůstaly skoro 200 let bez kněze. Rakovničtí psali r.1636
kardinálovi, že soldáti roku 1620 odvezli tři zvony. Dva se našly v Praze, jeden z nich
vykoupen na druhý nebylo peněz a o třetím se neví. Fara je pustá, dědin kněžských 49 ½ jitra,
z nich jen polovici Rakovničtí osívají, ostatek ladem leží: Čteme též o děkanu
Smolchorovském stížnost na jeho nepříkladný život, že dává pohoršení a že lid se k němu
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ostýchá jít ku zpovědi. Senomatští neměli v té době vlastního kněze a podléhali děkanství
v Rakovníku. Konečně se v r.1813 domohli, aby jim konsistoř povolila exposituru. Pro
neshodu jim ale kněz v r.1833 odešel. Roku 1844 byla obnovena lokálie, která byla roku 1858
povýšena na faru.
Hřbitovní kostelík sv. Štěpána stojí o samotě za městečkem. V relaci paní Anny
Hochhauserové je zmínka, že k němu nic není, protože na svůj náklad dali jej postaviti Čeští
bratři.
Zdá se, že tolik pronásledovaná Jednota bratrská odhodlala se postavit sbor nebo-li
modlitebnu teprve kolem roku 1560, když na Křivoklátě se usadila Filipína Velterová, choť
arciknížete Ferdinanda, která Augustovi a Bílkovi, vůdcům Českých bratří byla nakloněna. O
kněžích bratrských není z té doby zpráv. Prodejem Senomat Hochhauserovi r.1589
pronásledovaným Bratřím se ulevilo. Hochhauser jim přál a byl nakloněn.
Kronikář činí dále záznam o několika kněžích českobratrských; kněz Martin Mareš
r.1595 bydlil v obecní chalupě. Mikuláš Pažant r.1597 koupil dům, na němž je dluh 30 kop
k záduší sv. Štěpána. Dále se kronika zmiňuje o ctihodném knězi Janu Stránském, který
odešel r.1620 do Jesenice. Dále je tu záznam o Václavu Hochhauserovi, kolátoru záduší sv.
Štěpána, který r.1609 „pohnal“ Havla Hrobčického na Petrovicích z 10 strychů a 2 věrtelů žita
a tolikéž ovsa desátku obilního, který lidé Hrobčického z Hostokryj za dva roky jsou dlužni
na vychování kněze. Byli tedy také v Hostokryjích Čeští bratři. V roku 1621 byl
v Senomatech kazatelem Jan Kmotrovič. Senomatská obec prodala roku 1622 dům, někdy
Sládkovský Janu Vlkovi za 300 kop, aby platil vejrunky senioru a kněžím Jednoty bratrské.
Tito měli na domě pohledávku 120 kop míšeňských, kterou děkan Sedračický na místě
starších Jednoty prodal Vlkovi za 65 kop. – to je poslední zpráva o Českých bratřích
v Senomatech. „Mandátem“ z r.1624 bylo všecko nekatolické kněžstvo ze země vypovězeno
v důsledku protireformačních opatření po bitvě na Bílé hoře. Dodati jest, že Anna z Krásného
Dvoru, vdova po Hochhauzerovi, byla r.1617 pohřbena u sv.Štěpána. Náhrobní kámen
zazděný v pilíři při vchodu do kostela, jest pěkně zachován. Její dcera Johanka, vdávajíc se
r.1612 za Viléma Jindřicha Bezdružického, měla svatbu u sv.Štěpána. Ve zprávě
Rakovnických z r.1636 čte se, že Senomaty a kostel sv. Štěpána byly r.1620 spáleny, oltář
zruinován a archa přenesena do kostela sv. Vavřince / nyní je uložena v museu rakovnickém /.
Památný a velmi sešlý kostel byl r.1884 opraven nákladem obce. Poslední oprava věže a
věžních hodin byla provedena v r.1950. Úhledný a čistý kostelík sv.Štěpána, stojící uprostřed
hřbitova je památníkem dob, kdy Senomatští byli v době pohusitské až do období
protireformačního za vlády Ferdinanda II. horlivými stoupenci podobojí, později Českých
bratří.
I později, v době temna, třeba potají udržovali Senomatští tuto tradici odboje proti
katolicismu a svobodné víry v Evangelium.
Zopakovavše ve stručnosti historii Senomat, přejdeme ve svém líčení do doby nedávno
minulé. Srovnávání dávné minulosti s přítomností bude poučné. Senomaty jsou městysem. To
znamená, že jsou celkem úpravnější, také lidnatější obcí a že je tam i to, co tak mnohé
venkovské obce postrádají. Mají totiž pěknou školu, vlastní budovu obecního úřadu,
„Raifaisenku“, novou poštu s telegrafem a telefonem, farní úřad i kostel /zatím jen katolický/,
hřbitov s památným, kdysi českobratrským kostelíkem, elektrické osvětlení, nádraží / ovšem
nevýhodně položené / dráhy trati Rakovník – Bečov, dva mlýny a co je hlavní a největší
výhodou, obcí prochází pěkně vydlážděná silnice, vedoucí z Rakovníka do Jesenice. Výhodná
poloha Senomat, rozložených v údolí Rakovnického potoka a kolem něho se táhnoucího pásu
luk, zajišťuje Senomatům dostatek pitné vody ze studní i užitkové vody z potoka.
O vzniku jména Senomaty slyšeli jsme ve škole výklad pana učitele, který řekl asi toto:
Senomaty se kdysi v dávných dobách na úsvitě českých dějin jmenovaly jinak. Protože byly
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obklopeny lukami, rozloženými podél neregulovaného potoka, tekoucího od Jesenice a
v tamních velkých rybnících pramenícího, byly Senomaty často postihovány záplavami. Tyto
záplavy zanášely senomatské louky blátem a ničily tak úrodu sena. Snomatští prý museli
často seno dosušovat a také prý mlátit na mlatech, aby jej zbavili bláta a prachu. Obyvatelé
sousedních obcí se jim prý proto smáli a z posměšků že prý Senomatští mlátí místo obilí seno
vznikla přezdívka, používaná pro Senomatské: „Senomlati“. Nu a z této přezdívky, která se
všeobecně začala užívat, vzniklo vypuštěním písmeny l nynější jméno Senomaty.“ Pokud
výklad pana učitele. Zdá se být pravdivý anebo aspoň pravděpodobný.
Senomaty byly a jsou dosud obcí s velmi rozvinutým zemědělstvím. Katastr obce je
několikráte větší než - obce nouzovské a také mají asi čtyřikráte tolik obyvatel. Měly-li
Senomaty před 50 léty asi 170 domovních čísel s 1.000 obyvatel, dnes jich mají již kolem
240, počet obyvatelstva však spíše klesal a dnes v důsledku změny poměrů mají již jen 850
v obci bydlících obyvatel. Příčiny tohoto zjevu jsou stejné jako v Nouzově a téměř všude na
venkově; vyklidňování venkova a odliv obyvatelstva do měst, pokles populace a odchod
mnohých usedlíků do pohraničí.
Senomatská pole jsou lépe položena a také více rodí, než nouzovská. V Senomatech jest
také mnohem více větších zemědělských usedlostí než v Nouzově a tato hospodářství jsou
velmi dobře zařízena. V Senomatech bylo vždy dosti sezónních stavebních dělníků a
řemeslníků, kteří pracovali ponejvíce v Rakovníku. Malozemědělců a baráčníků bylo nejvíce.
Tito byli vždy s dělníky živlem nejpokročilejším a socialisticky smýšlejícím. Již za Rakouska
po pádu starého kuriového volebního systému a zavedení všeobecného rovného a tajného
práva hlasovacího nejen do parlamentu, ale i do obcí, získal i v Senomatech většinu živel
socialistický a tím také vládu v obci. Nadvláda málo početných, ale majetkově silnějších
větších a středních zemědělců, vždy konservativněji založených padla definitivně prvním
socialistickým starostou v obci se stal dělník Pipet.
Senomaty mají pěkně parkově upravené náměstíčko s památníkem padlých v I. světové
válce, postavily si pevný most přes potok, který je již v celém obvodu obce zregulován a
neohrožuje již pole a luka záplavami; podél potoka v dolní jeho části je vysázena pěkná lipová
alej zvaná „Riegrova“ a „na drahách“ je pěkný rybník, patřící k Davidovi mlýnu, který slouží
v létě za koupaliště a v zimě za kluziště vedle několika splavů na potoce. Vrch „Šibeňák“,
vysoký 405 m se svým charakteristickým kuželovitým tvarem je nerozlučně spjat s obrazem
senomatské obce a je vhodným a líbivým pozadím v jejím panoramatu. Jeho vrchol i západoseverní úbočí pokrývá již pěkný, vzrostlý les, patřící obci senomatské. Další význačnější
výškové body tvoří na východě svahy „Smoliňáku“ a „Rakovnického lesa, na severu úbočí
Vinničného vrchu a Šanovským lesem.“
Společenský a spolkový život byl v senomatech odevždy bohatší a čilejší. Jednak proto,
že to byla obec značně větší než Nouzov a také proto, že v Senomatech byly pro společenský
život lepší podmínky. Již před 50 léty byly v Senomatech 3 hostince se sály, kde se konaly
nejen taneční zábavy, ale kde se zhusta konala i divadelní představení a přednášky. Také
tělovýchovné korporace Sokol a D.T.J. měly zde výhodnější podmínky své existence, ovšem
teprve od r.1919. Také ta okolnost, že v obci měli stále své působiště čtyři učitelé, byla pro
různé kulturní akce posilou. Čtenářsko ochotnický spolek zde vyvíjel odedávna dosti
úspěšnou činnost. I obecní knihovna, která již před asi 50 léty měla kolem 1200 svazků, byla
dosti používána a stala se oporou vší kulturní činnosti. I studenti, kterých studovalo na střední
škole v Rakovníku povícero ovlivnili částečně kulturní život v obci. Všeobecné podmínky pro
rozvití společenského života byly tedy vždy v Senomatech lepší než v Nouzově. Také blízkost
okresního města Rakovníka, se kterým bylo dobré spojení silnicí i drahou měla příznivý vliv
na rozvoj obce. V Senomatech se také více stavělo a nebýti mimořádných poměrů po
II.světové válce a odlivu obyvatelstva do pohraničí, byl by stoupl i počet obyvatel.
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V pěkné knížce „Na přílepském Bělidle“ napsané Karlem Mejstříkem, líčící historii této
samoty pod Přílepkou skálou, jest velmi poutavě líčen život obyvatel Senomat v létech 1820 1830, tedy z doby starší. Připomínají se v ní jména senomatských usedlíků, ještě dnes
v Senomatech známá a zhusta užívaná, jako: Kotek, Pipet, Lajbl, Bařtipán, Zajel, Trešl, Ibl,
Suttner, Hejda, Trejbal, Vodrážka, Holý, Ostrý, Fojtík, Müller, Ryba, Krajtl, v řeči ovšem
s nezbytným přídavkem koncovky „ojc“. Zvláště zajímavě se v této knížce líčí osudy
Senomatských v dobách živelných katastrof i v době epidemie cholery v r.1827, která
zdecimovala obyvatelstvo Senomat. Zemřeloť tehdy v krátké době v Senomatech 62 osob. Je
tam také zmínka o několika židovských rodinách, které již od starších dob bydlely
v Senomatech, nebo se tam přistěhovaly z Rakovníka. Odtud také pochází název „židovna“.
Zaznamenáváme k doplnění obrazu obce senomatské z doby starší.

o-o-o
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O Rakovníku
Od dávných dob byl Rakovník politickým i hospodářským střediskem pro celý kraj.
Drahně let sice podléhal služebností královskému hradu Křivoklátu jako představiteli
vrchnostenské moci královské, ale postupem doby se tyto svazky více a více uvolňovaly.
Když se Rakovník stal ve 13. století městem královským a trhovištěm a nadán byl všemi
městskými právy včetně práva soudního pro celý kraj, to se již Rakovník stále více
odpoutával od odvislosti na královských úřednících hradu Křivoklátu.
I když se nemíníme příliš rozšiřovati o historii Rakovníka prostě z toho důvodu, že
omezený obsah knížky to nedovoluje a také proto, že máme již velmi obsáhlé a látku
vyčerpávající dějiny města Rakovníka od Fr.Levého i Jana Rennera, tyto dějiny doplňující
spisy, dnes všeobecně přístupné, přesto musíme se zastaviti aspoň u některých význačných
bodů ranné historie města, něž-li budeme líčiti hospodářský a kulturní obraz Rakovníka
z doby novější.
Historikové se shodují v tom, že vlastním a prvotním střediskem kraje nebyl Rakovník,
nýbrž Rokyto, ležící jednu hodinu cesty na západ při potoce Rokytenském /později
Rakovnickém/, položené pod patou Šibeňáku při soutoku potoky Rokytenského a
Petrovického. První zmínka o Rokytnu a Rokytensku se činí v listinných dokladech z r.1135,
z které je zřejmo, že v hrazeném knížecím hospodářském dvoře sídlel hospodářský správce a
výběrčí daní, poplatků a naturálních dávek v provincii /župě?/ Rokytenské. O existenci
Rokyta jako knížecího dvora a střediska kraje, dokud ještě nebylo města Rakovníka svědčí i
dosud zachované pojmenování Hradiště a Tejnek u Senomat, což jasně prokazuje, že to bylo
místo dřevěnými hradbami a ploty ohrazené t.j. „otýněné“.
I archeologické nálezy v poloze bývalého Hradiště to dotvrzují.
Potom sice již nenalézáme písemných dokladů o další existenci hrazeného Rokyta, ale
potok i kraj byl ještě drahnou dobu jmenován Rokytenským. Hrazený knížecí dvůr byl
pravděpodobně zničen nějakou záplavou nebo spálen.
O Rakovníku se v této době činí zmínky jen jako o vesnici, později ovšem zaniklé.
Historikové považují místo kolem starobylého kostelíka sv. Jiljí a pod tímto při březích
potoka za ono místo, kde stála ves Rakovník. Také místní pojmenování různých poloh,
pozůstatek to dávných dob nasvědčuje tomu, že pod kostelíkem bývala osada a přivádí též na
stopu vysvětlení vzniku pojmenování vsi - Je zjištěno, že pod kostelíkem stál mlýn, který byl
povodní zničen /odtud poloha Mlýniště/. Pod kostelíkem jest také poloha zvaná ,,Ostrůvek“,
t.j. místo, ohraničené tekoucí vodou a také místo, porostlé rakovic t.j. vrbovím – odtud
Rakovník.
Tímto způsobem lze logicky vysvětliti prapůvod a vznik jména Rakovník.
V první polovici 13. století za vlády prvních Přemyslovců – králů, Václavů a obou
Otakarů prodělávaly české země velký přerod ve směru změny národnostní politiky, v úpravě
zemské a krajové administrativy i soudnictví. Přemyslovci, z milosti římského /německého/
císaře a římského papeže s titulem a důstojenstvím králů – snažili se posíliti oproti českým
stavům svoji moc a také rozmnožiti své příjmy. To docilovali tím, že zvali do Čech německé
kolonisty a na královských pozemcích je usazovali. Zakládali nová města /královská/
usazovali v nich německé řemeslníky a zaručili městům a měšťanům práva a výsady podle
německého vzoru. Vybíráním různých poplatků posilovali králové svou vždy prázdnou
pokladnu. Byla to neblahá a Čechům neprospívající politika, která spolu se zaváděním
římského /německého/ práva a soudnictví způsobila rychlé poněmčování měst, ba i venkova
v pohraničních oblastech. V této době nastává důležitý obrat v dějinách Rakovníka.
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Ves Rakovník se nehodila svou polohou i pro nerovnost terénu k založení hrazeného
města a proto král Václav I., který velmi často prodléval na svém oblíbeném sídle hrádku
Křivoklátu nařídil, aby bylo založeno nové královské město Rakovník s právem trhoviště a
vlastního „cúdaře“ v lepší a příhodnější poloze asi 1 km dále po potoce na jeho levém břehu.
Stalo se tak po roce 1230. Rakovník se stal později nejen sídlem správních krajských úřadů,
ale i soudu a trhovištěm pro celé daleké okolí. Nadán byl kolem r.1286 úřadů všemi
městskými právy i právem míle a vybírání mýta. Němci se ovšem v Rakovníku nikdy
nezmohli tak, aby v městě hráli větší roli.
Rakovník byl a zůstal vždy městem hradským a podléhal služebností královskému hradu
Křivoklátu. Podle svých manských povinností „Měšťané jsou nad paměť lidskou povinni
k honům královským lid i koně postaviti a ložní šat pro dvořany královské na hrad půjčiti.“
Také v případě verbuňku vojsk do vojny museli Rakovničtí postaviti pěšáky i jízdní do
královského vojiště. Rakovničtí měšťané sice jen neradi konali své manské povinnosti ku
Křivoklátu a hradským pánům a leckterý soudek dobrého rakovnického piva měl jim zjednati
přízeň vysokých úředníků u české komory v Praze, ale co naplat“ Oproti tomu konšelé města
Rakovníka přísně si dokročili na Senomatské, kteří jim od r.1613 patřili, byvše odprodáni
Hochhauserovou dcerou Johankou Rakovnickým a vymáhali na nich plnění poddanských
povinností.
Rakovník býval městem dobře ohraženým a opevněným. Vzdoroval často útokům
nepřátelských vojsk, zejména ve válce třicetileté. Zbytky hradeb a věží jsou nejlépe patrny a
zachovány na straně východní u kostela sv. Bartoloměje, kde je dobře zachována Pražská
brána a na straně severní v okolí Vysoké brány 60 m vysoké, ovládající celé město.
Prostředí a život města ze starších dob nám nejlépe vylíčil ve svých „Rakovnických
obrázcích“ profesor rakovnické reálky Z. Winter.
Řekli jsme již zpočátku, že pojmenování města vzniklo od „rakovice“ / t.j. vrbového
proutí /, které tak hojně rostlo na ostrůvku mezi lukami pod kostelíkem sv. Jiljí. Je to
nejpravděpodobnější verse, ale v podání lidovém se stále udržuje pověst, která vysvětluje
jinak původ pojmenování města i Rakovnického potoka, dříve Rokytenského. Jest to pověst o
mlynářově rodině z mlýna pod kostelíkem sv. Jiljí, která žila v tak velké nouzi, že se živila
raky. Nikdo v té době raky nejedl a každý si je ošklivil. A hle – nic se jim nestalo a požívání
raků se rozšířilo. Od té doby prý se začalo říkat osadě u kostelíka Rakovník, kteréžto
pojmenování se přeneslo i na nově založené město a trhoviště Rakovník. Hojnost raků
v Rokytenském potoku prý též byla pohnutkou k používání jména Rakovnický potok. Obě
tyto verse jsou použitelné pro vysvětlení vzniku jména Rakovník; jedna druhou doplňují, ale
nevylučují.
Nejstarší a nejpamátnější stavbou města Rakovníka zůstává kostelík sv. Jiljí. Bohužel
nelze zjistiti nic bližšího o jeho stavitelích, ani o tom, kdy byl tento kostelík – nejstarší
pamětník dějin Rakovníka – postaven. Sotva se to již dovíme. S úctou a respektem k stáří
tohoto skromného památníku dávno zašlých věků se vždy ohlédneme v tu stranu, kde stojí
tento kostelík, ať již jedeme vlakem, nebo kráčíme kolem po silnici. Stavebně zajímavé jsou
také starý kostelík a dřevěná zvonice na rakovnickém hřbitově.
Ale nyní si povězme něco o Rakovníku z doby nedávno minulé, a také doby současné.
Zarámován a stísněno hlubokého údolí Rakovnického potoka leží Rakovník po obou
březích Rakovnického potoka a protože se jihovýchodní strana údolí hodně zužuje, rozbíhají
se ulice rodinných domků a vilek vzhůru po obou návrších, jež tísní Rakovník s obou stran.
Rakovník je vklíněn do zářezu údolí a je bránou pro vstup do hlubokých, ba nepřehledných
Křivoklátských lesů. Jen na severozápad se údolí rozšiřuje a ponechává místo rozvoji města.
Panorama města se za posledních padesát let příliš nezměnilo, jen na okrajích města
přibylo domků i činžovních domů. Také několik továren, zejména na Lubenském předměstí
se rozrostlo. Za to zjišťujeme, že vnitřek a úprava města učinily velký pokrok. Čítal-li
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Rakovník před 50 léty 8 tisíc obyvatel, čítal na konci éry I. Republiky již 11 tisíc obyvatel
v 1500 domech. Dnes má kolem 12 tisíc obyvatel a drží tak stejný krok se sousedním
Berounem.
I když byl Rakovník omezen ve svém vývoji tím, že Buštěhradská dráha se vyhnula
městu, přec jenom se stal důležitým dopravním střediskem a uzlem pro pět z něj odbočujících
lokálních tratí. Vedle toho je též Rakovník i silničním uzlem pro pět výpadových silnic, jež
při značném rozvoji automobilové a autobusové dopravy nabývají stále větší důležitosti.
V Rakovníku má své sídlo také několik významných průmyslových podniků s dlouhou a
dobrou tradicí. Jest to v prvé řadě „Šamotka“, dnes „Rako“, továrna, požívající světové
pověsti jakostí svých výrobků s přibližně 1 ½ tisíci zaměstnanců, dále bývalá Ottova továrna /
dnes „Rakona“ / na mýdlo a tuky, bývalá Linhartova továrna a továrna na stroje
inž.Vltavského, dnes spojené továrny „TOS“. Dále jsou tu další menší továrny: „Keram“,
továrna na keramické výrobky, „Stadion“, továrna na kola, dále bývalá Perutzova továrna /
marmeládovna a octárna /, dnes patřící družstvu „Budoucnost“ a konečně i starý Rakovnický
pivovar, udržující jen s námahou výbornou dříve pověst rakovnického piva, dnes „Čajovaru“,
spjatého v historii Rakovnicka vždy s dobrou pověstí rakovnického chmele. Obecní plynárna,
jatky, vodárna, velký parní mlýn a cihelny doplňují řadu průmyslových podniků města
Rakovníka, jež poskytují zaměstnání a obživu velkému množství obyvatelstva z města i
rakovnického okolí.
Rakovník býval vždy sídlem politických úřadů I.stolice, soudu i samosprávy – byl také
významným trhovištěm pro celé širé okolí. I po změně hospodářského systému zůstává
Rakovník sídlem okresního úřadu, soudu i významných distribučních i výkupních podniků
pro celý okres.
I školství je na výši a sjednocené školství je zde zastoupeno všemi typy škol.
Staroslavná rakovnická reálka / první na českém venkově / stále udržuje svou pověst, ovšem
jako nový typ reálného gymnasia. Také vyšší škola hospodářská dává žactvu možnost docíliti
potřebného vzdělání pro uplatnění se ve výrobě i státní administrativě. Škola
polnohospodářská a škola hudební doplňuje a uceluje obraz rakovnického školství.
Také rakovnické malodoly jsou významným činitelem v hospodářství města a okresu.
V blízkosti města se nachází malodoly „Rako“, „Jiří“, „Brant“, a „Lužná, nehledě ku
vzdálenějšímu malodolu „Perun“ u Mutějovic. Uhlí zde není sice nejlepší jakosti, ale i toho je
třeba. Obchod i malovýroba, dříve se nacházející vesměs v rukách soukromých, je dnes již až
na nepatrné výjimky združstevněn či zkomunálněn. Obchod je téměř výhradně soustředěn ve
spotřebitelském družstvu „Budoucnost“ a v národních distribučních podnicích.
Porovnáme-li vzhled a úpravu veřejných prostranství města s onou před padesáti léty,
shledáme na první pohled, že město učinilo velký pokrok. I o několik krásných staveb bylo
město obohaceno. Nutno po pravdě přiznati, že dvacetileté období I.republiky znamenalo
velký přínos pro povznesení vzhledu města. Správu města po odstranění nespravedlivého
volebního řádu převzali tehdy socialisté a hned to bylo znáti v životě města Rakovníka.
Vystavěna byla nová, moderní Masarykova okresní nemocnice, provedeny byly nové
parkové úpravy, u kostela v parku postaven krásný Masarykův památník, zřízen pomník i
K.Havlíčkovi Borovskému, postavena krásná budova sokolovny, přestavěn a upraven Lidový
dům, postavena nová pošta na nádraží, upraveno prostranství na „Sekyře“ a podél
zregulovaného Rakovnického potoka upraveny již dříve vysázené lipové a kaštanové aleje.
V poslední době postavena byla velká, moderní budova pro vyšší hospodářskou školu za
Pražskou bránou.
Nejzáslužnějším činem obecní správy však byla nová úprava krásného a rozsáhlého
Husova náměstí, uskutečněná ovšem až za „Protektorátu“, jeho předláždění a zkanalisování
též všech přilehlých, z náměstí vycházejících ulic. Tímto činem byl odstraněn hlavní
nedostatek ve vzhledu města. Také dlouho připravovaný projekt opatření pitné vody městu a
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zavedení vodovodu dočkal se konečně v poslední době svého uskutečnění. Nová lidová
správa měla svůj úkol již usnadněn a pokračovala po druhé světové válce v budování města.
Rakovník se rázem přiřadil k ostatním pokrokovým českým městům. Po položení vodovodu a
dokončení pozemních úprav stane se Rakovník příjemným a zdravým městem při vstupu do
hlubokých Křivoklátských lesů a na cestě k památnému hradu Krakovci.
Také v ohledu kulturním si vedli rakovničtí čile. Rakovník má zajímavé a historicky
cenné sbírky v městském museu u Pražské brány, má i své historiky – literáty Levého,
Rennera, Vintra a Kočku, kteří zpracovali dějiny města a celého okresu ve svých historických
literárních dílech a dobových obrázcích. Známí jsou rakovničtí ochotníci svými výpravami
činoher ba i zpěvoher pro místní občanstvo. Zásluhu o to má také dobrá tradice rakovnické
hudební školy z let dřívějších za vedení hudebního skladatele Boleslava Vomáčky. Býval zde
též čilý přednáškový ruch a každoročně organisované universitní extense mely již svou
tradici. V budově Spořitelny umístěná umělecká galerie doplňuje obraz kulturního života
občanů města.
I sportu se v Rakovníku vždy dobře dařilo a o dobře organisovaná sportovní utkání a
tělocvičná vystoupení tělovýchovných korporací byl vždy značný zájem. Rakovničtí si zařídili
též pěkné koupaliště.
Také v dělnickém a socialistickém hnutí znamenal Rakovník mnoho. Spolu s Kladnem,
Slaným a Louny tvořil vždy pevný a jednotný celek a vysílal do rakouského i
republikánského parlamentu velkou většinou dělnické a socialistické zástupce. Z Rakovníka
přicházeli také řečníci a organizační pracovníci do vesnic celého okresu, aby organisovali,
burcovali a uvědomovali drobný venkovský pracující lid.
Kéž zůstane nám Rakovník navždy tím, čím nám byl v minulosti: Středem a srdcem
okresu, naším vzorem a předbojovníkem, naší oporou v boji za pokrok a svobodu.

o-o-o
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Řeč, národopis a kultura Rakovnicka
Rakovnický okres včetně Křivoklátska a Kralovicka svou polohou i národopisně leží na
rozhraní středních Čech, v užším slova smyslu kraje Kladensko – Slánského, dnes ovšem
součást kraje Pražského a kraje Plzeňského, folklorem značně odlišného od Středočechů,
ovlivněných blízkostí Prahy a k ní inklinujících. Rakovnicko žilo vždy uprostřed těchto dvou
folklorem se různících vlivů krajových prostředí, které se zde stýkaly a mísily navzájem.
Územně lze vymeziti Rakovnicko jako území ohraničené na severovýchod výškovými
kótami hřbetů Džbánu a rozvodím řeky Ohře a Berounky. Na západě je vymezeno lesnatými
stráněmi kol Jesenic až na sever do údolí Blšanky zabíhajícími, tedy již do Podbořanského
okresu spadajícího území. Na jihozápad lze vymeziti Rakovnicko hranicí bývalého okresu
Karlovického až ku říčce Střele v okolí Plas a na jihu tvoří jeho hranici zhruba řeka Berounka,
kterou dvakráte překračuje a to u Týřova a u Nižboru, kde uhýbá k severu řídce osídleným
lesnatým územím, jež končí Lánskou oborou a zabíhá až do Novostrašecka u Řevničova.
Poněmčování Rakovnicka povážlivě pokročilo zejména za vlád posledních Přemyslovců
usazováním německých kolonistů a postoupilo až na 1 míli samotnému Rakovníku. V této
době pronikli Němci až do Pšovlk, Holešovic a Kněževse / Herrendorfu / a nebýti očistného
boje Husitů, byli by Němci pronikali dále na východ. Žatecko a Žluticko donedávna ještě
české stejně již podlehlo německému výboji.
V pobělohorské době, kdy česká šlechta pro svůj odboj proti katolíkům a císařským byla
potrestána odnětím majetku, nebo musela utéci, bylo Rakovnicko znovu pokatoličtěno a
selský lid, dříve poddaný českých pánů, dostal se v manství / služebnost / a poddanství
šlechty německé. Sociální postavení českého lidu se tím ovšem nezměnilo. Národnostní
hranice se od té doby znatelněji nepohnula vzhledem k tomu, že selský lid byl robotou a
poddanstvím pevně připoután k půdě svých německých pánů.
Jak jsme již řekli, Rakovnicko svou polohou spadalo národopisně částečně do okruhu
vlivu kraje Plzeňského, ještě více však Pražského. Výsledkem tohoto mísení vlivů bylo i
utváření výrazových zvláštností jazyka Rakovnických. Rakovnicko přejímalo některé
charakteristické znaky řeči, slovních obratů a akcentů z řeči Středočechů, nejvíce se
přibližujících spisovné řeči pod vlivem Prahy – přijímalo však také něco z nářečí a akcentů
Plzeňáků. Proto nalézáme v řeči Rakovnických některé prvky řeči, slovní obraty a koncovky
slov, vlastních Plzeňákům a Západočechům vůbec. Zajímavé jest, že zvláštní akcent
Plzeňských, tyto v řeči charakterizující, kterým se klade důraz na poslední slabiku posledního
slova věty ve větě způsobu tázacího – že tento akcent je Rakovnickým cizí.V jiných slovech a
výrazech i koncovkách slov se jejich řeč podobá opět Plzeňskému dialektu.
Tak ku příkladu jména osob, užívaných ve významu u podstatných jmen přisvojovacích
– Brabcojc, Fišerojc, Vydrojc atd. jsou v obecné řeči všeobecně používána s koncovkou „ojc“.
Také zvláštní, v jiných místech české jazykové oblasti mimo oblast plzeňskou neužívaná
slova – ičko, níčko, nejčko / nyní / ukazují na příbuznost řeči s Plzeňskými. K těmto
výrazovým zvláštnostem řadí se i zhusta užívané rčení „toceví“ / toť se ví /, „tulik“ / tolik /,
„to muší bejt“, zkratka „cák“ / copak / i s tím chozením „na táč“, místo na návštěvu či na
besedu – to vše jsou zvláštnosti lidové řeči Rakovnických a tudíž i Nouzovských, společné též
ostatním Západočechům. A takových podobností či odlišujících se
znaků lidové řeči by filolog našel více. To vše ovšem není dostačující důkaz pro tvrzení, že se
jedná o zvláštní nářečí, jak je tomu ku příkladu u nářečí moravských, které mají mnohem více
odlišností. Nářečí to tedy není, nýbrž jen pozůstatky dřívějších kmenových nářečí a odlišné
znaky a zvláštnosti výrazové.
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Rušivým vlivem na čistotu lidové řeči působilo pronikání němectví ze západu. Staletí
trvající nadvláda Němců v Rakousku a v českých zemích způsobila, že zejména v řemesle,
průmyslu a obchodu, kde Němci vedli a byli nám učiteli, zdomácnělo užívání mnoha
technických výrazů i pojmenování řemeslnického náčiní v německém jazyce. Také
vyslouživší vojáci si osvojili na vojně mnoho německých slov a tímto neblahým přínosem se
kazila lidová řeč. Tak tomu bylo i na Rakovnicku, které těsně přiléhalo k národnostní hranici.
Teprve konec nadvlády Němců učinil také konec tomuto neblahému vlivu silného souseda na
naši řeč a tento německý nános v lidové řeči je postupně odstraňován.
Abychom dokreslili národopisný obraz Rakovnicka a vysvětlili si ten značný vliv,
kterým působilo pronikání němectví k nám, nelze nám přejít ani tu skutečnost, proč se u nás
vyskytuje tolik německých rodových jmen. Není to náhoda, že se u nás vyskytuje tolik
německých jmen. Ukazuje to na blízkost národnostní hranice / až do II.světové války /. Proč
je u nás tolik Fišerů, Trešlů, Nachtigalů, Sajfrtů? Kdyby bylo pátráno dále v matrikách, došli
bychom k závěru, že tato rodová jména mají ze značné části původ ve smíšených
manželstvích českoněmeckých, že je zde zanechali němečtí kolonisté, nebo že podléhajíce
vlivu nových německých pánů přijímali čeští lidé postupně i německá jména. Přirozenou
výměnou obyvatelstva došlo i k promísení rodových jmen. Je ovšem pravda, že daleko
největším podílem jsou zastoupena jména typicky česká, jako: Brabec,Kopřiva, Ostrý atd. Lze
očekávati, že další vývoj povede k postupnému vymýcení nečeských jmen a že bude docházet
k návratu k původním českým rodovým jménům.
Blízkost Prahy, promísení řeči lidové výrazy spisovné češtiny vlivem školy, řeči knižní
a novinářské, to vše způsobilo, že lidová řeč pozbývá svéráznosti a krajových zvláštností. Tak
jako se unifikuje celý společenský život a sociální poměry v celé zemi, tak mizí ponenáhlu i
lidová nářečí, tento vývoj je nejvíce patrný v Čechách, pomalejší je na Moravě. I Rakovnické
a s ním i Nouzov a obce okolní podléhají tomuto vývoji.
Také po stránce výtvarné, krojové a lidové tvořivosti pokročil již unifikující vývoj nové
doby tak daleko, že se nedá vůbec mluviti o nějakém zvláštním kroji a lidové umělecké tvorbě
na Rakovnicku. Moderní vývoj stírá postupně všechny odlišné znaky řeči, krojů a lidového
umění.
Tím není ovšem řečeno, že Rakovnický kraj je neplodný v oboru umění slovesného a
výtvarného. Možno říci, že přispěl též svým dílem a významnými jedinci k tvorbě národní
české kultury. Z oboru slovesného umění a kultury můžeme jmenovati Hudlického rodáka
Josefa Jungmana, Rakovnického, po léta zde žijícího Zikmunda Wintra, Qido Maria
Vyskočila, spisovatele Maria / advokát Mayer /, herce Zdeňka Štěpánka, zpěváky Karla a
Emila Buriana, hudebního virtuosa Herolda, hudebního skladatele Boleslava Vomáčku,
sochaře Celestýna Kloučka ze Senomat, malíře a národního umělce Rabate z Krušovic, malíře
Pravoslava Kotíka ze Slabců vedle jiných, méně známých jmen umělců.
I když nemůžeme říci, že by i Nouzov přispěl nějakým slavným jménem svého rodáka
k vytváření národní kultury, přec jenom se i my hlásíme s hrdostí k výše vyjmenovaným
proslaveným rodákům Rakovnicka jako ku svým.

o-o-o
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Dělnické a socialistické hnutí u nás a na Rakovnicku.
Před padesáti léty nebylo ještě masového socialistického hnutí. Dělnictvo a socialisté
sbírali teprve své síly, organisovali se a uvědomovali. Byla to doba průkopníků a agitátorů,
kteří jsouce roztroušeni po našich vesničkách byli pionýry socialistické myšlénky a
socialistických idejí, jež zasévali mezi drobným venkovským lidem a hlavně ovšem mezi
námezdně pracujícím dělnictvem. Dělníci, zvláště dělníci průmysloví byli elementem, který
nejdříve a nejsnáze přijímal socialistické ideje za své, k nim přilnul a tyto dále propagoval.
Byli to hlavně dělníci z rakovnických továren a nově zakládaných šachet rakovnických
malodolů, kteří byli mezi prvními apoštoly dělnické solidarity a propagátory socialistických
idejí. Působila zde také blízkost hornického Kladna, kde byli horníci a hutníci již pevným
základem pro rozvoj dělnického hnutí, které se odtud šířilo dále. Rakovnická šamotka,
kladenské doly a hutě, Berounská textilka, Králodvorské železárny a cementárna, lounské
železniční dílny a také Škodovka v Plzni, nepříliš od Rakovníka vzdálená – to byly již tehdy
pevnosti vzrůstajícího socialistického hnutí na středočeském západě. Tento kraj, v té době
v dělnickém hnutí nejpokrokovější vyslal také při prvních volbách do V. kurie r.1897 do
vídeňského parlamentu prvního socialistického poslance.
Že zapustilo socialistické hnutí i na Rakovnicku pevné kořeny – o to mají zásluhu ti
obětaví dělničtí průkopníci a šiřitelé socialistických idejí, kteří navzdory šikanám a
pronásledování rakouských úřadů vytrvali a ve své uvědomovací a organisátorské práci,
nelekajíce se žádných obětí. Také ti dělníci, kteří jezdili za prací do větších okolních měst i do
Prahy a zvláště ti, kteří jezdili na práci do Německa, kde bylo socialistické hnutí značně
vyspělejší než u nás – tito dělníci přinášeli z ciziny nové poznatky a podněty pro svoje
apoštolské poslání doma.
Dělnické a socialistické hnutí v těchto dobách představovala československá sociální
demokracie, jež vedla všechny politické a hospodářské boje a stávky. Nutno přiznati, že
v tehdejších dobách češti dělníci viděli svůj vzor ve velmi již pokročilém socialistickém hnutí
Německa. V Rakousku to byla zase Vídeň, která vedla, ač již v té době se projevovaly
osamostatňovací snahy českých dělníků.
Marx, Engels, Lasalle, později Bebel a Liebknecht, to byli v těchto dobách vedoucí
hlavy německého socialismu, ve Francii opět Faure, Guesde, Vaillant, Jaurés, v Anglii Keir
Harpie, ve Vídni starý Adler a u nás Steiner, Rousat, L.Zápotocký, Pecka, Hybeš, kteří toho
času šikanovali české dělnictvo do boje za svá politická a lidská práva vůbec. Veliká Rus, ta
země, ke které se vždy upínalo mnoho nadějí českého národa, který vždy doufal v její pomoc,
tato Rus v těchto dobách úpěla pod krutovládou zaostalého samoděržaví. Jen v emigraci pod
vedením Lenina a Plechanova se mohli ruští socialisté připravovat na revoluci, ač ovšem ve
stálých sporech o taktiku boje ztravovali své síly.
Programové heslo Velké francouzské revoluce „Rovnost, volnost a bratrství“ – to bylo
ono velké a nadšení lidu zapalující heslo, které pozvedli socialisté na svůj štít a kterým
získávali rozum i srdce všech utlačených a porobených.
Také heslo o věčném míru mezi národy a státy, vyrovnání všech protiv a sporů mezi
národy a odstranění kapitalistického vykořisťování našlo své horlivé vyznavače a
propagátory, hlavně mezi mladým pokolením.
I požadavek 8 hodinové doby pracovní a všeobecných, přímých a tajných voleb do
všech veřejných institucí byl denně popularizován a stále získával půdy a přívrženců.
Je pravda, že falešně vykládaný marxismus a internacionalismus narazil tehdy leckde i
mezi dělnictvem na odpor, ježto byl v něm viděn beznárodní indiferentismus a byla mu též
vytýkána přílišná závislost na německém socialismu. Proto došlo v r.1897 po
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protistátoprávním prohlášení nově zvolených sociálně demokratických poslanců v říšské radě
ve Vídni za účinné hmotné podpory měšťanských stran k ustavení strany t.zv. Národních
dělníků / nár. socialistů / pod vedením V. Klofáče. Od té doby byl již dělnický a socialistický
tábor nejednotný. Třebaže zůstala sociální demokracie hlavním a nejpočetnějším
představitelem dělnictva a jeho osvobozovacích snah, pokračovalo další tříštění jeho řad.
Vedle národních socialistů se organisovali i dělníci křesťansko – sociální a anarchisté, kteří
tím oslabili akční schopnost dělnického tábora a zkomplikovali i vedení sociálních bojů,
vedených odbory. Toto třídění duchů a krise jednoty dělnictva zasáhla i na Rakovnicko a
oslabila na čas další rozšiřování dělnických posic.
Jen v náznacích a hrubých rysech jsme podali obraz českého dělnického a
socialistického hnutí na sklonku devatenáctého století. Ale vraťme se tam, odkud jsme vyšli.
Jakým způsobem se projevovalo klíčící sémě socialistického hnutí na Rakovnicku, v Nouzově
a jeho nejbližším okolí?
Jak jsme již řekli v úvodu, byli to v prvé řadě dělníci z továren, stavební dělníci,
sezónně pracující a dojíždějící za prací do Rakovníka a okolních měst, v Nouzově pak,
v Přílepích a Šanově zvláště kameníci,pracující v přílepských skalách, kteří nejdříve přilnuli
k socialistickým ideám. Tvrdá, těžká a málo odměňovaná práce lamačů kamene a kameníků
vůbec, častá nezaměstnanost, hmotný nedostatek a celá ta existenční nejistota nutily tyto často
se zamýšleti nad svým osudem. Rádi naslouchali povzbudivým a pravdivým slovům těch
dělnických funkcionářů, kteří přicházeli z města ze sekretariátů, aby žádali spravedlnost a
právo na lidský život i pro ně, skalníky a jich rodiny.
Když po roce 1890 byla v Nouzově založena poprvé odborová skupina Svazu
kamenodělníků pro Nouzov, Přílepy a okolí, která používala razítko v jehož středu byly dvě
stisknuté pravice jako symbol dělnické solidarity, to bylo již založeno pevné středisko
odborové organisace se socialistickým duchem, jež se stalo východiskem a oporou pro další
uvědomovací práci mezi dělníky i pro boj za větší skývu chleba.
Prvními organisačními pracovníky a funkcionáři mezi nouzovskými a přílepskými
kameníky byli většinou lidé mladší a průbojnější. Byli to z Nouzova Bretšnajdrové a
Brabcové, z Přilep Fidler, Prokop a Kunc, Frélich ze Šanova a jiní, dnes již téměř zapomenutí
dělničtí pracovníci. Skupina si z počátku vedla čile. Založila knihovnu asi o 120 svazcích
vybrané beletrie a socialisticky uvědomovací četby, pořádala schůze a přednášky, na něž
zvala referenty z Prahy a kolportován byl odborový tisk i tisk politický. Z odborových
funkcionářů – referentů byli to zejména Ženíšek a Sirotek, kteří byli častými hosty a schůzích
kameníků v Nouzově a Přílepích.
První velký sociální boj byl sveden našimi kameníky v r.1899, kdy za vedení skupiny
kamenodělníků byla vyhlášena stávka ve všech přilepských lomech. Oč šlo tehdy? Pracovní
podmínky kameníků byly tehdy špatné. Při dlouhé, desetihodinové pracovní době byly mzdy
kameníků a lamačů kamene nízké. Pracovalo se většinou v denním platu, částečně i v
„akordu“. Denní mzda se pohybovala mezi 1 zlatým až 1 zl. 50 krejcarů. Nájemci skal
nechtěli přistoupit na zvýšení mezd, ani na zkrácení pracovní doby o 1 hod. denně, tedy na 9
hodin. Boj se tehdy protáhl. Stávková podpora byla tehdy malá a dostávali ji jen dělníci
organisovaní. Vůdci stávky tehdy byli přílepští Kunc, Fidler, Brabec st. Z Nouzova. Kameníci
viděli, že stávku dlouho nevydrží a proto se starali o jinou práci. Sami se rozhodli, že pojedou
raději do Saska na práci a také jich mnoho odjelo. Někteří tam zůstali na delší dobu, ale
většina jich se zase po stávce vrátila domů. Stávku kameníci sice docela nevyhráli a zvýšení
mezd nedosáhli, zato však jim byla zkrácena pracovní doba o 1 hodinu, tedy na 9 hodin
denně. 8 hodinová pracovní doba byla tehdy ideálem a těžko uskutečnitelným požadavkem.
Po této stávce, jež znamenala tehdy mnoho pro zvýšení uvědomění
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dělnictva přišla doba přechodné konjunktury v přílepských lomech, způsobená stavbou
lounské dráhy v létech 1902 až 1905. To se i poslední kameníci ze Saska a českého severu
navrátili domů. Více se vydělalo a trochu lépe i žilo.
Po výstavbě lounské dráhy bylo zase málo práce: v zimě žádná a tak se kameníci zase
rozcházeli do světa. Už se také žádný z hochů nešel učit kamenickému řemeslu a starých
kameníků stále ubývalo. Proto také i organisace kameníků pro Přílepy, Nouzov a okolí
odumírala a nevyvíjela činnost, až došlo k její likvidaci.
V době mezi r.1895 až do I. světové války byli vedle kameníků a dělníků vůbec šiřiteli
socialistického hnutí na Rakovnicku a u nás i malorolníci a domkáři. Strana sociálně
demokratická čelila tehdy rozmáhajícímu se agrarismu na českém venkově zakládáním
vlastních malozemědělských organisací, které přebíraly i úkoly drobného venkovského
družstevnictví. Zvláště na českém západě vedl si čile založený Svaz domkářů a malorolníků
se sídlem v Plzni. Hlavním organisátorem tohoto hnutí byl Vojtěch Čipera, domkář z Kyšic u
Plzně, který našel v Přílepích dobrého pomocníka a propagátora hnutí domkářského ve
známém Prokopovi. Nouzovští a Přílepští založili si také svoji domkářskou skupinu, jež
pracovala v duchu socialistickém Propagovali a rozšiřovali též socialistický tisk, zvláště Zář,
Rašpli, Právo lidu, vedle svého odborového svazového orgánu „Obzoru domkářů a
malorolníků“, kde byly sledovány i odborné otázky malozemědělců. A jelikož bylo nutno
čelit i snahám tehdy velmi čile si vedoucí agrární strany, která se snažila získati půdu hlavně
mezi malozemědělci jakožto nejpočetnějšímu kádru venkovského obyvatelstva a jež
propagovala heslo „venkov jedna rodina“ – bylo nutno se soustředit i na činnost
hospodářskou a svépomocnou.
Domkáři a malorolníci si prostřednictvím svého Svazu objednávali stroje, hnojiva, uhlí i
jiné potřeby pro hospodářství a domácnost, aby nebyli odkázáni na nabízenou pomoc
agrárních družstev, jež sledovala též politické cíle. Drobný venkovský lid nebylo tak snadné
získati pro socialismus jako námezdní dělníky. Jenom agitací a hesly nebylo možno
malorolníka získat – potřeboval okamžitou pomoc Té se mu také od jeho Svazu dostávalo,
aby mohl odolávati hospodářské převaze velkých rolníků a agrární strany. Stále více
přibývalo těch několikastrychových domkářů a chalupníčků, kteří chápali, že mají více
společných zájmů s dělníky a socialisty, mezi které vlastně patří, protože je jejich políčka
stejně neuživí a musí též námezdně pracovat, než se sedláky a velkostatkáři, kteří vedli tehdy
politiku agrární strany. Všude tam, kde se podařilo získati malozemědělce pro socialismus,
přecházela správa obcí do ruk socialistů i při tehdejším nespravedlivém kuriovém volebním
řádu. Také první vítězné všeobecné volby do V. kurie prokázaly i na Rakovnicku, že je tento
kraj dělnický a socialistický ve své většině. Další vítězné volby v r.1907 za nového
spravedlivějšího volebního řádu konané, potvrdily vítězství socialistů. Tehdy již končilo
období průkopníků a socialisté přestávali býti již četníky honěnými psanci, petrolejníky a
revolucionáři za každou cenu. Otevřely se jim již dveře parlamentů a radnic a dokonce byli
zváni i do vlád.
A přece – i po tak velkém časovém odstupu nelze nám nevzpomenouti těch dob, kdy
bylo příhanou a pomluvou pro toho, kdo by nazýván „socanem a neznabohem“. I v Nouzově
byli tací, kteří poslušni jsouce varování pana faráře s kazatelny nechtěli míti nic společného
s těmi neznabohy a buřiči jimž není nic svaté, ani víra, ani soukromý majetek a všeliká
vrchnost. A což teprve před volbami? Hlas deputátníka začal platit zrovna tolik jak hlas
statkáře a to by přece podle názorů majetných a bohem daných řádů nemělo být! – proto se
strašilo „dělením“, aby i ti malí baráčníci měli strach o svůj majeteček.
Je pravda, v Nouzově nebylo příliš velkých majetkových rozdílů mezi usedlíky a životní
jich úroveň nebyla příliš rozdílná, neboť jen několik rolnických usedlostí bylo
soběstačných. Baráčníci s několika strychy polí někdy jen pronajatými, nežili o mnoho lépe
než dělníci, pracující ve skále, odkázaní na denní mzdu, pokud měli práci. V obci bylo
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ustálených zvykem vypomáhat jeden druhému za mzdu v naturáliích nebo na oplátku za
vykonanou práci potahem. Bylo tedy mnoho důvodů pro sousedskou výpomoc., spolupráci
všech se všemi. Proto jen v řídkých případech docházelo ku rozporům majetkovým. Pokud se
projevily spory i navenek, byly to spíše jen spory a nevraživosti osobní. V obci se téměř
všichni pokládali za chudé a ani způsobem života se příliš jeden od druhého nelišili.
Třídní rozdíly a majetkové rozpory se více projevovaly v bohatších obcích sousedních,
kde byli větší sedláci, kteří zaměstnávali pracující za mzdu a využívali svého vlivu i ve správě
obcí.
Jako důsledek toho, co jsme výše řekli o Nouzovských je jen logické, že při každých
volbách volil Nouzov dělnicky a socialisticky. Ostatní občanské české strany ( strana agrární /
obdržely vždy je mizivý počet hlasů. Také o májových manifestacích, konaných každoročně
v Rakovníku nikdy Nouzovští nescházeli a zúčastnili se vždy početnou skupinou – v čel
s kameníky – spolu s Šanovskými a Senomatskými průvodu do Rakovníka. Dobře zaseté
sémě socialismu vzešlo i u nás a vydalo bohaté plody. Vděčíme za to všem, kdož se o to
zasloužili, ať to byli Přílepští Kuncové, Prokop, Fidler, Dvořák nebo Nouzovští Brabcové,
Bretšnajdr, Hamouz, Zaspal a jiní nejmenovaní, kteří už nejsou mezi živými. Nezapomínáme
ani těch, kteří i svou apoštolskou prací po vesničkách Rakovnicka na schůzích, poradách a ve
stávkách povzbuzovali a probouzeli náš lid k boji za lepší příští a byli i hosty v Nouzově. Byli
mezi nimi i Steiner, Ladislav Zápotocký, Šturc, Dědič, Aust, Folber a jiní. Jim všem patří náš
dík a čest! Čest budiž všem, kdož pracovali pro věc dělnickou – pro socialismus!

--ooOoo--
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II. Část
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Památník obětem války
v létech 1914 – 1918.
Občané obce Nouzova, kteří padli ve válce, stali se nezvěstní, nebo zahynuli následkem
válečných útrap po návratu do vlasti.
Jaroslav T r e š l
Vojtěch T r e g l e r
Václav F i š e r
Jaroslav B r e t š n e j d r
Josef B r a b e c
Vojtěch N a c h t i g a l
Josef B r e t š n e j d r
Celestin K ý n
Vincenc K o p ř i v a
Rudolf C h a l u p n i c k ý
Václav F i š e r

Čest budiž vaší památce !
Za cizí zájmy a z vůle cizí byly utraceny Vaše životy. Vaše matky a otcové, Vaši
sourozenci, manželky a sirotci, jež jste zde zanechali, trpěli s Vámi a žalují za Vás na
nespravedlnost cizí zvůle.
Váš národ a Vaši rodáci želí Vaší nedobrovolné oběti a budou míti stále v úctě Vaši
památku. I Vaše oběť přispěla k znovuzískání naší svobody. Vaši potomci a Vaši rodáci Vás
nezapomenou!
Vánek z nouzovských polí, šelest korun stromů našich humen i věčná, dumavá píseň
šumících jedlí a borovic Šanovského lesa budou nám stále vyprávět o Vašem mládí. I ta
Přílepská skála, svědek dnů Vaší mladosti, v níž jste ve Vašem mužném věku pracovali, vydá
o Vás svědectví.
I když Vaše tělesné pozůstatky snad práchniví v cizí a neznáme zemi – duchem a citem
jsme stále s Vámi a Vy zůstanete našimi!
Rodáci obce Nouzova.
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Život v Nouzově za I.světové války.
Kdo by se ještě nepamatoval a kdo by mohl ze starších pamětníků obce zapomenouti
na ony vzrušující okamžiky vzniku I.světové války, kdy po nešťastných výstřelech
v Sarajevu, které byly ouverturou ku pozdější krvavé seči přišel den sv.Anny, 26.července
1914, na který dosud s hrůzou vzpomíná všechno občanstvo obce, den válečné mobilisace
rakousko-uherské armády. Po téměř čtyřiceti osmiletém období míru zadul mocný vichr
války, který rozvál a zničil tak mnohé štěstí rodin a přinesl spousty běd a neštěstí pro celý náš
národ, ba pro téměř všechny národy světa.
Téměř uprostřed mírových žní a těsně před chmelovou sklizní přišla z nenadání jako
úder hromu mobilisační vyhláška s výzvou „Mým národům“, kterou „My z boží milosti císař
rakouský a král český“ oznamoval všemu lidu, že je čas „přinésti na oltář vlasti největší
občanskou oběť, daň z krve a potrestat hanebný zločin sarajevských atentátníků.“ Byl
mobilisován nejdříve celý 8.armádní sbor (pražský), skládající se z daleko největší části
z Čechů, který byl určen pro použití ve válečném tažení proti malému Srbsku. Nouzovští
záložníci, téměř vesměs příslušníci 88.pěšího pluku v Berouně měli nastoupiti vojenskou
válečnou službu do 24 hodin a odebrati se k doplňovacímu velitelství pluku v Berouně.
Bylo to všude nářku, pláče a srdcervoucích scén při loučení s narukovavšími do
skutečné války. V téměř každém stavení šel někdo na vojnu. Zde manžel, tam syn – jen málo
stavení a rodin nebylo zatím postiženo. Byla to mobilisace I.výzvy, tedy ročníků mladších.
Kterých se zatím mobilisace netýkala, ti byli klidnější. Panovalo tehdy všeobecné
přesvědčení, že válka bude krátká a že nejvýše do 3 - 4 měsíců bude konec. Při tehdy již
vyspělé technice zbraní, rychlopalných děl a strojních pušek se zdálo nemožné delší trvání
války. Jaké zklamání čekalo na všechny ty, kdož spoléhali na krátkou vojnu a že na ně
nedojde! V krátkosti, již po několika týdnech trvání války se přesvědčovali stále více o tom,
že válka bude dlouhá a krvavá!
Že i Nouzovští, jako všichni Češi, šli do války jen s odporem a proti svému přesvědčení,
je samozřejmé. O tom svědčily všechny jich projevy trpného odporu, ty smutné a
melancholické písničky, které si tehdy vojáci zpívali – jako: „Červený šátečku kolem se toč“,
„Ku Praze je cesta dlouhá“, „Těžko jste mne máti má, těžko vychovala“, a jiné a jiné, které
vyjadřovaly jen smutek a beznadějnost rozloučení s milými či odpor k rakušáctví a vojenské
službě „v cizích službách“. Je pravda, zpívaly se tehdy i písně veselé a časové popěvky, aby
se zapomnělo na smutnou přítomnost a nemyslelo na nejistotu budoucnost. A konečně – žít a
užít se chce i za války a mezi vojáky je veselo i za horších situací. Nelze stále naříkat, lépe je
se i poveselit – vždyť kdo ví, co přinese zítřek?
Byla to tehdy smutná cesta na senomatské nádraží, když maminky vyprovázely své syny
a manželky a děti své muže a otce! Pro některé z nich to bylo loučení poslední, neboť se se
svými drahými již neshledali. – Ale život jde dál, nelze jej zastavit a po rozloučení přijde čas,
kdy manželka, otec a matka čeká netrpělivě na růžový lístek c. a k. polní pošty, ve kterém
narukovavší manželé a synové sdělují, že jsou ještě živi a zdrávi… Také pole musí být
zorána, zaseta a sklizena, za muže nastupuje na pracoviště žena a zdvojnásobuje své pracovní
úsilí – vždyť se musí postarati i o své děti a nahradit jim otce, ba někdy i jeho pádnou ruku,
je-li toho třeba. V té době je nejvítanějším hostem v obci pošťák. Přinášíť nejen růžové
lístečky polní pošty, s takovou radostí a netrpělivostí očekávané, ale i válečné podpory
rodinám narukovavších záložníků, pokud mohou tito prokázati, že podporovali své rodiče.
V mnohých rodinách tato válečná podpora je skoro jediným pramenem příjmů. V roku 1912
za doby t.zv. „bosenské krise“ a za balkánské války byly rakouským parlamentem schváleny
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vládou navržené válečné podpory rodinám záložníků spolu s úvěry na vyzbrojení armády a
byly nedílnou částí vyzbrojovacího programu a přípravy světové války. Jak zkušenost
ukázala, bez podpor rodinám záložníků a bez lístkového hospodářství by centrální mocnosti
nebyly vydržely vésti tak dlouhou válku.
V prvních měsících války nikdo nepocítil nedostatku a i v Nouzově se žilo ještě
normálně. Zásoby zboží byly, i masa, látek a všech potřeb pro domácnost bylo dost. To
ovšem netrvalo dlouho.
Jakmile bylo zřejmo, že válka nebude krátká a síly válčících mocností jsou tak
vyrovnané, že nebude možno v krátké době docíliti rozhodnutí, zavedla rakouská vláda lístky
na hlavní potraviny, aby zamezila plýtvání jimi a vyloučila nelegální obchodování s těmito.
Tato opatření sice se na venkově neprojevila v prvním roce světové války jako tíživá,
poněvadž stále zásoby byly a chléb se pekl stále ještě po domácku / u samozásobitelů /,
v městech se však již projevoval na jaře r.1915 citelný nedostatek chleba. Byl také špatné
jakosti a míchal se již s moukou kukuřičnou, ječnou moukou a také brambory. Rakousko
následovalo příkladu Německa, s kterým jej spojoval společný osud a s nímž bylo odříznuto
od všech zahraničních spojů a tržišť začalo organizovat soběstačný hospodářský celek. Němci
byli ovšem důslednější a dovedli svoje hospodářství lépe zorganizovat, proto byl i
v zásobování u nich lepší pořádek. – Přechodné úspěchy, někdy i neúspěchy na frontách
nezlepšily hospodářskou situaci říše a stále bylo zřejmější, že válka se protáhne na dlouhé
období a začalo se počítati s tím, že skončí v důsledku hospodářské blokády ústředních
mocností všeobecným vyčerpáním zásob a hospodářským krachem.
I v Nouzově bylo stále hůře. Začal se projevovati nedostatek, lidé se stávali uzavřenější
a sobečtější. Počali shromažďovat zásoby, neradi prodávali a když, tedy neveřejně a spíše
cizím než svým. Tehdy poprvé se objevilo slovo „keťas“ a pojem „keťasování“ se stával stále
běžnější. V roce 1915 se však stále ještě na venkově žilo dobře, zatímco ve městech se už
válka pociťovala velmi tíživě nedostatkem všech spotřebních statků. Začalo se jezdit ven za
nákupy a poněvadž nebyl zájem o peníze, protože jich oběh se stále zvyšoval následkem
tisknutí peněz a opakovanými válečnými půjčkami, začínal kvést výměnný obchod – zboží za
zboží. Městští lidé vozili na venkov kusy šatstva a prádla a z venkova opět si přiváželi
potraviny.
Z fronty již dochází stále smutnější zprávy. Přichází již „Feldpostky“ nejen z fronty a ze
zázemí od kádru v Stolníku v Maďarsku, kam byl již v létě 1915 přestěhován 88.pěší pluk
z Berouna, ale i z nemocnic, kde se léčili první nouzovští zranění nebo nemocní vojáci. Píše
Rýgl a Nachtigal z nemocnice v Badenu u Vídně, Krůdl Z Bosenského Brodu, z daleké Sibiře
přišla zpráva o zajatém Brabcovi a druhém Brabcovi, a co hůře, přichází i zpráva o prvních
padlých. Jsou to Vojt, Tregler a Václav Fišer. Smutek a žal se rozhostil i po Nouzově
v očekávání dalších ran osudu.
Pokračují další rekrutýrky. Dávno již narukovala i druhá výzva záložníků do stáří 42 let
a podle pověstí mají narukovati i padesátiletí. Na práce v zázemí a ku trénu na základě zákona
o válečných úkonech jsou povoláváni dokonce muži přes 50 let staří. Pokračují stále nové
„musterunky“ / přehlídky / i nevojáků, tedy dříve neodvedených a zdá se, že se Rakousko již
blíží vyčerpání reservoáru lidských sil.
V Nouzově již schází mnoho mužů a zbylí se ženami napínají všechny síly, aby zdolali
všechnu polní práci. Někteří ze zbylých jsou povoláváni i na práci do dolů, neboť se začíná
projevovati nedostatek uhlí. Lidé se nebrání nucenému „nasazení“ do válečně důležitých
odvětví průmyslu ve snaze „ulíti“ se od vojny a nějak tu válku „řetlouci“. Proto se každý snaží
„uchytit se“ ve Škodovce, v rakovnických malodolech nebo na severu, v Kladně atd., aby se
vyhnul vojně. V roce šestnáctém začíná býti už skutečný nedostatek – také zásobování vojáků
na frontě je horší než na začátku vojny. Vede se vojna zákopová a pohyby vojsk jsou
nepatrné. Tu a tam se vrátí některý voják z fronty na dovolenou nebo jako rekonvalescent
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z nemocnice a co vypráví o útrapách války a nedostatcích zásobování na frontě i v týlu, to vše
jen zvyšuje odpor proti válce, s kterou nemá český národ nic společného a která je vedena
pouze pro udržení monarchie, nadvlády Německa v Evropě i udržení nátěru němectví
v Rakousku a utvrzení nadvlády Maďarů v Uhersku. Je to také válka protislovanská a boj
proti Srbům a Rusům je u nás nejméně populární.
I na Nouzov dochází zprávy o dobrovolném vzdávání se českých vojáků na frontě, o
odbojné historii 28. pěšího pluku „pražských dětí“, o podrobnostech nešťastného tažení proti
Srbsku a „pochodu smrti“ přes Albánii. Proskočily již také zprávy o odbojné činnosti za
hranicemi, v Rusku, Francii a Anglii, o formování se dobrovolníků pod vedením
Masarykovým, Benešovým a Štefánkovým na východě i na západě. Z nařízených a vládou
inspirovaných článků proti Masarykovi a zahraničním „zrádcům“ v českých novinách se
dověděli lidé aspoň nepřímo, že se za hranicemi něco děje a že čeští lidé všude tam, kde měli
možnost a svobodu jednání, chápali se práce a také boje za obnovení československé
samostatnosti. Tehdy nebylo ještě radia a hranice byly uzavřeny frontami, proto jen zvolna od
úst k ústům pronikaly zprávy o zahraničním odboji. Jasno však učinila zpráva hlavního štábu
rakouské armády o bojích u Zborova 3.července 1917, ve které se již veřejně v novinách
doznává účast I.československé dobrovolnické brigády na těchto bojích. Nepřiznává se sice
její vítězství, ale ve zprávě o dalších ústupových bojích brigády u Tarnopole, kde Češi kryli
ústup demoralisované ruské armády, mluví o jejím zničení. Od této doby i na venkově a také
v naší obci se již vědělo, že v této původně imperialistické válce jde o svobodu naši a že čeští
lidé za hranicemi plní z valné části svou národní povinnost. Ovšem, největší vliv na
povzbuzení našich národních snah měly zprávy o ruské „únorové“ a později „říjnové“
revoluci v témže roce 1917 vypuknuvší, která sice rozvrátila starou carskou armádu a
povzbudila naděje Němců na vítězství, ale na druhé straně také povzbudila všechny potlačené
národy k boji za svoji národní svobodu.
Ale protože nepíšeme historii války a ruské revoluce a všímáme si více života naší obce
za války, nelze se nám rozšiřovati o světových událostech. Odrážely se stejně i ve všedním
životě zbylých obyvatel obce. Po vstupu Ameriky do války i poslední věřící přestali věřit ve
vítězství ústředních mocností a postupující hospodářský rozvrat jen naznačoval vyčerpání sil
Rakouska. Už na počátku r.1916 se objevili na frontě 17 a 18 letí chlapci a jen s námahou
novými a novými prohlídkami byly doplňovány kádry pluků a novými „maršbataliony“ byly
udržovány početní stavy armád na frontě.
Byl-li v r.1916 na Nouzově již nedostatek, v r.1917 byla již bída. Zásobování armády
vázlo a zásobování měst bylo již tak mizerné, že nebylo možno zabrániti hromadným
výpravám městských lidí na venkov, kde se skupovalo vše, co ještě ku koupi bylo. Ještě více
se rozmohl výměnný obchod a lidé ve městech se zbavovali posledních kusů šatstva, obuvi a
prádla, aby si opatřili trochu mouky či omastku. Byl to smutný obraz bídy, korupce a lidské
chamtivosti, čeho jsme byli svědky v těchto létech na vesnicích. Morálka lidí velmi poklesla –
každý zachraňoval jen sebe. I v naší obci byli jsme tehdy svědky příkladů lidské chamtivosti a
demoralizace, jíž přinesla válka a nedostatek hmotný. Bylo málo příkladů lidského chování,
jež by bylo vstavu posílit pocit národní soudržnosti a solidarity. Bohužel více bylo těch, kdož
zásoby shromažďovali jen pro sebe nebo pro své nejbližší příbuzné a byli ochotni prodat
cizím lidem jen za drahé peníze nebo za kus šatstva nebo jinou cennou věc. Je pravda, že
obchody byly již vyprodány a prázdné a že venkovští lidé nedostali ku koupi potřebnou věc.
Pole za válečných let špatně obdělávaná a špatně hnojená málo rodila a rakouský zásobovací
výkupní aparát nemilosrdně vymáhal po vesnicích, také v Nouzově, přísnými rekvisicemi
dodávky obilí, brambor, krmiv a masa. Bylo zle a není divu, že každý myslel v prvé řadě na
sebe a své nejbližší a že pocit národní solidarity byl ve psí.
Společenský život byl ubit – nebylo zábav, jen smutek a strach v rodinách z budoucnosti.
V obci nebylo již téměř zdravých a práce schopných mužů. Ženy, ty pracovité a starostlivé
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naše ženy staly se rozhodujícím živlem v obci: Za pluhem na poli, v lese, v domácnosti v péči
o děti, na vše musely stačit naše ženy, vše zastat. Díky jim přestáli jsme tuto válku a uchránili
naši mládež, v poslední době podvyživenou, největších škod.
Rekvisicemi a nehnojením oslabené a vymrskané naše zemědělství nebylo již sto
vyživit naše obyvatelstvo. I na selských gruntech bylo málo chleba a nebyly řídké zjevy, že
děti dělníků a podruhů chodili po obcích od stavení ku stavení žebrat a prosit o kousek chleba.
Jedly se hlavně brambory, nakrájená vařená řepa, lebeda a všelijaké náhražky. Kupovaný
chléb, kterého bylo málo a často nebyl ani ku koupi v dlouhých frontách, byl špatný,
nastavovaný kukuřicí, šrotem a brambory. Jediný záblesk naděje na konec válečného utrpení
byly již častěji přicházející zprávy o rozvratu armády na frontě, o množení se zelených kádrů
po lesích a počínajících neúspěších Němců na frontách, o odbojných akcích dělnictva,
povzbuzeného úspěchy ruské revoluce a o obratu v české politice vůči Vídni, sledující již cíle
revoluční.
Zima a jaro 1917 – 1918 byly nejhorší. K nedostatku a hladu, který již tehdy sužoval
celou obec se ještě přidala epidemie španělské chřipky, která navštívila téměř každé stavení a
mnoho mladých životů skosila. Lidé byli zesláblí, nedostatkem ve výživě umoření a proto
„španělka“ měla s nimi lehkou práci. Také léků byl značný nedostatek. Takový smutný obraz
skytal život v naší obci na sklonku války, dosud největší a nejkrvavější války světových dějin.
Ale už bylo namále panství rakušácké německé byrokracie, vojenská moc říše se stále
více seslabovala a hroutila. Autorita úřadů se stále menšila a příznaky blížícího se zhroucení
moci říše nalévaly nových sil d slábnoucího těla národa. Rostla pevná víra v srdcích všech
českých lidí v blížící se osvobození. A když došly první zprávy o kapitulaci Rakousko –
Uherska, které přijalo nakonec Wilsonovy podmínky příměří a zavázalo se propustit všechny
jím ovládané a potlačované národy ze svého svazku a když vešlo ve známost, že 28.října
převzal Národní výbor v Praze veškerou moc do svých rukou – tu byla radost všeho lidu
bezmezná a nepopsatelná. Rázem byly zapomenuty všechny útrapy války a v očekávání
radostnějšího života v osvobozené vlasti, v nové Republice Československé, spojené s bratry
Slováky v jeden celek byli všichni občané – aspoň na krátkou dobu – jedné mysli a jednoho
pevného odhodlání: Nedopustiti již nikdy podobného neštěstí a vybudovati v novém státě
spravedlivější řád, postavený na podkladě sociální spravedlnosti a občanské svobody. Tomuto
odhodlání, žíti v novém, osvobozeném státě, vedeném vším lidem uznávaným a milovaným
presidentem Masarykem a demokraticky zvolenou vládou a pracovati k jeho rozkvětu dal
výraz i nový obecní kronikář, který v úvodní kapitole kroniky, kde líčí radost všeho lidu
z osvobození právem a s plným optimismem do budoucnosti vyslovuje naději, že počíná nová
éra svobody a demokracie a také šťastnějšího života lidu i v naší obci.
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Mezi oběma válkami.
Bolestné byly jizvy a stopy dlouhé a krvavé války a těžko je bude léčit. Nouzov utrpěl
ztráty bolestné. Dokazuje to řada jmen na seznamu válečných ztrát, padlých a zemřelých ve
válce, nebo těsně po válce zemřelých následkem válečných útrap, také za války
pohřešovaných, kteří se ani po delší době z fronty ani ze zajetí nevrátili. Zanechali zde řadu
válečných vdov a sirotků.
Také zahraničního odboje se zúčastnili nouzovští příslušníci. Byli to dva legionáři,
z Ruska se v r.1920 navrátivší, kteří přispěli svým skromným podílem i za nouzovkou obec
k vítěznému dokončení boje za naše osvobození.
Váleční invalidé, podvyživené děti, vyhubený a chudý dobytek, vymrskaná a málo
rodící pole, chátrající a za války neopravovaná stavení – to byly viditelné stopy války, jež
bude nejdříve nutno zhojit. Nářek by však nepomohl a svoboda politická nestačí k nasycení
lidí, je třeba se chopit práce.
A soudě podle zápisů v kronice, i nouzovští se chopili práce uvědomovací a kulturní a
také ovšem práce na svých políčkách a v rakovnických továrnách. Hospodářský život se
v prvním a druhém roce začal slibně rozvíjet. Peníze značně poklesly v ceně a také ceny zboří
se tomuto poklesu rychle přizpůsobovaly a rychle rostly. Začalo se podnikat, počaly se
provádět aspoň nutné opravy, když už nebylo možno z počátku pro nedostatek a drahotu
materiálu podnikat stavby nové a platily se také značně vyšší mzdy než dříve. Když si tesař za
jednu „šichtu“ vydělal 20 zlatých / 40 Kč / - to se lidem zdálo hodně peněz – nemohli si ještě
zvyknout na počty ve velkých číslicích. Za válkou znehodnocené peníze, ironicky „úplavice“
zvané – se ovšem mnoho nekoupilo a jen díky tomu, že hlavní druhy životních potřeb byly na
lístky se dalo za vydělané peníze žít. S postupujícím zlepšováním životních podmínek a
stoupajícím přílivem zboží na trh, jehož značná část se ovšem dovážela z ciziny na dluh,
přestalo i „keťasování“. Toto keťasování, t.j. kořistění z bídy a nedostatku širokých vrstev
následkem nedostatku zboží, které velmi pokazilo morálku lidí a bylo všeobecně odsuzováno,
také pominulo, jakmile se objevilo na trhu více zboží. Měnová reforma, okolkování peněz a
uvalení vysoké dávky na přírůstek z majetku získaného za války také velmi zapůsobilo. Toto
okolkování peněz ministrem Rabínem na 17.červen 1919 nařízené a provedené bylo nutnou a
ozdravující operací, aby se stát zbavil nadbytečných peněz, za které nebylo lze získat zboží.
Vypráví se ještě, jak velké balíky peněz / přehnaně se tvrdilo „celé nůše“ / se tehdy nosily
k okolkování. To byly peníze za války uschované „do punčoch“, které nyní musely ven. Po
pro – vedené peněžní reformě počala i v cizině vzrůstat důvěra v naše hospodářství a zdravý
jeho vývoj a proto i kurs naší koruny na zahraničních bursách stoupal. Konečně se v r.1921
ustálil na výši 15.15 – 15.30 švýc. Fr. Za 100 Kč / bursa v Curychu /, na kteréžto výši se
s nepatrnými výkyvy kurs naší Kč udržoval po celá další léta. To přineslo našemu
hospodářství pevný základ kalkulační a proto od té doby zmizelo i „keťasování“. Bylo také
stále více zboží a byla spíše obava z poklesu cen. Toto stabilisování a částečně i snížení cen
zarazilo i zvyšování mezd a proto jsme byli svědky v r.1922 – 1923 přechodného snížení
stavu zaměstnanosti a snižování mezd s průvodním zjevem stávek, výrobní a odbytové krise,
jak ani jinak býti nemůže v kapitalistickém hospodářství. Lidé si opět začali vážit peněz, které
nebylo lehko vydělat.
S ozdravěním a stabilizováním hospodářského života byli jsme po převratu svědky
radostného ruchu politického a kulturního. Dohánělo se rychle to, co se válkou zameškalo.
V Nouzově se začal čilejší kulturní ruch a společenský život se začal rozvíjet, neboť za
nových podmínek svobodného života byly k tomu příznivější podmínky. Aby byl zachycen a
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pro příští pokolení uchován obraz života v obci i nejdůležitějších událostí, založena
usnesením obecního zastupitelstva ze dne 15.ledna 1919 obecní kronika a prvním kronikářem
byl zvolen občan Aug. Konipásek, který jím zůstal a stále až do přítomné doby.
O čilém spolkovém životě v prvních létech poválečných svědčí zápisy z této kroniky,
ze které uvádíme aspoň ve stručném výtahu některé zajímavé události: Dne 22.ledna 1919
založena v Senomatech Tělocvičná jednota Sokol s doplňujícím názvem „pro Senomaty Nouzov“. V týž den založena též Dělnická tělocvičná jednota pro
Senomaty a Nouzov se sídlem v Senomatech. Je to charakteristický znak doby, toto třídění
duchů v politice i tělovýchově. V demokracii je to zjev přirozený a celkem to odpovídá
založení našeho lidu. Osvobozený národ se po krátké době radostného opojení z nabyté
politické svobody začal rozestupovat podle svých stavovských a ideologických zájmů. – Dále
čteme v zápise kroniky o tom, že „Čtenářsko – ochotnický spolek v Nouzově“ si vypůjčil ze
záložny 2.400 Kč na zakoupení jeviště, aby mohl rozvinout svou činnost. V roce příštím
jeviště také zakoupeno za obnos 3.717 Kčs. V r.1920 byly již sehrány čtyři divadelní hry –
Také o okolkování peněz 17.června 1919 mluví zápis kroniky.
O snaze nouzovských občanů co nejdříve uctíti památku padlých a ve válce zemřelých
spoluobčanů mluví zápis, podle kterého 15.března r.1920 byl postaven a odhalen pomník
obětem války za horlivého přispění občana Stanislava Brabce. Brzy nato, dne 5.července 1920
byla při příležitosti konání oslavy památky M.J. Husi též odhalena Husova busta. – O agilní
činnosti nouzovských ochotníků čteme v zápise, že v r.1921 sehrál čtyři divadelní hry a o
Senomatsko – Nouzovském Sokole, že tento uspořádal v Senomatech v zahradě pana Holého
první veřejné cvičení. Zápis z r.1922 konstatuje, že ochotníci sehráli v tomto roce dvě
divadelní představení, jakož i v tom, že 9.června zemřel nouzovský občan Jaroslav Kubínek.
V zápise z r.1923 opět čteme, že Vojtěch Englický přestavěl taneční sál a rozšířil jej o
místo pro jeviště, aby se v něm mohlo hráti divadlo. V témže roce přistavěl Karel Brabec / u
Chaloupeckých / první poschodí na domu č. 66 a zřídil v něm taneční sál. O hospody a
příležitost k tancování bylo tedy od té doby v Nouzově dobře postaráno.
V r.1924 rozvinuli opět nouzovští ochotníci plně svoji činnost. Sehráli pět divadelních
představení. V tomto roce zaznamenává se důležitá událost, jež povznesla vzhled a úpravu
obce: 15.června byla totiž započata stavba odbočky z hlavní silnice, vedoucí na západ až na
konec obce. Byl též vyčistěn a zregulován rybník.
V r.1925, 7.června zaznamenává kronika konání župního hasičského cvičení na poli u
jámy. Registruje také smutnou událost: 4.července byl přejet vlastním povozem u lesa „u
křížku“ občan Jos.Vostrý a druhý den nato zemřel. I v tomto roce byla konána před Husovým
památníčkem Husova oslava. Zaznamenává též zprávu o druhých všeobecných volbách do
parlamentu s těmito výsledky: Soc. demokraté 63 hlasů, nár. socialisté 30 hl., komunisté 35
hl. a rep. str. zeměď. lidu / agrárníci / 18 hlasů. Toto rozdělení hlasů jasně naznačuje politické
rozvrstvení obyvatel obce v první republice, které se až do druhé světové války jen nepatrně
změnilo. 22.prosince zaznamenává se smrt občana Václava Vydry.
V r.1926 dne 8.února je zaznamenán další případ úmrtí, svými následky tragického –
zemřela totiž nedávno teprve ovdovělá obč. Anna Vydrová, zanechavší pět sirotků. 14.února
se konala dražba na hon, který byl pronajat Adolfu Hrachovi za 1.150 Kč za jeden rok.
Zaznamenává se též konání veřejné schůze dne 14. března s programem: „Honebné věnovati
ve prospěch zřízení nové obecní studny.“ Nebylo však docíleno dohody. Dne 18.dubna
konána nová veřejná schůze u Englických, na které obč. Jar. Ryba ze Senomat informoval
občanstvo ohledně projektovaného zavedení elektrického proudu i do Nouzova. Na den
13.června zaznamenává kronikář velkou bouřku a průtrž mračen, která měla za následek velké
poškození úrody. 5.července konána opět Husova oslava, na které promluvil p. učitel Václav
Fišer ze Senomat. Po oslavě sehráno divadelní představení. 15.července se zaznamenává
zrušení hostince Josefa Englickýho. Ponechává si jen smíšený obchod a prodej piva v lahvích.
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V tomto roce byla též vyhloubena a znovuzřízena obecní studna. Za chmel se platilo v tomto
roce hodně peněz: 3.600 až 4.000 Kč za lehký cent / 50 kg /. Ceny obilí v tomto roce byly
tyto: Za žito se platilo 180 Kč za jeden mtr.cent, pšenice 200 až 280, ječmen 140, oves 130
Kč, za řepu 15 – 18 Kč za 1 metr. Cent, brambory 65 – 80 Kč. – V tomto roce se také začala
stavět hlavní linka elektrického vedení kolem obce. Sehrána byla jen dvě ochotnická divadelní
představení.
V r.1927 se prvně shledáváme s registrováním počtu obyvatel. K 1.lednu t.r. bylo
v Nouzově 326 obyvatel, mužů 153, žen 173. V r.1926 bylo napočítáno 358 a v r.1925 – 352
přítomných osob obého pohlaví. 10.května se zaznamenává snesení slaměné střechy na
polovici stavení „zámku“ a pokrytí této taškami. Zaznamenává se zboření domku obč. A.
Fišerové a postavení nového. 15.května byl postaven nový domek Jos. Fišerem. Novostavbu u
jámy / vedle Kopřivů / koupila za 72 tisíc Kč obč. Marie Fišerová. 16.října je zaznamenáno
konání obecních voleb. – V prosinci bylo na veřejné schůzi občanstva konečně také usneseno
připojiti obec na rozvodnou síť elektrického proudu a obec elektrifikovati.
K 1.lednu 1928 čítala obec 314 obyvatel. Významné datum v životě obce jest 20.září
1928: Byla dokončena elektrifikace obce a v tento den byl zapnut proud. – V roce byla
sehrána dvě divadelní představení.
Ceny obilí se v tomto roce pohybovaly v těchto mezích: Žito 150 – 180 Kč, pšenice 160
– 195, ječmen 160 – 180, oves 170 – 180 Kč. Cena chmele se z počátku pohybovala mezi
2.000 – 2.350 Kč a klesla později až na 1.200 za 1 lehký cent. Dne 2. prosince 1928 konány
volby do zemských a okres.zastupitelstev. Výsledky v obci byly tyto: Soc. dem. 75 hl.,
republikáni 31, nár. soc. 25 a kom. 17 hl. Počet obyvatel k 1. lednu 1929 klesl na 302 v obci
přítomných. Zaznamenává se výstavba nového domku č. 21. Frant. Zaspalem.
V tomto roce se zaznamenává největší dosud zima, v obci kdy zaznamenaná. Větší zimu
nikdo nepamatuje: Po tři měsíce stále mrzlo a padal sníh. Byly to mrazy 30 – 35 stupňové.
Mnoho stromů v obci pomrzlo. Občan Václav Fišer vystavěl domek č. 33. / Pozn.: Domek
koupila obec a po krátkou dobu byla v něm oddávací síň /. Za chmel se platilo v tomto roce za
1 lehký cent 1.600 Kč, později byly ceny ještě nižší. Sklizeň chmele byla obstojná. Na konci
roku počíná se již i v Nouzově projevovati počátek zemědělské i průmyslové krise.
O vzrůstajícím rozsahu hospodářské krise hovoří kronika v r.1930 těmito slovy: Krise
vzrůstá. Sklizeň obilnin je sice slabá, ale ceny zemědělských produktů stále klesají: Ceny jsou
stále nižší: Žito 135 – 145 Kč, pšenice 145 – 150, ječmen 110 – 115, oves 105 – 110. Byla jen
průměrná sklizeň chmele a jeho ceny jsou velmi nízké, naprosto nerentabilní 350 – 400 Kč,
v důsledku toho se vykopávají chmelnice. Počet obyvatel byl v tomto roce rovných 300.
Rok 1931 přináší další vzrůst zemědělské krise, která přechází i v krisi průmyslové
výroby. Počet obyvatel dále poklesl, obec čítá k 1.lednu 290 přítomných obyvatel.
Zemědělská krise se stupňuje a pozemky klesají v ceně. Platil-li se korec pole / „strych“ /
v r.1927 za 5 – 6 tisíc Kč, nyní se prodává za pouhé 2 tisíce. V důsledku toho se pro
nedostatek peněz množí exekuční prodeje. Ani ve městech, v průmyslu a na stavbách nebyla
práce a proto i v Nouzově se provádí státní stravovací akce a zcela nezaměstnaným se
vydávají poukázky v ceně 20 Kč ženatým a svobodným 10 Kč. Pokračuje další klesání cen
obilí, jehož ceny se pohybují od 105 – 150 Kč za metrický cent. Také cena chmele je nízká. –
27.září konány nové volby do obecního zastupitelstva. Byly podány kandidátky pouze dvou
stran. Soc. demokraté obdrželi 125 hl. a 9 mandátů, nar. Socialisté 41 hlasů a 3 mandáty.
Starostou obce byl zvolen Stanislav Brabec.- V roku 1932 čítala obec 287 obyvatel. Žně byly
průměrné a ceny se nepatrně zotavily. Žito se platilo 90 – 110 Kč, pšenice 150 – 170 Kč,
ječmen 95 – 110 Kč, oves 70 – 75 Kč, chmel se platil 200 – 450 Kč, tedy cena nebývale
nízká. Z 287 obyvatel bylo 56 nezaměstnaných, z toho většina otců rodin a jen 35 bylo
zaměstnáno. Jen 12 rodin bylo považováno za soběstačné a nebralo účast na podporách. Asi
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20 – 25 osob bylo účastno stravovací akce a jen 10 osob bralo podporu v nezaměstnanosti
podle gentského systému.
A opět čteme z roku 1933 zprávu o tom, že se v tomto roce panovalo katastrofální sucho
a že Nouzov trpěl nedostatkem vody. Byl to rok nejhlubší hospodářské krise. Za poskytované
stravovací poukázky se muselo pracovat – za 3 poukazy 2 dny. Sklizeň byla celkem pěkná,
ceny obilí, ceny obilí však nebývale nízké. Žito stálo 65 – 70 Kč, ječmen 65 – 70 Kč, pšenice
120 – 140, oves 55 – 65 Kč za 1 metr. Cent. Sklizeň chmele byla asi poloviční a 1 q se platil
2.000 – 2.400 Kč. Ku podivu, čteme v zápisech zprávu o tom, že navzdory hospodářské tísni
se v Nouzově častěji tancovalo a dokonce i rvačky byly při zábavách časté. Pro tyto rvačky
nebyly zábavy povolovány. Jen o posvícení byla zábava povolena.
V roku 1934 přesáhl počet obyvatel Nouzova opět číslici 300 / 304 / a zdá se, že krise
hospodářská přesáhla již svůj vrchol. Již druhý rok panuje velké sucho. Aby bylo aspoň
částečně pomoženo zemědělcům, postiženým opakovaným suchem, jsou jim vypláceny podle
rozhodnutí vlády zvláštní podpory. Aby byli též chráněni před cenovou anarchií a aby
spekulace záměrně ceny nesnižovala byl vládou zaveden státní obilní monopol, který měl
udržovat ceny na stejné výši a který měl zabránit tvoření nerentabilních cen. Ceny byly
stanoveny takto: Žito 124, pšenice 162, ječmen 124, oves 114 Kč za 1 metr. Cent. Je
zajímavo, že toto opatření, chránící zemědělské výrobce před anarchií kapitalistického
hospodářství a jež má ráz socialistický, prosazovali nejvíce agrárníci. – Ceny chmele se
v tomto roce poněkud zotavily a 1 lehký cent stál 1.300 až 1.500 Kč. – Jak známo, v r.1933 a
1934 prožívala celá střední Evropa zejména Německo a Rakousko velkou politickou krisi,
protože bojovný a revanšistický nacismus se dostal v Německu k moci a také Rakousko se
zmítalo ve vnitřní krisi. Od nástupu Hitlera k moci v r.1933 vlny nacismu dorážely i k nám a
tříštily se o naše hranice. A třebaže kronika nic nemluví o tomto nebezpečí pro nás, musíme
se o něm zmíniti my. Víme, že toto nebezpečí, jež hrozilo vyvolati novou válku, bylo
předmětem denních rozhovorů i v Nouzově a že tyto obavy ovládaly mysle všech lidí. Tato
hrozba z fašistického Německa měla nesporně velký vliv na politické poměry v našem, Němci
osídleném pohraničí i na našem venkově.
Rok 1935 přinesl již ochabnutí hospodářské krise a částečné oživení pracovního trhu.
Náznaky odcházející hospodářské krise se již před tím objevovaly i v zahraničí. Ovšem
značně k tomu přispělo německé nebezpečí a počátek ozbrojovací horečky ve všech státech.
Tento rok přinesl opět veliké sucho. Voda ve studních vyschla a byla bída o vodu pro
napájení dobytka. Pro tu se jezdilo až do senomatského a přílepského potoka. Je také bída o
krmivo. Obyvatel čítá Nouzov 319.
19. května byly opět parlamentní volby a v těch dosáhli soc.demokraté 81 hlas,
republikáni 34, nár.socialisté 29 a komunisté 43 hlasy ze 187 odevzdaných. – Cena chmele
byla letos průměrná, 1.350 – 1.600 Kč za 1 q. Ceny obilí byly již loni stanoveny a i letos na
stejné úrovni ponechány.
V roku 1936 čítá Nouzov 305 v obci přítomných osob. Kronika se zmiňuje o velmi
častých krádežích úrody na polích. Jako důležitou událost zaznamenává po odstoupení
Masarykově z presidentského úřadu pro nemoc zvolení Dr. E. Beneše presidentem dne
18.12.1935. Na den 6.března se zaznamenává oslava dne čsl. Zahraničí v Nouzově, spojená
s přednáškou a lampiónovým průvodem. Obilní sklizeň se zaznamenává jako slabší a sklizeň
chmele lepší. Ceny chmele jsou ovšem zase nižší. Platí se za 1 lehký cent: 700 až 1.000 Kč.
Projevuje se i v Nouzově pokles hospodářské tísně a zaměstnanost v obci stoupá.
Na počátku roku 1937 je stav obyvatel 300, v desetiletém průměru byl roční jeho počet
303. – 23.února stav nezaměstnaných poklesl do té míry, se tímto dnem se zrušila stravovací
akce. Dne 9.dubna je zaznamenána náhlá smrt /na poli/ starosty obce Stanislava Brabce.
25.května byl zvolen nový starosta obce Alois Kopřiva. Sklizeň obilovin se v tomto roce
zaznamenává jako výborná. Sklizeň chmele je špatná a ceny jeho jsou nízké.
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= Den 14.září je zaznamenán v kronice jako úmrtní den našeho milovaného presidenta –
Osvoboditele T.G.Masaryka. Celý národ truchlí. 19.září uspořádána smuteční tryzna a na ní
promluvil osvětový referent a kronikář obce Aug.Konopásek. V den pohřbu 21.září se
nepracovalo a byl uspořádán u radiopřijímače veřejný poslech o průběhu pohřbu.
V osudném pro nás roce 1938 obnášel počet obyvatel obce 286 osob. V tomto roce se
stalo tolik důležitých a pro život národa i občany obce osudných událostí, že je nutno se o
nich šířeji zmíniti. Měl to býti rok radostný, měli jsme v něm oslaviti dvacetileté trvání
Republiky. A zatím? Rána za ranou dopadala na celý národ a smutek a žal v posledních
měsících roku skličoval všechny občany obce. Byl to rok národní katastrofy, a všichni, kdož
jej s námi prožívali, nikdy jej nezapomenou.
= Začátek roku se zdál slibný, krise již skoro zmizela a hospodářský i kulturní život se
pozvedal. V kronice nalézáme výstižný záznam o sociálním složení obce a výdělkových
poměrech v obci. Státní starobní nebo invalidní podporu pobírá v obci 19 občanů. 5 občanů
pobírá invalidní důchod jako váleční poškozenci. 40 občanů je ve stálém pracovním poměru a
10 je jich zaměstnáno přechodně. Nezaměstnanost poklesla tedy na minimum.
Dne 15.května byly obecní volby – na dlouhou dobu poslední svobodné volby. Byly
podány jen tři kandidátky. Soc.demokraté obdrželi 73 hlasy, nár.socialisté 73 a republikáni
!agrár./ 21 hlas. Starostou byl opět zvolen Alois Kopřiva.
21.května byly povolány do zbraně 2 ročníky záložníků jako odpověď na provokace
německých nacistů. Byly zprávy, že Hitler připravuje útok na Č.S.R. a že počítá s podporou
Henleinovy S.D.P., která svými provokacemi ohrožovala Čechy v pohraniční a seslabovala
autoritu státní moci u nás. Nástup záložníků byl skvělý a obsazení hranic bylo provedeno
takřka přes noc. Z Nouzova narukovalo do pohraničí 7 občanů. I když bylo zabráněno válečné
krisi, všechno občanstvo žilo od té doby v nebývalém a nervy drásajícím napětí. A třebaže
tehdy žila celá republika pod dojmem posledních příprav ku konání Všesokolského sletu
v Praze v prvních červencových dnech, nejistota a strach z dalšího vývoje věcí ovládal celou
veřejnost. Rozhlas i noviny denně přinášely pobuřující zprávy o chování veliké většiny
Němců v pohraničí, o Runcimanově vyšetřovací missi u nás, o úmyslném zvyšování
požadavků našich Němců, o horečných jednáních ve vládě a se zástupci Němců i
nepřetržitých jednáních diplomatických. Zástupci západních velmocí vykonávali neustálý tlak
na naši vládu, aby přijala i ty nejdalekosáhlejší německé požadavky ve snaze zabránit válce.
Jedině potěšujícím zjevem bylo tvoření se jednotné české národní fronty od krajní levice až na
nejzazší pravici a společné veřejné projevy proti extremistickým požadavkům našich Němců,
podporovaných ze zahraničí Hitlerem. Značně nás ovšem oslabovala dvojaká hra Slováků /
Hlinkovců /, kteří se domáhali té nejširší autonomie.
Sokolský slet se konal za velmi stísněné nálady a po něm se vnitřní i zahraniční krise
velmi zhoršila.
Po nezdaru jednání v Godesbergu byla konečně vyhlášena pres. Benešem všeobecná
mobilisace, která zjednala jasno jak úder hromu. Byla provedena bleskovou rychlostí a
vyznačovala se skvělým duchem a obětavým odhodláním všeho občanstva hájiti vlast. Nástup
záložníků skýtal docela jiný obraz než nešťastná mobilisace na sv. Annu v r.1914. Tehdy to
byl neochotný, smutný nástup záložníků, jdoucích do pole pro cizí zájmy – dnes to byl nástup
mužů, vědomých nutnosti sebeobětování pro zachování svobody a života národa, tedy i svých
rodin. Také tekly slzy matek, žen a dětí, nebránily však mužům a synům odejít tam, kam je
volala jich povinnost. Naopak je často pobízeli slovy: „Jdi a navrať se nám.“ Tak tomu bylo u
nás 23.září, kdy byla vyhlášena mobilisace. A nyní následovaly rychle za sebou další událostí,
jak je zaznamenává kronika. Přichází zákaz všech manifestací a také zákaz nošení uniforem.
Nařízena též kontrola cen. Češi utíkají z pohraničí. Již 13 rodin se vrátilo do Nouzova. 25.září
nařízeno zřízení protiletecké ochrany. Obec musela ihned dodati armádě 3 honce koní.
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30.září přichází zpráva o uzavření Mnichovské dohody na náš účet. Veliké je zklamání
národa, smutek a rozhořčení nad zradou západních velmocí. Následují výčitky a
sebeobviňování na všechny strany. Po velikém vzepjetí síly a uvědomění národa následuje
hluboký úpadek jeho ducha ve chvíli neštěstí. Mravně jsme velmi poklesli a mnozí z nás, kteří
včera ještě v plné důvěře shlíželi na vůdčí muže ve vedení státu dnes těmto klnuli a je
zlehčovali, když nebyli s to odvrátiti a zabrániti neštěstí. Světová politika velkých pošlapala
právo a spravedlnost pro malé národy a vydala je na pospas diktátorům. Za tohoto stavu věcí
nebylo divu, že národ velmi poklesl morálně a musel se přizpůsobovat poměrům a
okolnostem, jež nám byly vynuceny a jež byly veliké většině národa cizí a proti jeho mysli.
Nadešla doba lámání charakterů, útěk od politiky, doba opatrné, oportunistické taktiky,
obojakosti a vyčkávání dalšího vývoje událostí. Bylo to přizpůsobování se zlu. Nebylo již
možno veřejně státi zpříma, bylo nutno se přizpůsobiti, nechceš-li padnouti. To platilo nejen
pro život veřejný, ale i pro život soukromý. – Postupem doby ovšem a vývojem dalších
událostí národ se znovu po těžké ráně Mnichova začal vnitřně obrozovat a nabíral síly
k odporu.
I život nouzovských se v té smutné době změnil. Narukovavší záložníci v počtu
sedmnácti se vrátili domů, rozmrzeni a znechuceni tím vším, co zažili a hledali práci, které
nebylo. Další a další rodiny se stěhovaly ze „Sudetengau“, násilně odříznutého od těla Čech,
aby ušli pronásledování, zanechavše tam své majetky. Ztěžovali tím ovšem existenční
podmínky usedlých rodin; pro všechny nebylo z počátku dost práce ani bytů. Nouzov po
přivtělení Sudet k Velkoněmecké říši se ocitl v postavení pohraniční obce, neboť se hraniční
čára posunula až k Přílepsko – Šanovské silnici a Pšovlcký les byl již pro nouzovské cizinou a
zakázaným územím.

o-o-o

60

Nouzov za II. světové války.
Po Mnichovu bylo zřejmo, že se chystají velké vnitropolitické změny v celé struktuře
veřejného života, který se stále více musel přizpůsobovat přáním a systému našeho
přemožitele Hitlera. Samozřejmě – za tohoto stavu věcí – nebylo dobře možné oslaviti
dvacáté výročí trvání Republiky. Sešlo z nich, protože nikdo na oslavy ani nepomýšlel. Také
úřední zákaz konání oslav 28.října ani nevzbudil pozornost.
Život politických stran ochabl a pod vlivem zklamání z průběhu událostí nebyl ani
zájem o jejich oživení. Komunistická strana byla rozpuštěna a potom se uchýlila do podzemí.
Ostatní strany viděly zbytečnost a neodůvodněnost trvání mnoha stran a pod tlakem poměrů /
také pod nátlakem z Německa / jednaly o zjednodušení politických poměrů. Tlakem shora
bylo uskutečněno formální spojení pravicových stran se stranou středu, kterou představovali
národní socialisté – ve stranu t.zv. „národní jednoty“ pod vedením agrární strany a jejího
předsedy Berana jako strany vládní a sociální demokraté spolu s odštěpenými nespokojenci
pokrokového smýšlení stran ostatních utvořili t.zv. „stranu práce“, jež měla býti stranou
levicovou, a pod vedením Hampla. Tichou, neveřejnou dohodou mezi vůdci těchto obou
složek bylo stanoveno, že levice nepůjde ve své stranické práci jako strana oposiční, spíše
bychom řekli „nevládní“ – tak daleko, aby podkopala vedoucí postavení strany národní
jednoty, která za stávajících okolností s ohledem na Německo jedině mohla vésti stát.
Nejasnost a obojakost politiky obou těchto složek způsobila ovšem zmatek a nespokojenost
v obou stranách. Smysl tohoto nezdravého a neupřímného přeformování politického života
byl ten, že se s tím zachrání – ovšem pochybnou formou a prostředky – aspoň formální zdání
demokracie. Mezi lidmi politicky zralými, kteří viděli již rýsující se krach této politiky
usměrňování a přizpůsobování se novým pánům Německa bylo předem jasno, že ani tento
systém okleštěné demokracie nenalezne milosti u Hitlera a že v krátké době dojde k úplnému
„zglajchšaltování“ našeho veřejného života. Bylo také jasno, že bez pevné opory a
bezpečných záruk západních velmocí se hospodářsky ani politicky náš okleštěný stát neudrží.
Sovětský svaz tehdy – po Mnichovu – byl isolován a nemohl nám poskytnouti žádnou pomoc,
kromě pomoci mravní. – Za tohoto přímo zoufalého stavu, ve kterém se ocitl náš stát bylo
samozřejmé, že důvěra občanstva v životaschopnost státu stále klesala. Také armáda byla
zmenšována a rozpouštěna, výstroj a výzbroj vyprodávána. Navrátivší se z pohraničí veřejní
zaměstnanci rozmnožili ještě více beztak již dříve velký jich počet a proto bylo přikročeno
k jich soustavnému pensionování a propouštění s odstupným. Počet nezaměstnaných začal
znovu rychle růsti a proto bylo započato s nouzovými pracemi, někdy dosti neproduktivními.
Perspektivy života byly pro nás chmurné.
Podali jsme zde aspoň stručně vylíčení veřejných poměrů krátce po Mnichovu, ale nyní
se vrátíme k záznamům kronikáře, jak tento líčí život obce v tomto nešťastném údobí.
Vstup do r.1939 zastihuje obec se zvětšeným přírůstkem obyvatel. Obec čítá již 332
bydlících, zřejmě je z nich část navrátilců ze „Sudet“. 28.ledna byly konečně „definitivně“
stanoveny hranice Sudet, které prochází těsně po hranici katastru obce u okraje Pšovlckého
lesa. Dne 3.března byl vyhlášen zákaz nošení a přechovávání zbraní.
Důležité a osudné datum 15.březen je v kronice zaznamenán lakonicky: „Vyhlášen
„Protektorát“ – obsadili nás Němci.“ Ani my se nezdržíme dlouho u tohoto nešťastného a pro
nás přece nakonec šťastného data. Vyhlášení t.zv. „Protektorátu“ Čechy a Morava a den před
tím vyhlášení „samostatného“ „Slovenského štátu“ jen dokonalo a potvrdilo očekávaný konec
existence našeho státu i po stránce formální. Velkoněmecká říše a její vůdce A. Hitler převzali
tímto dnem naši „ochranu“ a učinili z nás součást říše. „President“ Hácha týž den po půlnoci
pod nátlakem „dobrovolně“ podepsal smlouvu o zřízení „Protektorátu“ a za ranního úsvitu
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dne 15.března vstoupila vojska německé říše do Prahy, aby převzala naši „ochranu“ a
odpoledne již vyhlížel Hitler z oken hradu na obsazenou, ale nepokořenou Prahu.
Co následovalo dále, to bylo již jen nutným důsledkem našeho obsazení Němci. Pro
všechen náš lid toto obsazení mělo dalekosáhlý a blahodárný účinek. Procitli jsme z letargie
pozvolného umírání a vzchopili se k odporu, zatím ovšem jen trpnému – a začali jsme si vážit
toho, co jsme ztratili. Od této chvíle počal již zpočátku skrytý a maskovaný, ale později již
otevřený boj o novou naši svobodu.
Utvoření Protektorátu mělo však i velký význam mezinárodně – politický. Celý svět
poznal proradnost a věrolomnost Hitlerovu i cenu jeho ujištění, že mu jde jen o národní
svobodu Němců, které prý chce soustředit ve své říši. Od tohoto okamžiku byla zase „naše
věc“ na postupu a sny nacistů o tisíciletém trvání jich říše se počaly hroutit navzdory všem
vítězstvím, které jim umožnila důvěřivost, ústupnost a zrada ostatních. Svět prohlédl.
15.březnem byla také pevně ukuta jednota všech vrstev národa k boji proti okupantům.
Co následovalo dále, to bylo již zjevné německé násilí, zpočátku jen opatrně maskované
- a otevřená příprava nové války.
31.května vyšlo nařízení o změně směru jízdy „vpravo“. 10.června vyšel zákaz konání
všech zábav. Konečně 1.září 1939 nadešel další rozhodný den, osudný i pro nás: V tento den
Hitlerovské Německo přepadlo Polsko pod záminkou sporu o Gdaňský koridor, aby jej po
třítýdenní bojové kampani zničilo. Tímto činem dovršil Hitler řadu svých zločinů a před
celým světem odhalil svou tvář válečného zločince. Následovalo ihned vyhlášení války Anglií
a Francií za morální podpory Ameriky. Sovětský svaz takticky vyčkával. Tímto dnem začala
oficielně II. světová válka a zvýšily se naše naděje na nové osvobození. Tímto dnem se
rozehrála také největší tragedie světových dějin, nejkrvavější a nejnesmyslnější. Už nešlo
jenom o nás, ale o bytí a svobodu všech národů.
Jako důsledek válečného stavu byl dnem 24.září zaveden přídělový systém na chléb a
jiné důležité potraviny. Od této doby nová nařízení jen pršela a téměř denně nám byly v zájmu
německého válečného hospodářství ukládány nové a nové povinnosti.
23.října přišel rozkaz, aby byly ihned odstraněny všechny znaky republiky. 12.listopadu
byly vydány nové, německo - české občanské legitimace. 12.prosince kronikář zaznamenává,
že napadlo tolik vlhkého sněhu, že z toho byla velká polomová katastrofa. Mnoho stromů
v Šanovském lese bylo polámáno a zničeno.
24.prosince byly vydány první šatenky.
30.prosince se zaznamenává úmrtí Josefa Englického z č.7. Usedlost převzal jeho syn
František.
Do r.1940 vchází Nouzov s celkovým počtem 349 obyvatel. Na tento rok obci
předepsána dodávka 9.600 kusů vajec. Nařízen sběr barevných kovů a sběr papíru.
Rozšiřovány byly protiněmecké letáky, které pravděpodobně shazovaly aeroplány ze západu.
Z podnětu protektorátní vlády byla vydána výzva ku dobrovolně - nucené sbírce na německý
Červený kříž.
Nelze nám opomenouti, abychom nezaznamenali v této době – od jmenování
protektorátní vlády počínaje – probíhající nové přeformování veřejného života národa,
tentokráte ovšem již na základě úplně totalitním. Bylo utvořeno – vlastně nadiktováno –
utvoření jedné strany „Nár. souručenství“, která by soustřeďovala veškerý politický život
národa. Jejím nejvlastnějším úkolem mělo býti podle oficielních prohlášení její zakladatelů
„podpora presidenta Háchy a protektorátní vlády jako jediných oprávněných mluvčí národa a
vyvinuti největšího pracovního úsilí pro vítězství Říše.“ Bylo také tvrzeno, že N.S. nechce
býti nějakou novou politickou stranou, že prý je to „všenárodní hnutí“, které má soustředit
všechny politické síly pro záchranu národa atd. Ale všechny tyto řeči zanechaly národ
chladným a nedůvěřivým vůči novým „spasitelům“ národa pod jménem Háchy, rytíře Fouska,
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Nebeského a Moravce. Nábor do N.S. se sice na 98 % zdařil pod vlivem agitace a zpráv, že
každý Čech
musí býti členem N.S. a také někteří jednotlivci se dali zlákati z oportunních důvodů pro
členství ve „Spolku pro spolupráci s Němci“ – ale to bylo řídké výjimky. Národ dobře viděl a
rozpoznal, že je to jen divadelní kulisa a přetvářka.
Kronika pokračuje: Dne 12.srpna byl suspendován z funkce starosty zbaven starosta
Alois Kopřiva. – Ba věru bylo těžko být starostou v takové době. Dne 3.září přichází nařízení
o snížení samozásobitelských dávek z 28 kg obilí na 17 kg. 10. září vydán zákaz vší
francouzské a britské literatury. Byla vyřazena z knihoven a nesměla být prodávána. Týž den
přišlo nařízení o odstranění či zničení všech bust a obrazů presidenta Masaryka a Beneše,
jakož i odstranění všech republikánských znaků. 22.října nařízena dodávka 2 kusů hovězího
dobytka. 1.listopadu je ohlášeno přistěhování obč. L. Černého z Holešovic, který byl donucen
s rodinou opustiti svou usedlost. Dne 6.listopadu nařízena obci dodávka 20 metr.centů
brambor a 5 m. centů slámy. 9.listopadu nařízeno odevzdati Pamětní obecní knihu / kroniku /
do úschovy okres.polit. správy v Rakovníku. Přišlo též nařízení o zaplombování odstředivek.
Vyhlášena též pracovní povinnost mužů od 18 do 60 roku věku a žen do 45 roku.
I v r.1941 pokračovalo další nařizování, ukládání dodávek i sbírek a hrození tresty. Také
se stále více množí zprávy o nuceném verbování na práci do „Rajchu“ a do válečně důležitých
podniků vůbec. Stupňuje se také politický teror a plní se koncentráky. Jsou to hlavně
socialisté a komunisté, kteří se těší pozornosti „Gestapa“, také bývalí příslušníci rozpouštěné
armády, Sokola a bývalí legionáři. Množí se také tresty za zásobovací přestupky, ukrývání
zásob a neplnění nařízených dodávek. Na frontách stále vítězí Němci a proto teror se stále
stupňuje. V této válce nejsme již isolováni a víme ze zpráv zahraničním radiem vysílaných, že
na západě máme již zorganisovanou malou armádu, složenou z politických utečenců i tam
usedlých Čechů a že politické vedení osvobozovací akce jest opět v rukou odstoupivšího
presidenta Dr. Beneše. Tyto radiové zprávy přes všechny hrozby a zavírání všech, komu je
dokázáno, že poslouchá zahraniční rozhlas – jsou sdělovány od úst k ústům a národ ve
městech i na venkově se jimi posiluje k dalšímu odporu a v naději na konečné vítězství.
A kronika z r.1941 pokračuje dále: Úřad starosty opět nastupuje před tím suspendovaný
starosta Alois Kopřiva. 20.května zaznamenává úmrtí obč. Rudolfa Englickýho a 1.června
úmrtí Celestina Brabce z č.22 „u kapličky“.
19.června nařízeno odevzdání všech železných zábradlí a ozdob z kovu. 24.června
vykonána sbírka na německý Červený kříž. Vynesla v obci celých 90.- Kč!
22.června jako úder hromu překvapila zpráva o přepadení Sovětského svazu Německem.
Počítalo se sice s útokem, ale útok do posledního dne utajovaný přece překvapil. Nyní stoupla
ještě více sebedůvěra našeho lidu ve vítězství naší věci a věřilo se, že si Němci na Sovětském
svazu vylámou zuby a opotřebují svůj válečný stroj, dosud vítězící.
20.července bylo německými úřady nařízeno umístění velkých W písmen znamenající
„Wiktoria“ / Vítězství / na význačných budovách a ulicích, aby těmito symboly vítězství
vsugerovaly všemu občanstvu víru v jich jisté vítězství. Také bylo přikročováno
k přejmenovávání ulic, různých objektů a prostranství. 23.července nařízena povinná dodávka
10 centů sena a 17 centů slámy. Téhož dne byla zastavena veškerá činnost Sokola a jeho
jmění zabaveno. Dne 1.září byla uložena Nouzovu roční dodávka 46 q vepřového masa a 92 q
hovězího. Byl též vydán zákaz volného prodeje brambor. Povinná dodávka brambor byla
stanovena na 733 q . 26.září 1941 byly prvně vydány tabačenky.
9.října bylo vydáno nařízení pro židy o povinném nošení žlutých šesticípých hvězd na
kabátě. 8.listopadu ohlášeno zasetí 52 ha obilovin na celém katastru obce.
Na přechodu do r.1942 čítala obec 314 přítomných obyvatel. Podle vydaného nařízení
byl 5.ledna zvonek na kapličce přihlášen k odevzdání. 7.ledna byla vykonána nařízená sbírka
teplého šatstva a prádla pro bojující na frontě. V celé obci byly sebrány 2 čepice a 1 kalhoty
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/!/, což jistě svědčilo o „velké obětavosti a přátelství“ obyvatel obce k našim „ochráncům“.
21.ledna byla vykonána sbírka starého železa a gramofonových desek. Bylo sebráno celkem 6
a půl q železa. Dne 6.března nařízena povinná návštěva výstavy „Sovětský ráj“ v Praze / nejel
tam nikdo /. 12.března byl odevzdán zvonek z obecní kapličky na sbírku kovů. 30.března
nařízena dodávka 1.000 q brambor na rok. Byla nařízena opětná suspense starosty Aloise
Kopřivy. 14.dubna bylo zabaveno půl usedlosti Václava Růžičky pro neplnění předepsaných
dodávek. Nařízena likvidace Děl.tělocvič.jednot a jich majetek zabrán.
O posledních květnových dnech, po atentátu na Reichsprotektora Heidricha se opět
pozvedla vlna teroru proti českému národu. Nařízeno přísné pátrání po pachatelích a
30.května vyhlášení výjimečný stav a přísné hlášení pobytu.
24.července zaznamenáno úmrtí Frant. Zaspala z č.60. – 26.června oznámeno zničení a
vyvraždění Lidic. V těchto dnech konána sbírka na německý Červený kříž vynesla tentokráte
860 Kč – zřejmě působil strach a obavy ze msty Němců. 28.července konečně oznámeno
zrušení výjimečného stavu. Náhlé soudy a hromadné střílení a věšení odsouzených, jichž
dlouhé řady jmen jsou denně v protektorátních novinách otiskovány – pokračují. Hrůza a
strach posedly lidi z tohoto nelidského řádění. 2.srpna nařízena povinná dodávka 11 centů
sena, slámy 40 centů, žita 121 centů, pšenice 101 cent, ječmene 5 a ovsa 13 centů. 18.srpna
nařízeno dodržeti osev těchto plošných výměr: Žita 36 ha, pšenice 25 ha, ječmene 13 ha a
ovsa 10 h . 1.října nařízena povinná dodávka drůbeže. 21.října konán sběr starých hadrů.
Sebráno 105 kg. Na obec dochází zpráva o dopravním neštěstí, které postihlo 1.října 1942
hostinského Václava Brabce z Prahy – Proseka, známého rodáka obce a býv.legionáře, který
přišel o život.
6.listopadu odebrány v obci a vyměněny všechny měděné dráty. 18.listopadu vykonán po obci
sběr kostí. 24.listopadu vykonaný sběr železa vynesl jen 12 kg železa. 19.prosince bylo
nařízeno hlášení všech předmětů z barevných kovů a nařízen jich soupis.
Na počátku roku 1943 čítala obec 316 obyvatel. Až do konce r.1942 nebylo možno
mluvit, dík dobré německé zásobovací organisaci – o velkém nedostatku potravin. Příděly
nebyly sice příliš velké a nastavovaly se náhražkami, také chleba, zvláště na venkově, bylo
stále dosti a lidé si vzájemně vypomáhali – i dosti „černého mletí“, vzdor přísným trestům.
Práce byla; o tu se Němci starali nejvíce. Němci měli v zásobování stále nějaké nadlepšení a
muselo se jim přednostně ve zvláštních prodejnách prodávat. Příděly pro děti, těhotné ženy a
nemocné byly lepší a lékaři měli stále možnost potřebným lidem pomoci, pokud se ovšem
nebáli přísných trestů. Textilu, obuvi a potřeb pro domácnost bylo stále méně a vydávaly se
jen na zvláštní povolení. Lidé si pomáhali všelijak; žilo se ze starých zásob, pokud byly,
přešívalo se a spravovalo. Praxe, kterou měli pamětníci I.světové války byla lidem na
prospěch. Němcům záleželo na práci ve prospěch vláky a proto různými výhodami a
výhodičkami ve zvláštních přídělech se snažili získat dělníky pro vyšší výkon. Uvědomělí
příslušníci národa věděli, co je jejich povinnost – výrobu spíše brzdit než jí pomáhat, ale byli i
takoví, kteří se dali získat a kteří pro nějakou tu cigaretu a poukázku na „Heidrichovu
zotavovací akci“ snažili se Němcům vyhovět, nebo tak aspoň předstírali. Byli bohužel i
takoví, kteří se dali použít v továrnách i pro službu „werkschutzu“, pro kteroužto službu byli
jinak používáni jen věrní „soukmenovci“ Němci.
Ale zatím začalo již na východě svítat. Německá zpupnost po porážce u Stalingradu
začala polevovat. Jak se chmuřily tváře Němců, tak se jasnily tváře Čechů. Po vstupu
Ameriky do války a po obratu válečného štěstí v Rusku, nebylo již u nás pochyby, kdo vyjde
z této války jako vítěz. Jen úplně zaslepení lidé a také ti, kteří se příliš prohřešili na národní
cti ještě věřili ve vítězství Němců. Němečtí nacisté se ovšem ještě snažili otočit kolo dějin
zpět a po Göbbelsově projevu ve Sportpalastu zdvojnásobili svoje válečné úsilí. Veškeré
zábavy kromě divadel a kin zakázali a stále více stupňovali pracovní „nasazení“, využívajíce
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pro práci v Německu zejména porobených národů. Také zásobování v r.1943 začalo váznout a
fronty před obchody na ulicích se dloužily.
Vraťme se však k zápisům našeho kronikáře, který stručnými záznamy líčí tehdejší
situaci tak, jak se projevovala v naší obci. Píše. 1.března zavedeny odběrní listy na petrolej.
10.března nařízeno odevzdati uzávěry od odstředivek a zostřen dohled na lepší odevzdávání
mléka. 25.dubna potrestán občan Emil Bareš pro pracovní přestupek 2 měsíci pobytu
v pracovním táboru Ledečku. 12.května nařízeno hasičům odevzdání mosazných spojek
hadic. Náhražky za tyto si musí sami zaplatit. 25.května vyšlo nařízení o povolání
práceschopných pensistů do práce. 29.května zemřel Ant. Nachtigal, známý hluchoněmý
„Tonda Porcháčkojc“. ( Pozn. Pis.“ Kronikář zaznamenává čin, kterým se „Tonda“ proslavil
již za I.světové války: Když mu matka upekla černé vdolky, které mu asi nechutnaly, milý
Tonda je přibil na dveře / 13.srpna je zaznamenána smrt Vincencie Malíkové z čp.16, pro
svoji veselou povahu velmi oblíbené. 27.srpna nařízena povinná dodávka obilí a sice: Žita
220 q, pšenice 260 q, ječmene 24 q, ovsa 20 q a máku 28 q .
I v Nouzově, jak se stával porůznu i jinde na venkově – vyskytly se případy udavačství
různých zásobovacích přestupků, „černých“ zabijaček, úmyslně nepřesného hlášení počtu
domácího zvířectva, prodeje „na černo“ atd. a povětšině tato udání četnictvu nebo německým
policejním úřadům byla anonymní. Byly to nepěkné případy udavačství a veřejnost se vesměs
odsoudila. Jen dík shovívavému postupu vyšetřujících orgánů v některých případech, které
nechceme přímo jmenovati, nezanechalo toto udavačství následků.
18.listopadu přichází nařízení o odstranění krátkých vln z radiopřijímačů. Z toho je
vidět, že se Němcům nedaří dobře.
V r.1944 bylo zřejmě vidět, že to jde s Němci s kopce. Porážka je stíhala za porážkou. Nám
bylo ovšem veseleji, i když se množily oběti gestapa a mnoho rodin mělo zármutek. Němci
běsnili víc a více, čím více se stahovala smyčka kol Německa, tím více obětí posílali na smrt.
V poslední době přikročili k masovému vyvražďování celých národů, zejména Židů.
Fronty se blížily z východu, západu i jihu. Britské a americké letectvo nás dosud šetřilo,
ale v tomto roce zasahovalo již i naše území, ovšem zatím nejvíce pohraničí.
Ale nechme mluviti kronikáře: Počet obyvatel zůstává v tomto roce stejný – 316
bydlících. Na počátku roku shazovali nad Rakovnickem američtí letci falešné potravinové
lístky, které se ovšem měly odevzdávat bezpečnostním orgánům. Zaznamenává se případ
řezníka Víznera ze Slabců, který prý těchto lístků používal a byl proto popraven. 17.února
byla vyhlášena „pracovní povinnost mládeže ročníku 1924“, která platila i pro ženské pohlaví.
K pracovní službě povoláni: Trešlová Jaroslava, Müllerová Milada, Tylová Marie, Somr
Josef, Bareš Antonín, Englický Zdeněk.
14.února přišel zákaz vypouštění holubů na pastvu do polí. 20.dubna nařízeno konání
hlídek proti sabotérům a záškodníkům. / Ve skutečnosti tyto hlídky měly za účel kontrolovati
činnost seskočivších s letadel zahraničních parašutistů i tu a tam se vyskytnuvších partyzánů /.
V této době bylo velmi často slyšet ve dne i v noci vzdálené hřmění od bombardování
německého území okolo našich hranic. 19.dubna byl nařízením stanoven nový kontingent
roční dodávky husí v počtu 62 .
30.června zaznamenává kronika úmrtí občanky Marie Somárové. 4.září předepsána obci
dodávka 350 q chlebového obilí, máku 47 q a krmného obilí 19 q . 5.září zemřel Bohumil
Krůdl z čp. 53, lidově nazývaný „Kalupinka“.
Nadešel rok 1945 – poslední rok války, nejhroznější a nejkrvavější, jakou dějiny
poznaly. Zima byla tuhá, jako téměř všechny předcházející zimy za této války. Fronty se ještě
více přiblížily. Na západě se bojovalo podél „Siegfriedovy linie“ již na území Německa a na
východě v Karpatských horách a na půdě Slovenska. Přes naše území přejížděly transporty
polomrtvých a hladem a zimou zdecimovaných ubožáků, které již nestačily ztrávit plynové
komory a pece krematorií polských koncentráků v Majdanku a Osvětimi. Americké a anglické
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bombardéry již navštěvovaly i území české. Ve dne se sváděly nad naším územím vzdušené
boje, vlaky s cestujícími ostřelovány kulomety a lokomotivy těchto vlaků soustavně ničeny
kulometnou palbou „kotlářů“. Doprava vázla následkem nedostatku lokomotiv, uhlí a hlavně
v důsledku bombardování důležitých železničních stanic.
I zásobování měst již vázlo a autorita německých úřadů již silně poklesla v důsledku
viditelně se blížící vojenské katastrofy. Partyzánské hnutí se již rozšířilo ze Slovenska a
Moravy i do Čech a partyzáni se objevili také v Křivoklátských lesích. Navzdory přísným
prohlídkám a kontrolám ve vlacích, na nádražích i na silnicích trval příliv „samozásobitelů“
měst do vesnic a „šmelina“ kvetla. Nebylo sice hladu a takového chaosu v zásobování jako na
sklonku I.světové války dík organizačním opatření Němců ale zřejmě bylo vidět, že Německo
a jeho hospodářství „mele“ již z posledního. Hospodářskou situaci ještě zkomplikoval příliv
t.zv. „národních hostů z východu, kteří přijížděli po silnicích na svých povozech vlastními
koňmi taženými, naloženými nejnutnějšími svršky a přechodně se utábořili po vesnicích, aby
za několik dní zase jeli dál .... Byli to němečtí sedláci z Polska, Maďarska a Rumunska kteří
před ustupujícími německými vojsky opouštěli svá sídliště a stěhovali se na západ do Říše,
kde jak byli utěšováni, budou znovu usídleni a bude o ně postaráno.
Ale vraťme se zase k záznamům kroniky, v které se o této poslední fási války píše:
V tomto roce je v Nouzově registrováno 317 bydlících osob. 1.ledna byli povoláni na
zákopové práce občané Josef Somr a Emil Titelbach. Do 8.ledna bylo z loňské sklizně dodáno
312 q brambor. Na zákopové práce musela obec dodat 7 lopat, 5 rýčů a 8 krumpáčů. 10.ledna
byl na zákopové práce povolán ještě Adolf Fišer, tesař z čp.61. 19.ledna bylo obci přiděleno
106 německých uprchlíků, t.zv. „národních hostů“, o jichž ubytování i stravování se měla
obec v dostatečné míře postarati. Byli ubytováni v místnostech obou hostinců. Starostovi obce
se dostalo důtky, že vzdor stížnostem Němců na špatné ubytování se nepostaral o lepší
vybavení místností. Tento ovšem při svém předvolání tvrdil, že by vše opatřil, kdyby potřebné
věci byly k dostání.
22.ledna přichází rozkaz, aby občané hledali nevybuchlé bomby. V polovině února
/14.února/ přichází vzrušující zpráva o prvním velkém bombardování Prahy. 18.února
nařízeno konati sbírku šatstva pod heslem „Národ svým dělníkům“. 19.března je
zaznamenáno úmrtí občana Adolfa Rýgla z č.47, posledního nejstaršího kameníka v obci. –
Přichází zpráva o novém, tentokráte nejničivějším náletu velkého svazu amerických
bombardérů na Prahu. Nejprůmyslovější část Prahy, Vysočany, byly v neděli dne 25.března
po celou hodinu bombardovány. Zahynulo více než 700 osob kromě mnoha raněných a přes
třicet továren bylo těžce poškozeno. 10.dubna přišlo nařízení o rychlém vybudování
protitankových uzávěr na okrajích obce. I nouzovští měli tedy co dělat a skomírající již
německá vláda a úřady, o jejichž rozkazy v posledních dnech již jakýkoliv zájem přestal do
posledního okamžiku poroučely a nařizovaly, jakoby zde měli vládnout ještě tisíc let. Na
1.května nařízený odvod koní v Rakovníku nebyl vůbec odeslán. Koně zůstali doma a
dostavivší se starostové obcí se vymlouvali na nejistotu a nebezpečí na cestách v okolí, kde se
potloukali partyzáni a „Vlasovci“, kteří vlastně již ovládali okolí města Rakovníka. Němci
vyhrožovali, ale marně, nikdo již jich rozkazů nedbal a oni sami měli již jen starost o sebe,
aby v blížící se okamžik revoluce vyvázli se zdravou kůží.
V Rakovníku a jeho nejbližším okolí vlastně již několik dní před 5.květnem přestala
existovati vláda protektorátních a německých úřadů. Ruské oddíly „Vlasovců“, původem
z ruských zajatců, přátelsky Němcům nakloněných a němci organisovaných, které hrály
v poslední době dvojakou úlohu, ovládali okolí města. Nechali Čechy, aby se zařídili po svém
a tak se stalo, že už si Rakovničtí vládli sami bez Němců. Už se vystrkovaly ven také české
národní a republikánské prapory, ač nikdo nevěděl, co se ještě stane. Opatrníci raději ještě
vyčkávali.
V těch několika dnech mezivládí panoval chaos a každý jen čekal, co se stane v Praze.
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Až konečně v sobotu 5.května se ozval pražský rozhlas a oznámil celému světu, že i
Praha se chopila zbraní a že se v ní bojuje s německou posádkou. Volání Prahy o pomoc
vzrušilo všechno občanstvo obce, které s účastní ale bezmocně očekávalo dalších zpráv u
amplionů svých přijímačů. Když potom přinesl občan Konipásek z Rakovníka další zprávy o
revoluci v Praze a o situaci v Rakovníku, svolal tento na odpoledne schůzi občanstva, na které
byl ihned zvolen „Národní výbor“ pro obec Nouzov podle již známých direktiv naší nové
Košické vlády. Všechna protektorátní označení, vlajky a obrazy ihned mizely a na domech se
objevily první vlajky ČSR.
Historický okamžik nastal. Vláda německých okupantů padla i u nás a zrodila se nová,
svobodná Československá republika.
Do prvního místního národního výboru byli zvoleni tito občané: Gregor Vladislav,
Tregler Jaroslav, Hamoun Josef, Koutecký František, Bendl Václav, Fišer Adolf, Mach
Antonín, Zaspal František, Ostrý Josef, Müller Jaroslav a Konipásek Augustin. Předsedou byl
zvolen Augustin Konipásek, který ihned zorganizoval občanskou milici, pro kterou byly
opatřeny nejnutnější zbraně a postavil na nejdůležitějších místech příchodů k obci stráže,
zejména při protektorátní hranici. V hostinci u Chaloupeckých byla umístěna strážnice pro
milici a uschovány zbraně. Okresní národní výbor zapůjčil nouzovským 13 pušek a 1
automat.
První den revoluce a znovunabyté svobody uplynul nouzovských v radostném vzruchu a
napjatém očekávání, co přinese příští den. Byly zapomenuty rázem všechny strasti minulých
válečných let i leckteré neshody mezi sousedy. Všechny spojovala veliká radost a nabyté
svobody i naděje v lepší a bohdá radostnější život v obnovené svobodné Republice
Československé. Splní se tyto naděje? Doufáme pevně, že ano!
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III. Část
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Naše škola.
Nouzovská obec neměla nikdy vlastní školy a asi již nikdy ji mít nebude. - Lze snadno
uvést mnoho důvodů, proč není účelné, aby škola v místě byla. Svého času byly sice snahy o
školu vlastní, ale brzy ustaly pro potíže rázu finančního a hlavně také proto, že sousední obec
Senomaty si postavila školu novou a to čtyřtřídku a tím byl tento problém i pro Nouzov
vyřešen. Počítalo se i se žactvem obce nouzovské a na konec byli nouzovští rádi, že se
ožehavá otázka stavby školy vyřešila tímto způsobem. Senomaty byly svou polohou a také
tím, že měly v místě poštovní úřad a nádraží v rozhodné výhodě a je samozřejmé, že se dobře
hodily i za školní středisko i pro obce okolní, Nouzov a Hostokryje. Senomaty byly také lépe
majetkově fundovány. Hostokryje měly sice již školu vlastní, jednotřídku, ale tu jim nemuseli
nouzovští závidět. Brzy se také ukázalo po vystavění nové školy a po přenesení vyučování
z budovy staré školy, umístěné v Rybově statku / „Štěpánka“ / při senomatské silnici do školy
nové, vedle kostela a proti faře postavené, že to bylo řešení nejlepší. Nouzovská mládež
navštěvovala potom školu na tehdejší poměry pěknou. Rozhodně byla na tom lepší, než
kdyby měla doma školu vlastní, ale jednotřídku, se všemi nevýhodami vyučování
v jednotřídce. Těch dvacet minut cesty pěšky do školy, i když nebyly vždy za nepříznivého
počasí příjemné, rozhodně mládeži nevadily a naopak byly spíše vhodnou rekreací.
Ale nyní něco z předhistorie nové školy. Přidržujeme se zde údajů Rennerovy knihy
„Popis okresu rakovnického“. – Podle těchto údajů se začalo vyučovati v Senomatech již za
časů Marie Terezie. Škola v Senomatech byla jednotřídní s jedním učitelem a ten si
k výpomoci sám vydržoval a volil pomocníka. Škola prý tehdy byla v dřevěném domku u
kostela. Koncem 18.století byl domek určen za byt pro kněze – expositur. Učitel se se školou
odstěhoval do nájmu v čp.38. Zde se vyučovalo skoro čtvrtstoletí v jedné světnici.
Roku 1825 vystavěla obec senomatská za podpory magistrátu města Rakovníka vlastní
budovu. Za obec Nouzov přispěl hrabě Vallis, pán na Holešovicích a Nouzově. Zavázal se
zároveň dodávati část dříví, potřebného na palivo. Nově postavená škola byla dvoutřídní až do
r.1873, kdy byla rozšířena na školu trojtřídní. Škole dětí přibývalo a proto byla roku 1883
rozšířena na čtyřtřídní. Pro čtvrtou třídu však najata byla místnost v čp.71 do r.1890 a pak
umístěna v čp.24 / v obecním domě / do roku 1896.
Nová škola byla vystavěna v r.1896 na místě, kde stála škola stará, dávno již
nevyhovující, která byla v roce 1895 zbourána. Byl to podnik velmi nákladný / stavba stála
20.000 zlatých / a velmi obec zatížil. I Nouzov musel přispěti. V této době platili nouzovští
školné 4.16 Kč za žáka.
Samozřejmě přispíval Nouzov i později na režii a udržování školy. V tehdejších dobách – a
tento stav trval i za časů I. Republiky – byla totiž obec povinna se postarati o školní budovu,
zaříditi ji a udržovati ve stavu provozu schopném. I tehdy se ovšem poskytovaly subvence
z veřejných prostředků na stavby škol, ale věcné náklady, udržování budovy, opravy, otop,
světlo, úklid i zakupování a udržování vyučovacích pomůcek musela hraditi obec ze svých
prostředků. Náklady na učitelské platy byla povinna uhražovati země česká / v obvodu
tehdejších její historických hranic /, této povinnosti však obyčejně nemohla zplna dostáti a
stát uhražoval tyto platy ze svého rozpočtu.
Je třeba podotknouti, že v tehdejších dobách a za tehdejších poměrů, kdy nebyla ještě
prosazena zásada naprosté občanské rovnosti, byly obce ovládány majetnějšími vrstvami,
jichž přirozenou a sobeckou snahou bylo ulehčiti sobě samým jako poplatníkům a co možná
omeziti obecní vydání. Nejvíce se tyto snahy projevovaly při projednávání položek, určených
na stavby a udržování škol. Kde byli ovšem lidé rozumní a pokrokoví, tam se na škole a
potřebách, sloužících výchově a zdravotní péči o mládež tolik nešetřilo. Vždy se našlo v obci
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tolik lidí rozumných a pokrokových, zvláště mezi dělnictvem a menšími poplatníky, kteří
úsporné snahy brzdili a škole a mládeži přáli.
Jak jsme již řekli – senomatská škola, postavená před padesáti pěti léty byla na tehdejší dobu
pěná. Jeden vážný nedostatek měla však hned z počátku. Ukázala se těsnou a její třídy byly
velmi plné, ba přelidněné. Vždyť jenom z Nouzova navštěvovalo školu více než 50 dětí
z celkového počtu, kolísajícího mezi 200 – 250 žáků a žákyň. V první třídě, v které byly dva
ročníky, hoši a děvčata pohromadě, se tísnilo více než 60 dětí. Starší ročníky byly sice o něco
slabší, ale přesto neklesl stav žactva ve třídách nikdy na 40. Tento stav přelidněnosti tříd trval
až do doby začátků I.Republiky, kdy se začalo se zakládáním měšťanských škol, jichž v té
době na Rakovnicku vzniklo několik. Již v r.1904 bylo započato s vyučováním v nové
měšťance v Kněževsi, kam odešli i někteří žáci z Nouzova. Stav žactva se v pozdějších létech
snižoval hlavně z té příčiny, protože populace v souvislosti se zvyšováním životní úrovně lidu
se rapidně snižovala a stav žactva stále klesal. Počet obyvatel nevzrůstal, nebo jen nepatrně
stoupal. Po Mnichovském diktátu a po následujícím návratu Čechů z pohraničí sice stav
žactva zase stoupl, ale jen do konce II.světové války. Když po osvobození našeho pohraničí se
mnoho občanů z Nouzova a Senomat odstěhovalo, uvolnilo se i v senomatské škole. Když
potom ještě vstoupil v platnost zákon o reorganisaci našeho školství a když byly utvořeny pro
obvody nově nakládaných měšťanek / později škol občanských / t.zv. „školní újezdy“ a Šanov
se stal střediskem tohoto školního újezdu, uvolnilo se i senomatské škole. Nejstarší 4 ročníky
nouzovských a senomatských žáků a žákyň přešli do střední školy II. stupně v Šanově a
v Senomatech zůstaly jen nejmladší ročníky školy národní, doplněné školou mateřskou. Dnes
tedy již senomatská škola svými rozměry opět vyhovuje. – Nouzovští i Senomatští se sice
snažili o to, aby byla i střední škola II. stupně zachována pro Senomaty, ovšem marně,
protože jiné objektivní podmínky a zájem obcí západně od Šanova položených rozhodl pro
Šanov.
Těmito stručnými údaji jsme naznačili vznik, rozvoj, i konečnou fási osudu senomatské
školy, která je i pro nás, nouzovské, školou „naší“.

Jak jsme se učili.
Naše senomatská škola, ve které jsme strávili plných osm let našeho mládí byla naší
druhou matkou a vychovatelkou a proto, když jdeme dnes kolem ní, marně otočíme náš zrak
do jejích oken a vyvoláváme ve své paměti znovu obrazy z našeho dětského školního věku a
vzpomínáme…
Je tomu již dávno, kdy nás, šestileté kloučky a holčičky maminka vedla k zápisu do
školy a kdy se nám strachem a obavami zachvěla srdéčka při pohledu na přísnou tvář pana
řídícího Kapouna. Ten bude asi horší než naše maminka, pomysleli jsme si, na toho si dáme
pozor! A mimoděk jsme se ohlíželi, kde je ukryta ta obávaná školní rákoska, pamětlivi jsouce
vyprávění starších žáků a školáků, kteří již měli všelijaké zkušenosti, dobré i zlé – i s tou
učitelovou rákoskou. Tak zlé to ovšem nebylo a možno říct že první seznámení se se školou
udělalo na nás příznivý dojem. I ta třída byla pěkná, stěny pokryty zajímavými obrázky i s tím
vousatým císařem pánem ve zlatém rámu a krucifixem na čelné straně třídy. Černá vytahovací
tabule nás nestrašila, ale napínala naši zvědavost. Stolek se židlí na stupínku pro pana učitele,
skříň na sešity a umývadlo v druhém rohu i ty dvě řady lavic s věšáky kolem, obrazy na
stěnách, to bylo vše, co bylo v naší třídě vidět. Na konec se nám tam líbilo a škola se nám
stala zajímavou.
Největším překvapením byl pro nás začátečníky v „kašičce“ náš pan učitel. Byl to pán
v mužných létech s delšími vlasy kolem čela a uší, s knírem a muškou na bradě i veselýma
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očima, plnými dobroty a otecké laskavosti. To nebyl podmračený a přísný pohled pana
řídícího, to byl náš pan učitel Fišer, vždy trpělivý, laskavý a „hodný“ jak jsme říkali. Rázem si
nás získal a do školy se šlo veseleji a bez obav. – První naše seznámení se se školou bylo
celkem sympatické a škola otevřela nám, malým kloučkům, nový svět, svět poznání. Začalo
to písmenem i a početním úkolem 1 a 1 = 2, aby se po dalších dnech postoupilo dále
v složitějších úkolech a počtech.
Ještě se pamatujeme na ty staré slabikáře s kalamářem inkoustu na první straně, dlouho
neměněné, které dědili sourozenci jeden po druhém až do úplného zničení, i ty početnice,
které vydržely sotva jeden rok.
Učilo se názorně ukazováním obrázků s příslušnými písmenky, s kuličkami na počítadle
i paličkami. Učení čtení se spojovalo s různými průpovídkami pro snadnější zapamatování,
psáti se začalo tužkou neumělými tahy nahoru a dolů s obloučky a zase znovu. V počítání
jsme to dotáhli na konci roku hodně daleko: sčítání a odčítání až do deseti.
Bylo to mnohdy těžké učení a pan učitel měl pernou práci, než-li nám tyto vědomosti
vštípil v paměť stálým opakováním a názorným ukazováním na prstech a kuličkách! Ach, jak
těžko bylo vydržet celé dvě dlouhé hodiny v pozoru a naslouchat výkladu učitele, třeba tak
hodného. Nebylo divu, že neposedná krev šedesáti kloučků a děvčátek nevydržela často a tito
začali hlučet a hrát si pod lavicí, či šťouchat se navzájem. To již nebylo pomoci a pan učitel
se začal vážně zlobit a pouštěl hrůzu. A někdy, nebylo-li již pomoci a ústní pokárání či
napomenutí nepomohlo u těch největších nezbedů, přišla ku cti i ta obávaná rákoska či
zatahání za ucho či štětku vlasů. Ona sice výplata bolí i od maminky / horší je to od tatínka /,
ale ve škole před žáky dostat na ruku rákoskou, to je i trochu hanba. Nu, konečně, nikdy to
nebylo tak zlé a pohlazení či úsměv pana učitele to zase spravil – takovým malým
studentíkům se musí všelicos prominout. Pan učitel se nám nejvíce zavděčil, když nám přinesl
nějaké nové obrazy ze života a práce řemeslníků, obrazy ptáků nebo zvířat a nebo, bylo-li
pěkně, když nás vyvedl ven z třídy na procházku, / abychom se naučili v pořádku chodit /
nebo na hřiště, které bylo na dvorku za školou. Hned bylo veseleji a živěji při učení různých
her / „na zajíčka, na peška, slepou bábu“ / atd. Příjemným rozptýlením pro třídu bylo, když
k nám přišel do třídy nějaký cestující majitel a krotitel velikých, cizokrajných hadů, když
přinesl opičku nebo krásně zbarveného papouška. Vybíralo se na ně po krejcarech. Také se
stalo, že v místním hostinci nám pojízdný biograf – velmi primitivní – ukázal za krejcar nebo
dva tento nový div světa, pohyblivé obrázky.
Poněvadž škola postrádala zvláštní školní tělocvičny, museli jsme se v zimě spokojit
cvičením v lavicích nebo vedle nich. Vzpažovaly se ruce, připažovaly, rozpažovaly a kroužilo
se tělem – a dost. To bylo v zimě. Starší ročníky žáků ve vyšších třídách nacvičovali venku na
hřišti již cviky těžší. Cvičilo se na bradlech, hrazdě, šplhání atd. Protože školní hřiště bylo
malé, chodilo se v létě na travnaté hřiště při soutoku Rakovnického a Petrovického potoka „na
drahách“, kde se cvičila různá pořadová cvičení, kde se i závodilo v běhu a skoku a pořádaly
různé hry. To nebylo o švandu nikdy nouze. Pan učitel musel leckdy zakročovat, aby tato
zábava nevybočila z dovolených mezí, nebo aby nedošlo k zranění žáků.
Příjemným osvěžením v odpoledních hodinách bylo nacvičování zpěvu či básniček.
Učili jsme se tak samostatnému vystupování před žákovskou „veřejností“ a odnaučovali jsme
se, zejména u venkovských dětí tak obvyklému upejpání a přehnané ostýchavosti. Při
přednášení básniček a balad našich básníků – klasiků docházelo mnohdy k humorným
scénám, když to zkoušený deklamátor „skopal“, jak jsme říkali a když mu také někteří
přeochotní napovídali – ovšem někdy také špatně. Byli také takoví chlapíci, kteří to měli
„nadřené“ a huba jim jela „jak flašinet“, jak se říkávalo, až je musel pan učitel zastavit. Někdy
se pan učitel postaral o to, aby se vyučovací program zpestřil. Vybral si k tomu nějakého
ferinu a veselou kopu, který žertovný výstup nezkazil. Bylo to někdy napodobování
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řemeslníků, jich práce a pohybů s případnou deklamací a předzpěvováním, napodobování
muzikantů s příslušnou mimikou, šňupání a kejchání a pod . Refrénem „dělejte to jako já, t.j.
pěkná zábava“, který obstarali žáci a žákyně sborem bývaly tyto napodobovací výstupy a
produkce zakončovány. Jindy to byly zase různé žertovné deklamovánky a nebo vypravování
veselých příhod panem učitelem, který zpestřil tento vyučování.
Vždy záleželo velmi mnoho na učiteli, dovedl-li si získat důvěru a úctu žáků a jak
dovedl zapůsobit na žactvo svěřené jeho výchově. Možno říci, že jsme měli v této době – před
padesáti léty – štěstí na dobré učitele, o kterých si povíme něco více později.
Učení zpěvu bylo, hlavně ve vyšších třídách, také zábavné a bylo pro nás osvěžením.
Páni učitelé ovládali všichni hru na housle / ostatně to bylo pro ně předepsáno /. Housle pana
učitele nás vedly, udávaly rytmus písně a udržovaly tón melodie. Samozřejmě, že první péče
byla věnována a to již v I. třídě – nácviku c. a k. rakouské národní hymny „Zachovej nám
Hospodine“, která byla zpívána při všech slavnostních příležitostech na začátku nebo na konci
vyučování. Její závěrečný refrén „Říš Rakouská nepomine, sláva vlasti, císaři! „zněl nám již
tehdy jaksi málo přesvědčivě a málo nadšeně. Ovšem povinnost je povinnost. Naše česká
národní hymna „Kde domov můj“ – ta nám šla již přímo ze srdce a také jejímu nácviku páni
učitelé věnovali péči co největší. Byla opravdu naše. Jinak se nacvičovaly naše krásné národní
písně a lidové popěvky. Zejména krásné moravské lidové písně nás zaujaly a rádi jsme je
zpívali.
Když se zpívalo „na známky“ připoslouchával pan učitel u každého žáka a činil si
poznámky. Z těch nejlepších zpěváků a zpěvaček si pan řídicí vybral některé pro svůj sbor pro
chrámový kůr a sbor zpěváků pro pohřby. Byl-li paušální poplatek za účinkování při pohřbu
„podle kabátu“ pro pana řídicího „pětka“ nebo „desítka“ v rakouské měně, vypořádal se pan
řídicí se svým žákovským sborem „šestákem“ / dvacetníkem /. I za tu malou odměnu chodili
zpěváci rádi zpívat. V kostele, kde pan řídicí hrál na varhany, aby si přivydělal, dirigoval i
zpěváky, kteří ovšem zpívali zadarmo a jen „pro čest“. Před Vánocemi se ve sborovně školy
nacvičovaly vánoční koledy a před velikonocemi se konal nácvik pro pašije.
Půlhodina či hodina nácviku zpěvu byla pro nás, žáky, vždy vítaným zpestřením
vyučování v odpoledním rozvrhu, zvláště ve vyšších třídách. Otevíral se nám v něm čarovný
svět hudby a krásy melodie. A protože i na venkově je stále třeba doplňovati kádry lidových
hudebníků, vytvořil se i v Senomatech kroužek adeptů hudebního „kumštu“, kteří chodili po
školním vyučování k soukromému učiteli hudby. Také páni učitelé vyučovali hře na housle.
Také vyučování slohu / a jiného věcného učení /, do kterého se počítalo i přednášení
básní, bylo pro nás zábavné. Také ovšem ne pro každého, neboť k napsání pěkného slohového
úkolu i pravopisně bezvadného / u starších žáků / je potřebí i trocha talentu. Zde se hodně
uplatnila vtipnost a šikovnost některých žáků v podání příběhu formou vtipnou a zábavnou.
Při čtení některých těchto úloh bylo smíchu až-až. Někteří žáci ovšem byli tak nemohoucí, že
nesvedli ani několik souvislých vět a při otevření sešitu se to chybami jen-jen červenalo.
Vyučování kreslení / rýsování se v obecné škole ještě nevyučovalo / nebylo v tehdejších
časech na té výši, jako v době dnešní. Postrádalo praktičnosti a životnosti, jen málo se kreslilo
podle živoucí přírody a hlediska umělecky – výtvarného – spíše se jen kopírovaly různé
ornamenty, neživotné a neskutečné, kreslily se různé geometrické obrazce nebo dekorační
předměty. Byly to jen kresby tužkou, bez použití barev a štětce, které se začaly používat
teprve v měšťance. Ani školních dílen a zájmových žákovských kroužků tehdy nebylo. Ze
zachovalých dosud výkresů „na památku“, porovnáme-li je s výkresy, které dnes nosí žáci ze
školy je vidět ten podstatný rozdíl změny vyučovacích metod věcného učení. Přesto jsme měli
i tehdy kreslení rádi a každý se snažil ukázati na kreslící čtvrtce co umí. Ty nejlepší výkresy
jako vzorné odměnil pan učitel veřejnou pochvalou a ukázal je všem – ty špatné, lajdácké a
špinavé nám zase ukázal pro výstrahu a jako špatný příklad zahanbených spolužáků.
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Hodiny mluvnice / českého jazyka / se nám zdály fádní a nezajímavé věčným
opakováním mluvnických pravidel a formulek. Ovšem výsledky učení se ukázaly při psaném
diktátu. U koho se sešit červenal zaškrtnutými chybami, ten si také odnesl špatnou známku. I
když učení češtině nebylo zvláště zábavné, vynikla krása naší řeči nejlépe při ukázce četby
z tvorby Boženy Němcové, Jiráska, Vrchlického, Nerudy či Sládka. Pochopili jsme z nich
krásu slova mluveného i psaného. I když český jazyk, tak bohatý výrazově, chová tolik
četných úskalí pro jeho naučení, má spoustu pravidel a výjimek a jeho správné používání je
tak obtížné, naučili jsme se v životě chápat veliký význam dokonalé znalosti rodného jazyka.
Je základem veškerého vzdělání člověka. Inteligentní člověk se neobejde bez znalosti jeho
správného používání. To nám říkal pan učitel a to je také pravda.
Přírodopis a přírodozpyt / fysika / to byly vyučovací předměty pro nás velmi zajímavé.
Uváděly nás do předsíně chrámu skutečné vědy a při poslouchání zajímavého výkladu pana
učitele se nám teprve otevíraly dveře poznání života na zemi a tajemství vzniku života na
zemi i mimo ni. Dychtivě jsme sledovali jeho výklady geologie, mineralogie, astronomie,
chemie i základních zákonů přírody a fysiky. Přírodovědecký kabinet školy nebyl sice příliš
bohatý, ale přesto nám dával možnost při různých pokusech vnikati do tajů přírody a fysiky.
Také při popise světa živoucího, zvířeny a rostlinopisu museli jsme se spokojiti více jen
obrázky než vycpanými ptáky a savci, kterých jsme měli jen několik exemplářů. I to málo, co
jsme měli bylo pro nás velkým bohatstvím a stačilo uspokojiti naší zvídavost a touhu poznati
přírodu.
Toto poznávání přírody nutně nás vedlo k porovnávání výkladu pana faráře v hodinách
náboženství s výkladem pana učitele v hodině přírodopisu a fysiky. Z toho ponenáhlu vznikal
uvnitř nás konflikt mezi vědou a vírou. Zejména u starších žáků, kteří kromě vyučování hodně
četli a doplňovali své vědomosti půjčováním knih z různých knihoven či četbou novin, tehdy
ještě na venkově málo čtených a kteří četli dokonce noviny a knihy socialistické – u těchto
duševně vyspělejších žáků přecházel již tento konflikt víry a faktů vědy do otevřeného boje.
Ba naskytly se též příležitosti, kdy se tento konflikt projevil i zjevnou oposicí, třeba ovšem
jen v mírné a zakrývané formě vzhledem k výsadnímu postavení katolické církve, která se
těšila největší podpoře autority rakouské státní moci a školních úřadů.
Posledním doplňkem školního vyučování bylo půjčování knih ze školní knihovny.
Knihy se půjčovaly jen na podzim a v zimě, kdy žactvo má více času na čtení. Těšili jsme se
na chvíli, až pan učitel nám knihy bude půjčovat a zvláště někteří žáci vynikali čtenářskou
vášní. Říkalo se jim „knihožrouti.“ Kniha byla nepříliš obsáhlá a tak jsme ji za těch několik
let celou přečetli. Povětšině to byla dětem tehdy přístupná beletrie a knihy cestopisné.
Učení náboženství obstarával farář Chalupský, rodem Moravan, ale již dlouhou řadu let
působící na senomatské faře. Byl to úctyhodný pán nejen svým kněžským důstojenstvím, ale i
svými tělesnými proporcemi. Svůj úkol pastýře oveček své farnosti vykonával podle
církevních předpisů svědomitě. Dbal také na to, aby žáci chodili pilně do kostela a zúčastnili
se všech církevních obřadů a slavností. Kdo chodil pilně do kostela, na boráty a křížové cesty,
ten měl čáku na lepší známku z náboženství a už se mu trochu té nevědomosti v učení
náboženství prominulo. Kdo zpíval na kůru při mši svaté a o pohřbech ten to měl také dobré a
měl „očko“ u velebného pána. O žáky senomatské školy se zasloužil tím, že – aby odstranil
výmluvy některých žáků na špatné obutí, že je jim zima státi v kostele na studených
dlaždicích, opatřil na svůj náklad koberce, které dal položit v kostele na místo vykázané
školní mládeži. Zato budiž ještě dnes jeho jméno vděčně vzpomínáno.
Při vyučování náboženství podle biblické dějepravy pro nižší ročníky a katechismu pro
žáky starší byl velebný pán velmi důkladný a potrpěl si na žáky a žákyně, kteří uměli dobře
odpovídat na kladené otázky. Proto si také – přišla-li visitace pana biskupa nebo vikáře zajistil
dobře se učivší žáky a rozdělil jim úlohy / někdy také jim předem řekl, jaké dostanou otázky /
aby potom, až budou žáci zkoušeni za přítomnosti veledůstojného pana vikáře všechno
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„klapalo“. Když vše dobře dopadlo, byl náš pan farář velmi spokojený a lecjaký poklesek
proti dobrému chování třídy dovedl i prominout. Jinak byl velebný pán dosti přísný a zlobil-li
nějaký nezbeda při vyučování, beze všech „cavyků“ ho rákoskou ztrestal nebo i citelný
políček mu uštědřil.
Když potom po převratu za I.Republiky se výsadní postavení katolické církve změnilo a
církev již nemohla uplatňovat své nadpráví ve veřejném životě, tedy ani ne ve škole a když
nastalo hromadné vystupování z katolické církve, tehdy nastal i pokles autority důstojného
pána, což tento těžce nesl. Pan řídicí se s panem farářem jaksi nepohodl a brzy také zanechal
hraní na varhany a zpívání na kůru i na pohřbech. Proto mše nebyly již tak slavné jako dříve,
lidé se z kostela stále více vytráceli a bylo po lesku a slávě dřívějších časů „blahé paměti.“
Při pohřbech zpíval již jen starý Sutter se svými několika věrnými zpěváky a dost - - -.
O veřejné činnosti velebného pána nebylo toho mnoho známo; jen to, že byl horlivý
služebník katolické církve, že velmi horlivě propagoval a kolportoval i ve škole
„Sv.Vojtěcha“, nepřál socialistům, ale jinak že byl dobrým, dlouholetým pokladníkem místní
Raifaisenky.
Vyučování země – a dějepisu – to byla vhodná příležitost pro naše učitele, aby
výchovně zapůsobili na své žáky. Zaseli do dětských duší semeno, které muselo po delší době
přinést své plody. Také přineslo – a nikdy nevymizí z naší paměti vzpomínky na tyto
vyučovací hodiny, kdy naši učitelé – nehledě na zkostnatělé rakouské služební předpisy a
vyučovací pokyny, jež jim přikazovaly vychovávati žáky v úctě k našemu „mocnáři“ a širší
naší vlasti / Rakousku – Uhersku / i k zachování zákona a mravnosti, založené na úctě k Bohu
a právnímu řádu, založeném na zachování zásady soukromého vlastnictví – dovedli svým
žákům vyložiti dějiny národa ve smyslu skutečně pokrokovém a vlasteneckém. Ano, takoví
učitelé, naplnění skutečně pokrokovým duchem Masarykovské generace odbojného
vlastenectví a reformátorství, to byli stavitelé a připravovatelé naší svobody a sociálního
pokroku. To byli ti učitelé s prošoupanými lokty, koleny a záplatami na šatech, skromní a
jaksi životem přitlačení, naplnění idealismem služby národu, kteří zaseli sémě, které po
bouřích obou světových válek přineslo své ovoce.
Zeměpis byl předmět velmi zajímavý a dodnes utkvívá v naší paměti mnoho z toho, co
jsme si před několika desítkami let v senomatské škole naučili. Seznámili jsme se nejprve
s nejbližším okolím našeho rodiště, Rakovnickým okresem, hlavním městem Čech Prahou /
plány a mapy obou vypracoval pan řídicí Kapoun / a potom s celými Čechami. Když jsme
potom prošli všemi díly světa a seznámili se s kraji a moři, o kterých se nám ani nikdy
nesnilo, že bychom je kdy mohli z vlastní zkušenosti poznati a když jsme nakonec, poznavše
nitro i povrch naší zeměkoule se seznámili i se světem „nadpozemským“ prostřednictvím
astronomie a uvědomili si svou lidskou nicotnost v porovnání se zákonitou souhrou
obrovských, nikdy zcela zbadatelných sil přírodních – tehdy jsme si teprve uvědomili štěstí
vědeckého poznání, jehož klíčem byla pro nás naše senomatská škola.
Vyučovací hodiny dějepisu, to nebyl jenom suchý výčet dějepisných dat s těžko
zapamatovatelnými letopisy a životopisnými daty panovníků – to byla živá škola života
celého českého národa a výklad jeho osudů. Jako pěna tiší jsme naslouchali upřímně –
rozhorlenému výkladu dějin pana učitele Kotíka, jenž jako nikdo jiný dovedl nás v myslích
přenésti do starých dob a zpřítomnil nám je živě a přesvědčivě, že tyto jeho výklady
zanechaly navždy hluboké stopy v našich myslích a srdcích. Skvělá jeho líčení příchodu
Čechů na rozbřesku českých dějin, jeho spodobnění staroslovanského života Čechů, líčení
rozvoje území moci českých knížat, jich vzájemné soupeření, postupné zavádění římského /
t.j. německého / práva, jež způsobilo zotročení obecného, zvláště selského lidu, stěhování
Němců do Čech a poněmčování českých měst – nás velmi zaujala. Když nám potom živě a
barvitě vylíčil odboj Čechů proti církevní moci a nadvládě Říma, když líčil velkou dobu
husitskou a katastrofu Lipanskou, to jsme již ani nedutali a viseli očima na rtech pana učitele.
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Když potom po vylíčení epochy slavné Jiříkovy vlády přešel do doby úpadku české státní
moci, jež počíná s příchodem Habsburků na český trůn a zobrazil nám smutnými slovy a
skleslým hlasem nešťastné údobí Bílé Hory a třicetileté války, kdy byl český národ blízek
svému vyhubení, to již jsme pochopili hloubku neštěstí národa i blízkost zániku jeho života.
Jeho oči se pak rozzářily a hlas se chvěl pohnutím, když nám potom líčil procitnutí národa
z mrákot smrti a jeho obrození. Pojetí dějin, jak nám je líčili naši učitelé, bylo vždy lidové a
pokrokové, navzdory dozoru rakouské státní moci a jejích úředních orgánů. Tehdy jsme
nepociťovali příliš tlak c.a.k. orgánů státní moci a žili si celkem dosti nerušeně po svém,
utužujíce stále více národní vědomí a posilujíce se v odporu proti všemu rakouskému. Česká
škola se nikdy zcela nepoddala rakušáctví. Rakouská vláda a Němci s ní jen stěží a povrchně
udržovali nátěr němectví na rakouské říši. Češi tehdy svépomocí a zvýšeným národním a
sociálním uvědoměním všech vrstev národa si připravovali cestu k úplnému osvobození. A
zvláštní zásluhu o to mají naši čeští učitelé, zejména takoví, jací tehdy vyučovali nás – před
padesáti léty – na senomatské škole.

Výchovné methody.
Pořádek a „disciplina“ musí být všude a tudíž i ve škole. Jde jen o to, jakými prostředky
je tento pořádek a kázeň udržován. Možno říci, že tyto prostředky se řídí vždy různými
okolnostmi a také povahou těch, kteří pořádek a dobré mravy chrání i těch druhých, kteří jej
porušují. Proto i Metody v trestání různých přestupků musí býti různé. Na někoho z žáků
stačilo jen mírné slovo a domluva, na druhého, s kůží hroší – muselo být použito trestů
citelných. Nejčastěji užívaným trestem byla ovšem pouhá domluva a výstraha. Když to
nestačilo, provinilec – zvláště to bylo-li jich více – byl nechán „po škole“. Pan učitel si
mezitím opravoval žákovské úkoly a trestaný musel si opakovat učení, nebo opisovat.
S velkou oblibou používali páni učitelé trestu opisování. Když takový mládeneček se při
uložení trestu - „napíšeš 50x – nemám při vyučování vyrušovat – „Postupně usmíval, zvýšil
pan učitel trest okamžitě: „Napíšeš to tedy 100x. „Když potrestaný dělal „hrdinu“ a ještě se
usmíval, zvýšil sazbu trestu třeba na 500x, ba i více. To se již trestaný přestal usmívat a začal
natahovat „moldánky“. Vyhlídka na celé půl dne, strávené při opisování trestu a matčiny
domluvy k tomu, to nebyla už žádná legrace.
Při vyrušování, napovídání či vzájemném pošťuchování nebo vysmívání byl provinilec
obyčejně postaven „na hanbu“ mimo lavici, bylo-li provinění hrubšího rázu, tedy šel klečet na
stupínek. Jednalo-li se o provinění, o kterých bylo účelné zpraviti i rodiče, museli provinilci
přinést rodiči podepsané napomenutí, nebo museli pozvati rodiče k návštěvě pana učitele
k projednání „případu“. To bylo již horší a doma se to již neobešlo bez citelného výprasku.
Bylo-li provinění ještě větší, jednalo se již o zhoršení známky z mravů a návrh na tento trest
byl samozřejmě projednán nejdříve v poradě učitelského sboru.
Tělesných trestů ve škole nebylo často používáno. Muselo jich být použito jen vůči
některým žákům, kteří nebyli přístupni mírné domluvě a přestupek často opakovali. Příliš
citelné tyto tresty také nebývaly a obyčejně stačilo švihnutí rákoskou přes ruce nebo záda.
Vyplácel-li místo učitele doma tatínek nebo i matka, když dostali ze školy psaníčko, bylo to
horší. Docela mírným, spíše symbolickým potrestáním bylo zatahání za ucho či za chomáček
vlasů, nebo dokonce uštědřený políčku dvěma či třemi prsty za ucho. Nechuť k tělesnému
trestání projevoval zejména pan učitel Kotík obvyklým mravoučným kázáním nebo
rozhorlenými, hlučnými slovy: „Kůň se bije, vůl se bije, pes se bije, ale člověk, rozumný tvor,
ten se bít nemá!
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Náprava provinilých se tedy sjednávala jen v malé míře tělesnými tresty, ale spíše
domluvou, mravním nátlakem a působením na rodiče. Někdy bývalo použito i methody jiné.
Pochvala, vyslovená za dobrou školní práci nebo za zlepšené chování zapůsobila mnohem
více a přinesla lepší výsledky, než tresty a vyhrožování jimi. V této době nebyli učitelé často
vyměňováni a obyčejně učitel učil téhož žáka po několik let za sebou. Proto znali učitelé
svoje žáky důkladně i povahově. Věděli co na koho platí a jak s kým se má jednat. Měli své
„premianty“, na které se vždy mohli v učení spolehnout, věděli, kdo v čem kulhá, a kdo je
nepolepšitelný lajdák. I my, žáci, poznali za ta léta dobře své učitele, jich přednosti a také i
slabůstky. Když potom po vystoupení ze školy jsme potkávali své učitele, rádi jsem se na ně
podívali a s nimi promluvili. Někdy také o tom, jaké to tehdy ve škole bylo a jak se nám daří
teď. A odpustili jsme si již dávno i to, v čem se nám zdálo býti ublíženo. Vždyť jsme jenom
lidé!

Naši učitelé.
K poznání prostředí školy je třeba aspoň částečně popsati i základní rysy fysionomie a
povah bývalých našich učitelů, jak jsme je poznali a ještě je máme dosti zřetelně v naší
paměti. Všichni – až na jednoho – jsou již „na pravdě boží.“ Uplynulo již půl století, ale jich
obrazy jsou v naši mysli stále svěží. Byli čtyři, nepočítaje k nim ovšem slečnu industriální
učitelku, která učila výhradně naše spolužačky pletení a vyšívání a neměla celkem s námi co
dělat, ani pana faráře, který učil pouze náboženství a jehož působnost a povahové rysy jsme
již popsali.
Pan řídicí školy, Jan Kapoun, doživší se v pensi vysokého věku více než 80 let, byl
tehdy dlouhá léta nejstarším učitelem a správcem školy. Byl střední postavy, přitloustlý,
s černými, prošedivělými vlasy a kníry a malou kozí bradkou nebo jen muškou. Nosil stále
brýle. Vzezření měl vždy vážné, ba přísné. Učil nejmenší žáky, aby měl více času na funkci
ředitele i pro svoje vedlejší zaměstnání, funkci „regenschori“ v kostele i zpívání o pohřbech.
Bydlel v přízemí školní budovy a všichni žáci k němu měli poměr trochu odměřený a více
úřední pro jeho ředitelskou funkci, v které musel řešit různé sporné otázky, trestat různé
přestupky a dbáti na pořádek ve školní budově. Jinak to byl učitel pokrokový, při vyučování
trochu strohý a přísný, což konečně odpovídalo i jeho funkci. I když žáci vůči němu
zachovávali určitý odstup a měli před ním respekt, byl to v celku dobrý učitel. Měl několik
dětí, na které byl přísný a měl tedy také „co dělat“, aby se o ně v tehdejších chudých
poměrech postaral.
Pan učitel Václav Fišer, tehdy muž středních let, byl vyšší postavy a silnější konstrukce.
Měl tmavohnědou, bujnou kštici, veselý a dobrácký výraz ve tváři i v očích, pod nosem knír a
„mušku“ na bradě, /také plnovous/, kterou si s oblibou často hladil. Při chůzi pohyboval živě
rukama a velmi přátelsky se s každým zdravil. Byl to velmi populární učitel a v místě byl
velmi oblíben nejen u žactva, ale i u rodičů. Jako rodák z blízkého okolí / pochází z Bělidla /
měl i zvláště vřelý poměr k místu svého působiště a po celou dobu svého působení zůstal
jemu věren. Bylo jistě třeba dosti odříkání a šetrnosti když při skromném učitelském platu si
pomohl k rodinnému domku a vychoval a vzdělání dopřál dvěma synům. Byl dobrým
včelařem a na své zahrádce měl mnoho úlů včel, kterým se velmi věnoval.
Ve škole učil pan učitel Fišer téměř po celá léta svého působení nejmladší ročníky
žactva. Hodil se k tomu svou dobráckou povahou a laskavým jednáním, kterým si dovedl
získat důvěru nejmenších. Byl velmi dobrým vychovatelem a jeho pokárání znělo vždy
přesvědčivě a otcovsky. Snad se jeho dobroty i nadužívalo. Proto to jediné, co se mu snad
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někdy mohlo vytknouti bylo to, že přílišnou dobrotou některé z žactva rozmazlil a více
přísnosti a důslednosti vůči žákům by těmto přineslo i větší a lepší výsledky učební.
V důvěrném rozhovoru dovedl být pan učitel velmi sdílným a přátelský a řek i to, co se
žákům jinak neříká. Byl to člověk velmi lidový a pokrokový a uplatňoval se i ve veřejném
životě k prospěchu celku radou i činnou pomocí. Byl obecním kronikářem a činným členem
čtenářsko-ochotnického spolku a uplatňoval se dobře při různých vzdělávacích akcích. Jinak
nevyhledával s nikým žádných sporů a s každým vycházel po dobrém. Vzpomínáme ho proto
stále a s námi i všechno občanstvo Nouzova a Senomat jako vzorného a pokrokového učitele.
Pan učitel Kotík Bohumír – to byl v těchto létech statný třicátník, pomenší zavalité
postavy, výrazných, energických rysů tváře s výraznými, těkajícími očima s typickou, krátce
přistřiženou bradkou / také bez ní/, vždy pohyblivý, rychlého kroku, často si upravující
nákrčník, rychle mluvící a živě gestikulující – to byl náš pan učitel Kotík. Kapesní hodinky
nosil pan učitel staromódně ve vestě na černé šňůře připevněné, jež vždy svým
charakteristickým pohybem – kontroluje čas při vyučování - vytáhl a zase zasunul do
kapsičky vesty. Tak ho vidíme ještě dnes, téměř po padesáti létech časového odstupu, jak stojí
před námi na stupínku a s vervou jemu vlastní vykládá, mluví nám do duše a káře nás, potřásá
hlavou a šermuje rukama. Je doslova nabit energií, mluví živě, přesvědčivě vášnivě, jako
Démosthenes. Káře-li nějaké uličnictví či lajdáctví, rozhořčuje-li se nad nějakou
nespravedlivostí a amorálností, zrudne v obličeji, oči se nalijí krví a spustí hromobití, až se
třída otřásá. Končí často obvyklým: “Vůl se bije, kůň se bije atd. – ale člověk?“ Jen zřídka
kdy ovšem použije tělesného trestu – spíše jen náznaku jeho, aby žáka zahanbil. Mluví-li o
českých dějinách, vykládá jich smysl a ponaučení pro nás, to je chvíle nezapomenutelná.
Vykládá živě, s emfásí, přesvědčivě.
Učil vždy třídy s nejstaršími ročníky a proto měl na nás, žáky, nejsilnější vliv. Dovedl
být vzácně spravedlivý a nedal nikdy známku zadarmo, musela být vždy zasloužená. “Hodně
naučil, „jak se o něm říkalo a nikomu nespravedlivě neublížil. Na svoje děti, pokud je také
sám učil ve třídě, byl velmi přísný a spíše jiným prominul poklesek, než svým. Pro život jsme
si od něho přinesli mnoho, nejen vědomosti, ale i toho morálního, co tvoří charakter člověka a
občana.
Byl rodem z Rakovnicka, ze Slabců, kde také učil. Měl četnou rodinu, syny a dcery,
kterým všem poskytl vyššího vzdělání. Bydlel v nájmu a dobře se pamatujeme na jeho
prošoupané lokte a spravované kalhoty. Nebylo divu, neboť vyživit tak četnou rodinu a děti
vydržovat na studiích z malého učitelského platu – to bylo vlastně hrdinství. Nezbylo toho
jistě mnoho pro jeho vlastní osobu. Snad jenom to pivečko si rád vypil mezi sousedy –
hospodáři a dělníky v hospodě, při něm podebatoval a tu svou fajfčičku rád vykouřil.
V obci byl znám jako učitel velmi pokrokový, rád se stýkal s rodiči svých žáků a často
dobře poradil. Netajil se svými sympatiemi pro socialisty a rád hovořil s dělníky. Nikdy se
v tomto směru nezměnil a s pozdějšími léty v osvobozeném státě jako řídicího učitele
v Lubné i jako pensistu v Kladně a v Praze poznali jsme ho při svých setkáních jako
skutečného socialistu a demokrata. Jeho socialismus nebyl však stroze materialistický, ale
oplodněný Masarykovsko – Drtinovským realismem.
I on musel ještě na sklonku svého života zakusiti německou invasi a okupaci země
nacisty. Horoucně si přál dožíti se znovuobrození Republiky, ale nebylo mu toho dopřáno.
Zemřel však již v době, kdy se rýsovala na východě i západě německá porážka a kvapem se
blížil den svobody. Byl o tom přesvědčen a to značně ulehčilo jeho konec.
Byl to vzor dobrého, pokrokového českého učitele, jednoho z dlouhé řady jemu
podobných dobrých českých kantorů, kteří nám vychovali nové pokolení a položili tak
základy naší svobody.
Jan Hlaváček, poslední z řady čtyř učitelů senomatské školy za rakouské éry přišel do
Senomat jako mladý „učitelský“ odkudsi z východních Čech. Studoval na učitelském ústavě
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v Jičíně a byl teprve na začátku své učitelské dráhy. Byl střední, štíhlé postavy, bledý, tehdy
se nám zdálo jakoby nemocné tváře, světlokaštanové vlasy jen spoře zakrývaly tvořící se již
pleš na temeni hlavy. Nosil stále cvikr, neboť byl krátkozraký. Jeho chůze prozrazovala
městského člověka; chodil zpříma, strojeně, odměřeně. – Přišel k nám jako „homo novus“ –
člověk neznámý a proto byl žactvem přijat i s trochou nedůvěry a v očekávání, co se z něho
vyklube. Za rok jsme ho již poznali.
Byl to velmi vzdělaný a schopný učitel. Velmi rád při svém výkladu zacházel přes meze
pro nás určené vyučovací látky a učil nás více, než co bylo jeho povinností. Měl v oblibě
některé žáky a žačky, kteří byli „premianty“ a které i okázale vyznamenával veřejnou
pochvalou i známkami. Na lajdáky, špatně se učící a notorické nezbedy byl „metr.“ Bylo-li
nutno, v zájmu udržení autority zakročil přísněji, ukládal písemné a jiné tresty a sahal i
k trestům tělesným, dlužno ovšem spravedlivě konstatovat, že jen vůči žákům méně
přístupným mírnému napomenutí. Byly chvíle, kdy jak se říká, i mrtvý by vyletěl z kůže a to
si již pan učitel zařádil od plic a slova příliš nepřebíral. Byl to jinak skvělý učitel, ovšem jeho
mládí mu před žáky neskytalo dostatek potřebné autority, zejména před nejstaršími ročníky
žactva, které učil a jež už si samo osobuje právo kritiky svých učitelů.
Při probírání učebné látky byl důkladný a na žactvo kladl značné požadavky. Byl také
hrdý na dobrou pověst senomatské školy. Jeho učební výklady a methody vyučovací byly
vzorné. Naplněny byly duchem sice starovlasteneckým, přitom však i pokrokovým. Zvláště
přírodovědu a dějepis vykládal způsobem velmi poutavým a rád podporoval soutěžení mezi
nejlepšími žáky, podněcuje jich ctižádost. Byl zvláště dobrým učitelem zpěvu a hrál
znamenitě na housle.
Ve veřejném životě se z počátku příliš neuplatňoval. V Senomatech učil jen několik let.
Oženiv se přešel na novou měšťanku v Kněževsi, kde působil až do svého pensionování.
Podle doslechu byl za války pro svou odbojnou činnost, do které se zapojil, Němci
persekuován a byl po nějakou dobu uvězněn. Žije snad dosud v Kněževsi na odpočinku.
Téměř půlstoletí uplynulo již od doby, kdy jsme učitele Hlaváčka poznali jako, mladého
učitele. Dnes se tedy již mezi mladé také nepočítá. Řadíme ho však dnes právem mezi
generaci starých, dobrých, vlasteneckých a pokrokových českých učitelů.

Jak se chodilo do školy a život v ní.
Nouzovští chodili do školy „přes pole“ a sotva se již dočkají, aby měli školu doma. Nám
dětem to nikdy nevadilo. Těch dvacet minut pěšky jsme přeběhli jako nic – a co jsme se při
cestě nadováděli, zvláště v době pěkné pohody. Bylo-li blátivo, odnesly to naše střevíce a
podlaha ve třídě, která i po očištění bot na rohožce u vchodu byla umazána „jedna radost,“
k malé radosti školnice, která denně třídu uklízela. Tehdy to nebylo ještě tak zařízeno, aby se
žáci ve škole přezouvali do lehké obuvi, chodilo se v jedněch botách. V létě ovšem se chodilo
stále „bosko.“ Počínaje dubnem a konče listopadem se chodilo jen tak bez bot a jen v neděli a
do kostela se chodilo v botkách / střevících / i na podzim, když již ráno mrzlo a tráva i stromy
byly pokryty minovačem jsme ještě chodili bosí, ač nohy pálily jak oheň a cesta se proběhla
poklusem. Ostatně bylo téměř pravidlem, zvláště u těch nejchudších, že jsme boty měli jen
jedny a nemohli jsme se tedy přezouvat. Na neděli se střevíce „naviksovaly“ a měli jsme je za
sváteční. Tehdy se žilo všeobecně chuději a skromněji.
I co se týče oblékání nedalo se mluvit o nějakém „přepychu“. Do školy se chodilo
všelijak. V usmolených kalhotách na kšandy a kabátku hodně obnošeném se záplatami a
nějakou „hučkou“ na hlavě. Jeden nosil šaty po druhém, až dosloužily. Oblýskané a usmolené
rukávy svědčily o tom, že ani v kapesnících nebylo žádného přepychu. Kolikrát pan učitel pro
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výstrahu a aby žáka zahanbil nechal tohoto zdvihnout ruce a ptal se ho, kde že má kapesník.
Inu, venku ledacos projde, co se ve městech jen tak nepromíjí a co patří k dobrému chování.
Ostatně také nebylo divu, že se na parádu a dobré oblečení tehdy tolik nedbalo. V každé
chalupě byla kupa dětí, výdělek malý, v zimě třeba žádný a žilo se na dluh. A ty naše mámy,
upracované a uspěchané se spoustou jiných starostí, ty neměly čas se s dětmi piplat a mazlit.
Venkovský kluk, ten musí být také více soběstačný a v chalupě musí také něco pomoci, než-li
jde do školy, nebo když přijde ze školy: Připravit krmení husám a králíkům, hodit něco koze
nebo napást husy, dojít pro vodu nasekat a přinést dříví – a pak teprve myslí na školu a svůj
úkol.
Byli jsme to kluci všelijací, ježatí, neupravení a bosí – dnes už takové ani nevidíme. Ale
nestydíme se za to. Páni učitelé znali venkovský život a svízelné a chudé životní podmínky
mládeže. Brali je v úvahu a omluvili lecjaký nedostatek. Byli také v mnohých případech
nápomocni i rodičům dětí, kteří si nemohli opatřiti různé školní potřeby.
Vyučovací pomůcky, pokud je neopatřovala sama škola na náklad obce si měly děti
opatřovati samy na svůj náklad. Učitelé však věděli, že by nebylo vhodné a účelné, aby si
školní potřeby děti samy kupovali, poněvadž by někdy na ně neměli peníze a nebylo by
opatřování těchto potřeb jednotné. Proto založili spolek pro podporu chudé mládeže a
z různých příspěvků a darů tyto potřeby sami nakupovali a žákům stejnoměrně a podle
potřeby rozdíleli. Žádalo se jen na rodičích, aby přispěli ročně 52 krejcary a za tento peníz
dostali žáci vše, co potřebovali. Pera, tužky, kreslící čtvrtky, sešity, gumy atd. a nejchudším,
kteří se přihlásili, byly půjčovány i knihy. Příspěvek 52 krejcarů ročně / v nynější měně by to
asi bylo 25 – 30 Kčs / platili ovšem všichni stejný, chudí i majetní, za jednoho žáka z rodiny
nebo třeba za pět, což bylo výhodou pro chudé a početné rodiny. Pan řídicí vše objednával
přímo z Prahy a dbal, aby školní potřeby byly řádně rozdíleny. Bylo to v té době nařízení
dobré a potřebné. Je sice pravda, že takováto opatření nejsou ideálním řešením a že i tyto
pomůcky by měli býti vlastně opatřovány na náklad veřejný, ovšem v tehdejších poměrech
bylo často nutno sahat ku svépomoci, sbírkám a obdarování chudých.
Školní výlety, jak jsou dnes organisovány, různé zájezdy a rekreační akce tehdy ještě
nebyly zavedeny a žactvo, zejména chudé, nikam se nedostalo. Také prázdninové akce pro
venkovské děti ještě neexistovaly a ve velkých městech byly teprve v počátcích. Pamatujeme
se, že jsme se se školou a v rámci vyučování dostali nejdále do Rakovníka k návštěvě
zvěřince kočovného cirkusu a to bylo vše. To byl ovšem pro nás zážitek nebývalý a
nezapomenutelný. Dosud jsme znali divokou a cizokrajnou zvěř jen z obrázků a nyní jsme ji
viděli ve skutečnosti! Opravili jsme si při této příležitosti své leckdy fantastické, skutečnosti
neodpovídající představy. – Kdo se tehdy dostal na návštěvu až do Prahy, to byl u nás hrdina
dne a všichni jsme mu záviděli. Byli to z naší třídy snad jen dva, nebo tři žáci! Také
fotografování žáků, dnes celkem běžné a často se opakující nebylo tehdy obvyklé a bylo
vzácnou výjimkou. Bylo tehdy také drahé a kdo si tu zlatku z domova nepřinesl, nemohl se
dáti společně s třídou vyfotografovat. Kdo z nás měl to štěstí / a také tu zlatku / a zachoval si
tuto památeční fotografii, ten se jistě rád zadívá na ten milý obrázek z dětství, na svoje
spolužáky a učitele, kteří dnes již nežijí.
V zimě to bylo se školní docházkou horší. Bývaly někdy tuhé zimy a také sněhu bylo
někdy mnoho a tak se stávalo, že nám museli nouzovští občané cestu úvozem ku „křížku“
prohazovat. Dnes je tato cesta upravena na silnici a závěje se nedělají, protože vítr sníh
sfoukne do polí. Bylo-li hodně sněhu a silně mrzlo, tehdy jsme zůstávali přes poledne ve
školní třídě a oběd jsme vyřídili jen nějakou tou svačinou. Se svačinou si pro nás maminky
velkou starost nedělaly. Normálně stačil silný krajíc chleba a málokdy byl namazaný, leda
když bylo doma „zabito“ a maminka nemusela šetřit sádlem. Teplý oběd byl až doma.
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Narozeniny císaře pána Františka Josefa se slavívaly mší svatou v kostele a školní
oslavou ve škole, při které byla zazpívána rakouská státní hymna „Zachovej nám Hospodine“
a pan učitel nám přednesl povinný oslavný proslov. Potom se šlo domů.
Když byly v r.1898 oslavy jubilea padesátiletého panování F. J. I., tehdy byla ve škole i
kostele velká oslava a žáci dostali barevný obraz císaře pána. Také na křížové cesty se
v květnu chodívalo se školou povinně, místo vyučování. To se chodívalo průvodem
/procesím/ do polí, přitom se zpívaly náboženské písně a tak se na Pánu Bohu vyprošovalo
příznivé počasí a dobrá úroda. Kdo chtěl být zadobře s panem farářem a chtěl dostat pěknou
známku z náboženství, které bylo považováno za první a nejdůležitější předmět, ten se pilně
zúčastňoval všech církevních slavností a bohoslužeb. Před vánocemi se před vyučováním
chodilo na „boráty“, na Hromnice se světila voda, „na popelec“ a Popeleční středě po
masopustě, na Zelený čtvrtek jsme asistovali před kostelem pod lipami „pálení Jidášů“, se
zúčastňovali se zpívání pašijí před Velikonocemi, chodilo se „k líbání“ o Velký pátek a
samozřejmě se chodilo též večer o Bílé sobotě na „vzkříšení.“ Průvod býval slavný; hasiči
v parádě, „nebesa“, zpěváci a školní žactvo, okna bytů ozářena svíčkami i kostel, kde slavnost
končila mší. O Hod boží byla vždy slavná mše a zpívalo se obvyklé slavnostní „Tedeum“. Na
květnou neděli se světily „kočičky“ a o Božím těle, kdy byl též slavnostní průvod
s doprovodem sboru dobrovolných hasičů a družičkami, nezbytným střílením z hmoždířů se
zastávkami procesí u několika venku, obyčejně u soch svatých upravených oltářů se světily
zase věnečky a kytice čerstvých květin, snítky a větvičky mladých břízek a modřínů, které
zdobily oltáře. Tyto posvěcené kytice a věnečky se potom ukládaly a zastrkávaly pod krovy
po půdách, „aby nehořelo“, nebo „aby neuhodilo“. K povinným úkonům při vyučování
náboženství patřilo i pravidelné půlletní chození ku zpovědi, kteroužto zpověď pan farář
přijímal ve škole na stupínku třídy. Žáci se museli doma ku zpovědi připravit, prostudovat
„zpovědní zrcadlo“, svoje hříchy si napsat na papírek a při zpovědi je panu faráři přečíst
pošeptmo do ucha, aby je ostatní čekající žáci v lavicích neslyšeli. Potom přijali rozhřešení od
pana faráře a hned po zpovědi činili v kleče „pokání“, aby byli úplně od spáchaných hříchů
očištěni a mohli druhý den v kostele přijmout „svátost přijímání“. Byla to někdy zvlášť
zajímavá podívaná na dvanáctiletého „hříšníka“, když si v potu tváře vybíral při zpytování
svědomí své hříchy a když s vážnou tváří / někdy i podezřele licoměrnou / „litoval“ svých
hříchů a činil kleče v koutě třídy své pokání ..“
K biřmování se nechodilo každý rok, ale vždy asi tak za 6 roků. K němu přijížděl
z Prahy biskup a bylo velmi slavnostní. K němu potřeboval každý biřmovanec také kmotra či
kmotřičku a přijímal obyčejně po nich i druhé jméno. Ovšem, neobešlo se to bez dárkování.
Naši otcové na rozdíl od matek se sice chovali povětšině k těmto náboženským
slavnostem a úkonům lhostejně, ba i kriticky, ale co naplat, velebný pán vyžadoval účast
žactva na těchto náboženských úkonech. Pro školní žactvo tyto okázalé církevní slavnosti
byly spíše vítaným zpestřením klidného a celkem jednotvárného, venkovského života a
maminky, více nábožensky založené, měly radost ze svých dcerušek, družiček, když jim to o
Božím těle pěkně slušelo a dbaly na to, aby se mládež pilně zúčastnila všech církevních
slavností.
Pro nás žáky byl ovšem nejvýznamnější okamžik v ten den, kdy jsme dostali od třídního
učitele čtvrtletní školní zprávu, ve které byl číslicemi vyjádřen náš prospěch. Byl to kritický
den a vedle spojených tváří jedničkářů – premiantů, bylo vidět i dosti rozpačitých, ba
nespokojených, kteří se domnívali, že jim bylo ukřivděno. Na konci školního roku to bylo již
vážnější, neboť se to již nedalo napravit. A leckohos z těch nenapravitelných lajdáků svrběly
už napřed záda i zadnice v předtuše očekávaného výprasku od otce, až přijde večer z práce.
Návštěva školy byla dosti přísně kontrolována a každý půlden musel být řádně omluven.
Kdo z žáků neměl školu rád – z byli také takoví – ten hledal příležitost, jak by se od školy
„ulil“. Byli to obyčejně ti, kteří nejvíce potřebovali dodržovati přesně docházku, nedbalci a ti,
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kteří projevovali více mimoškolní zájem. V tehdejších dobách byla také dvěma nejstarším
ročníkům ze čtvrté třídy poskytována t.zv. „úleva ve školní docházce“, to znamená, že od
1.dubna až do konce školního roku byli tito žáci osvobozeni od návštěvy školy, pakliže o to
požádali a měli proto aspoň formální omluvu, že jich rodiče potřebují pro pomoc
v hospodářství atd. Této problematické „výhody“ nebylo ovšem celkem mnoho používáno a
jen několik žáků využívalo této úlevy. Zajímavo je, že úlevy se dožadovali spíše žáci chudí
než synkové z větších hospodářství: Také ti, kterým škola příliš k srdci nepřirostla.
Když se konečně přiblížil poslední den školního roku a když jsme svátečně oblečeni a
ve slavnostní a příjemně – vzrušené náladě přijímali z rukou pana učitele výroční zprávu o
školním prospěchu, to byl již konec učení a začátek školních prázdnin. Celé dva měsíce volna,
bez učení, bez úloh a bez toho protivného časného vstávání a spěšného vypravování se do
školy, to přece stojí za to! Tím spíše si odvyknul i pan učitel po té deseti měsíční dřině s 50
žáky ve třídě. Teprve dnes to víme a oceníme, že to nebyla práce lehká!
Vesele a s hlučným pokřikem vyběhli žáci ze školní budovy a pospíchali k domovu.
Mnozí byli spokojeni a chlubili se pěknými známkami – jiní zklamáni a jaksi nesví
v očekávání věcí příštích jen mrzutě a vyhýbavě odpovídali na otázky, jaké bylo školní
vysvědčení. Ve školním věku – jaképak filosofování – to se žije jen přítomností a ze dne na
den, melancholie by nebyla na místě, zvláště když má žák před sebou krásné dva měsíce
prázdnin, volnosti a bezstarostnosti. Je sice pravda, že bude teď maminka na nás žádat více
domácí práce, že nás čeká pasení his, chození na trávu, do lesa na palivo, že za několik dní
začnou žně a že budeme česat chmel – ale něšt! Zbude přesto více času na hry s kamarády a
skotačení ve večerních hodinách, budeme chodit na jahody, borůvky, sbírat houby a ještě
zbude čas na koupání v tůních potoka a v Davidovi rybníce.
A proto je nám hej – zvesela opouštíme školu a těšíme se na prázdniny. Naše školička,
ta nám neuteče – s tou se zase shledáme po prázdninách i s tím naším panem učitelem,
kterému je dnes také veselo a který se také, jako my, těší na prázdniny a odpočinek.

Loučíme se se školou a jdeme do života.
A když nakonec přišel den, kdy se nám bylo se školou rozloučiti na trvalo a když jsme
přijímali z rukou pana učitele propouštěcí vysvědčení, to se nám sevřelo srdce a bylo nám
smutno – ba úzko. Vždyť těch osm roků, strávených ve školních lavicích se spolužáky,
s kterými jsme rostli, učili se a dováděli, i s našimi spolužačkami, s nimiž i po vychození
školy jsme se rádi viděli a zůstali kamarády, to byla páska, kterou nelze jen tak přerušit a
vymazat z paměti ani po dlouhých létech. Vzpomínky na sta veselých i vážných příhod ze
školy i mimo ni, na ta různá malá dobrodružství, ty nelze jen tak zapomenout. Jistě nás teď,
jdouce do skutečného života, čekají vážnější chvíle a úkoly i – starosti. To nám též připomněl
i pan učitel.
Proto, když nám náš pan učitel se zvlhlými očima podával propouštěcí vysvědčení a
když rozechvělým hlasem nám dával rady a poučení pro život, to již jsme se neubránili
pohnutí a slzám. Děkovali jsme mu a slibovali, že nezapomeneme našich učitelů, ani naší
školy, ve které jsme strávili velký kus našeho života a nejkrásnější léta našeho mládí.

o-o-o
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Šanovský les.
Nejbližší svou polohou i lidskými vztahy nouzovských občanů k němu jest nám
Šanovský les. Říkáme o něm, že je to „náš les.“ A plným právem. Pro Nouzovské je
Šanovský les – a totéž lze říci i o lese sousedním, Pšovlckém – něčím více, než každý jiný les.
Neskýtá jim jen příjemné osvěžení, ale je jim i spoluživitelem. Byl nám také vždy věrným
druhem v mládí, rostl s námi do mužných let a i ve dnech stáří a soumraku života zůstal nám
věren, uzraje a dodýchá s námi.
A přec tomu není tak doslova. Jednotlivé kmeny sice padají pod zuby pily a údery
sekyry, také pod nárazy vichru, který rve koruny stromů a také kusadla mnišky ukracují život
pyšných jedlí a smrků. Avšak za ty stromy, které padly, dorůstají již nové porosty vysázených
pasek a les, o kterém se říká pravdivě, že je „věčný“, žije a roste dál.
Jaká to podobnost s lidským životem! Věčný je koloběh života lidí a celé přírody!
Šanovský i Pšovlcký les nejsou lesy příliš veliké a hluboké – jak se říká o lesích
Křivoklátských a Šumavských. Zvláště o Šanovském lesu lze říci, že když se postavíš do jeho
středu, uvidíš prosvítat severní či jižní jeho okraj. Jeho celková rozloha činí 74 ha. Pšovlcký
les je značně větší – má celkem 360 ha rozlohy. Je také vzdálenější a proto nouzovskými
méně navštěvovaný.
Šanovský a Pšovlcký les pokrývají nejvyšší body a úbočí Vinničného vrchu, hlavně jeho
jižní, sráznější svahy i část západní, mírně se sklánějící, končící u samotných Pšovlk.
Šanovský les se táhne od jámy, zvané „v Neckách“ u Senomat svým severním okrajem po
nejvyšších kótách „Vinničného vrchu až na rozcestí „u křížku“ při Přílepsko-Šanovské silnici,
kteréžto místo je dominantou Vinničného vrchu. O něco níže směrem k Šanovu překračuje
Šanovský les tuto silnici směrem západním „ve Spálence“ a končí na svazích vrchu nad
bývalým Nitkovým rybníkem a mlýnem. Jižní okraj lesa se dotýká na některých místech
okresní silnice, vedoucí od Senomat na Pšovlky a odtud dále k Jesenici. Jižní úbočí vrchu,
porostlého lesem, je rozkryto několika stržemi. – Les Pšovlcký je odlehlejší a proto méně
navštěvovaný; není tak členitý, je celkem vzrostlejší a v rovnější poloze rozložený. Šanovský
i Pšovlcký les se stávají téměř vesměs z borovic a jedlí, má jen málo smrků a modřínů,
listnatých stromů ještě méně.
Šanovský i Pšovlcký les patřily odedávna k velkostatku Holešovickému, který vlastnili
hrabata Vallisové. K správě a ohlídání lesa měli svého fořta a pro les Šanovský hajného.
Fořtovna / hájenka / je až na konci Pšovlckého lesa u Pšovlk. Po zabrání lesů do státního
vlastnictví pominulo i panství Vallisů a lesy tyto patří do správy Petrohradského polesí.
Nouzovská obec se po I.světové válce snažila získati Šanovský les do svého vlastnictví,
ale nepodařilo se jí to. Je to velká škoda pro obec.

Dary našeho lesa.
Máme rádi naše jehličnaté, borové, smrkové a jedlové lesy pro jich celoročně stejný
vzhled a svěžest, také pro věčnou a uspávající píseň šumících korun jich stromů, i pro tu
zdravou a příjemnou pryskyřicovou vůni, kterou nás osvěžují. Nevyměnili bychom je za lesy
listnaté, dubové a bukové, které se nám zdají jednotvárnější a méně zajímavé. Máme rádi náš
jehličnatý les pro jeho travnaté paloučky a hebký mech, na kterém jsme si tolikráte hověli
zkříživše ruce pod hlavu a dívajíce se do tiše šumících korun jedlí a smrků, šeptajících věčnou
píseň lesa, píseň věčného koloběhu života. Známe a pamatujeme jeho houštiny, paseky a
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travnaté jámy, kde jsme nalézali první červené jahody, kterých jsme nosili domů plné hrnečky
a džbány. Později byly to zase borůvky, kterým u nás říkáme „černé jahody“, které zase rostly
nejvíce ve vysokém lese a ve „Spálence“ – na kterých jsme se „pásli.“ Znali jsme již svá
místa, kde je máme hledat – to byly hody! Nosili jsme jich domů plné hrnky a džbánky. Černá
ústa a černé ruce malých sběračů svědčily o tom, že se sbíralo i do úst. Ovšem, sběračů jahod
a borůvek bylo mnoho a vždy nebyla stejně velká úroda. Šanovský les byl pro nás malý, proto
se chodilo dále do lesa Pšovlckého.
- Malinových a ostružinových keřů nebylo mnoho, ty byly pro nás vzácnější pochoutkou a
kdo chtěl hodně natrhat, ten musel hodně daleko, až do „Němec“, k Oráčovu a Jesenici.
Brusinky rostly nejvíce v nižším, borovém lese a na pasece za Šanovskou silnicí a uzrály až
v srpnu.
A když přišla sezona hub – to bylo v máji nejdříve a hlavně v srpnu a září, kdy houby
nejvíce rostou – tehdy bylo v lese nejživěji. Ještě za ranního šera nouzovští houbaři zaútočili
na les. Byla to ponejvíce odrostlejší mládež a starší, zkušení houbaři. Každý znal již svá místa
a snažil se, aby ho nikdo nepředešel. Nejdříve se šlo do mladého lesa / houštinky / po obou
stranách šanovské pěšiny při kraji lesa, kde rostly nízké hříbečky a tmavou hlavou. Potom se
šlo na vrch nad velkou lesní jámou, kde v šedém mechu a pod napadaným jehličím nahmatal
čiperný houbař hnědé, ba skoro černé kloboučky hříbků na nízkých, kulatých nožičkách,
známé svou kořennou houbovou vůní.
Vědělo se také, že za hlubokou jámou ve smrkovém háji rostou bledé, skoro bílé
hříbečky, které se nejlépe hodí k nakládání, téměř celé ukryté v zemi pod napadaným
smrkovým jehličím, proto se šlo i tam za bezpečnou kořistí. Ve vedlejším vysokém lese
poblíže Šanovské silnice rostly opět světle – hnědé hřiby na vysokých nohách. A kdo neměl
ani zde mnoho štěstí, ten šel dále přes silnici do „Spálenky“, kde jistě něco našel nebo zašel i
do „Smutného kouta.“ Když rostly hodně hřiby, nebyl zájem o jiné, méně ceněné houby,
bylo-li jich málo, sbíraly se také klouzky, lišky, kozáčci, křemenáče, zelenky, jelenice, mladé
ryzce, syrovinky, zkrátka vše co se dalo jíst a usušit. Nic se nevyrovná krásnému pocitu
spokojenosti houbaře, když se tento vrací a plným uzlem nebo košíkem pěkných hřibů a může
se pochlubiti tímto krásným úlovkem známým, které na cestě potká. Třeba byli od rosy hodně
urousáni nebo od deště promoklí, to jim nevadí – houbařská vášeň je zlá ... - I dnes rodí náš
les dosti hub, je-li ovšem příhodné počasí. Houby rostou nejvíce po žních, o chmelách,
v srpnu a září, kdy je na ně málo času pro jiné pilné práce. Houbařský sport je ale u nás
v takové oblibě, že se najde vždy dosti těch, kteří si na houby přivstanou.
Důležitější však než tyto mlsné plody lesa, o něž se nejvíce zajímá naše mládež, jsou
dary praktické, které nám naše lesy, třeba malé, odevždy poskytovaly. Možno říci, že téměř
po celý rok většina chudých domkářských rodin v Nouzově topila dřevem, doneseným z lesa.
Chodilo se téměř po celý rok do lesa na pařízky, součky / sušiny /, na šišky, sbíranku atd.
Vydatným pomocníkem našim maminkám a hospodyňkám, které po celý rok nosily na svých
zádech z lesa suky a sbíranku, byla vždy naše mládež. Byly to zvláště borové a smrkové
šišky, kterých mládež nanosila mnoho pytlů a nůší. Dobře se jimi topilo. Je pravda, že se
dřevo / polenové / také kupovalo v metrech hlavně pro vytápění pecí na pečení chleba, ale to
bylo málo. V každém stavení se hledělo na to, aby na zimu byla připravena dostatečná zásoba
naštípaného dříví, pařezů a suků. A to bylo také do značné míry úkolem odrostlejší mládeže.
Tu nejtěžší práci ovšem vykonali po své denní práci tatínkové a hospodáři. Při probírce lesa a
dělání pasek se zakupovaly celé fůry klestí, které se rozsekalo a svázalo do otýpek. Topilo se
jimi po celý rok.
Žilo se tehdy chudě; výdělek byl v zimě malý, nebo žádný a každá, i malá pomoc byla
dobrá. Je také pravda, že se maminkám, které šly do lesa na malé součky připletl do válu i
menší, rozřezaný strom / nebyl-li hajný na blízku /, což se pěkně zamaskovalo a ukrylo.

83

Potřeboval-li v hospodářství někdo nějakou tyčku do hradby nebo sloupek – také si je nešel
koupit. Ale to bývalo tak všude na venkově a bráti z panského, to nebyl ani hřích.
Z lesa bylo možno upotřebiti v našich domácnostech všechno. V době nouze o krmivo
se chodilo do lesa na trávu, vyžínaly se paseky, strouhy a jámy a také na stelivo pod dobytek,
suchou trávu a řasu. Je samozřejmé, že na podzim, když bylo třeba vystlat okna světnic, aby
tam nefoukal studený vítr, že se z lesa přinesla pro ten účel nůše krásného, zeleného mechu,
do kterého se napíchaly pěkné papírové růžičky. Také, když přišel čas dušiček, naše maminky
a děvčata odnášeli celé nůše zeleného mechu na hřbitov, aby jím obložili hroby. Zajisté i dnes
se tak děje. Je jisto také, že jako dříve, tak i dnes nedělá si nikdo starostí, kde si opatří vánoční
stromek. I ten dodá náš les promptně a bezplatně, tatínkové už to zařídí. Na omluvu všech
nás, kteří jsme těžili z blízkosti lesa a kteří jsme jej vždy také pokládali za svůj, zvláště dokud
byl panský, uvádíme to, že i to ptactvo nebeské, které také neseje, ale sklízí, i ta polní a lesní
zvěř užívá plody lesa a polí bez povolení. Ostatně ani takový ušák, který vyběhne z lesa, aby
se šel napást do selských polí a uvázne v šikovně nastraženém oku na okraji lesa či polí,
nemůže příliš zatížit svědomí hospodářů, řídících se zásadou: „Děláš škodu nám, tak si jí
musíš zaplatit.“ Jako další omluvu za toto málo legální užívání plodů lesa uvádíme i tu
skutečnost, že za starého panského režimu panští hajní, kteří stejně nemohli zabránit, aby se
v lese nečinila škoda, dávali pasírku do lesa všem, kteří byli ochotni odpracovat několik půl
dnů v lese při vysazování školek a pasek, také při kácení a probírce lesa. Je samozřejmé, že za
tuto nehonorovanou práci si Nouzovští v lese vzali větší náhradu a že se i ostatní, kteří v lese
nepracovali, přiživili.
Šanovský les znamenal tedy pro Nouzovské mnoho po stránce hmotného prospěch
z něho. Pro naši mládež byl les ještě něčím více. Les pro ni znamenal plné využití svobody,
volnosti a radosti z pohybu v něm při sbírání lesních plodů a plašení zvěře a ptáků při
toulkách lesem, k malé ovšem radosti hajného. Opravdu, venkovský kluk užije více než
městský! A není větší radosti a lepšího požitku, než prohánět se v lese. Přitom se také
nabudou všelijaké zkušenosti, kterých nelze získat na ulicích města. Poznat přírodu, co roste
na poli a v lese, poznat život ptáků a zvěře i plody lesa, umět odhadnout počasí a poradit si
v nesnázi, to je lepší škola života a lepší základ pro něj, než co jiného. Proto se venkovští hoši
a děvčata umí lépe „otáčet“ v životě a rvát se s ním, protože poznali přírodu i poněkud tvrdší
venkovský život.
Ještě třeba vzpomenout při vyprávění o našem lese největší katastrofu, která postihla les
v zimě r.1939 před vánocemi. Nezpůsobila ji mniška, ani válečné události a nějaké masové
kácení lesa, ale polomy, které zapříčinil vlhký sníh a vichřice, která i silnější kmeny přelámala
jako sirky. Byla to žalostná podívaná na spousty, jež tato polomová katastrofa způsobila.
Možno říci, že celá třetina lesa byla zničena a trvalo dlouho, nežli byly pahýly a koruny
stromů, zatím již uschlé odstraněny a zpracovány na palivové dřevo. Dnes je již les vyčištěn a
za zničené stromy jsou již vysázeny stromy nové, dosti již vzrostlé.
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Co nám řekl náš les.
A ještě jednu vzpomínku, tak trochu sentimentální, věnujeme našemu lesu. Má přímý
vztah k našemu životu. Navštívili jsme les v těch končinách, které jsme neshlédli od svých
jinošských let, tedy asi po 40 let. Znali jsme zde každou mýtinu, každou větší skupinu stromů
a jaké to byly stromy, vysoké, nízké, mlází či stromy odrostlejší a hle – nepoznali jsme tato
tak dobře známá místa. Mohutné kmeny jedlí a borovic zmizely, dříve nízké smrčky vyrostly
ve štíhlé, vysoké smrky a nově vysázené paseky zarostly jedličkami a smrčky. Tato část lesa
úplně pozbyla svou bývalou tvářnost – nepoznali jsme jej. Tolik se změnil les za těch čtyřicet
let!
Mimoděk jsme se podívali zkoumavě také na sebe: To jsme se změnili i my tolik? Je to
možné? Říká se přece o lesích a stromech, že rostou pomalu a hle – jaká změna za pouhých
40 let! Jistě i s námi se stala změna. Ovšem, že se stala! Nebuďme marniví! Změna se stala,
ale ne k lepšímu – k horšímu! Z jinocha se stal muž a to ne již mladý, dokonce starý muž –
brzy to bude stařec.
A cítíme ve svých údech, že je tomu skutečně tak: „Je čas pomýšlet na návrat domů!“ Les
nám nastavil své zrcadlo. Podívej se člověče, jaký jsi? ! Stárneš!“
To nám řekl náš Šanovský les, němý, ale přece dosud stále živý svědek a pamětník dnů naší
mladosti. A proto teskníme…

o-o-o
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Přílepská skála.
Je to jakýsi protějšek Šanovského lesa i Vinničného vrchu, na kterém se rozkládá celý
katastr obce Nouzova. Ani jedno políčko nouzovských hospodářů neleží na jejím úbočí,
neboť patří celá do katastru obce Přílep. Přesto však je nám tento vrch drahý a milý proto,
poněvadž je vidět z okének chaloupek v celé naší obci a nahlížel také všem generacím rodáků
obce do jich kolébek. Proto nás její obraz provází celý život a bez Přílepské skály si
nedovedeme ani Nouzov představiti.
Ještě jiná okolnost utužila pásku, která nás pojí s tímto vrchem a byla pro náš vztah
k němu nejvíce rozhodující. Desítky otců rodin z Nouzova vydělávalo si po celá desetiletí
svůj chudý chléb v lomech, které na několika místech rozhlodaly Přílepkou skálu. Téměř
v každém nouzovském stavení byl jeden nebo i více kameníků. Jaký to protějšek k dnešku a
obrat v životě obce, kdy byste nenašli v obci ani jednoho kameníka, snad ani ne důchodce
Národní pojišťovny, protože již poslední kameníci vymřeli.
Na „generálce“ je Přílepská skála vyznačena jako kóta, označená výškou 416m. Její
vrchol je téměř holý. Jen asi tři zakrnělé borovice, větrem ošlehané a na způsob nízké horské
kleče zakrslé jsou na jejím vrcholu. Říká se také, že na jejím vrcholku jest místo, kde po celý
rok nesejde sníh. Přesvědčili jsme se několikrát na místě, že tomu tak není. Nadmořská výše
v této zeměpisné výšce neopodstatňuje nijak toto tvrzení a slunce zde má přístup všude. Větší
polovice vrcholu této skály vlastně již zmizela vylámáním pískovcového kamene v tomto
nejrozsáhlejším lomu, který byl dříve jmenován jménem posledního soukromého majitele –
nájemce Emila Vachtla z Přílep. Sjízdná cesta do tohoto lomu vede po mírnějším svahu od
Přílep. Kolem lomu a celého vrcholu skály jsou navezeny z povrchové skrývky lomu veliké
násypy vyvezeného drobného kamení, štěrku a hlíny, které jsou charakteristickým znakem
vrcholu skály, který tím pozměnil svůj původní tvar. Pod těmito násypy je okruh neplodné,
pastevní půdy, místy močálové, ze které vyčnívají na straně jihozápadní osamělé balvany
kamene /mugle /. Tato neplodná půda byla později osázena lesními stromy, takže tam vznikl
malý háječek. Na straně severozápadní a severní sahají plodná pole až pod samý vrchol skály.
Z této severní strany se jeví Přílepská skála jako docela nízký kopeček / od Kněževse / na
rozdíl od úbočí obráceného k Přílepům a Nouzovu, tedy k údolí Přílepského potoka,
obtékajícího srázné úbočí skály se strany jihozápadní.
S této strany, tedy od Nouzova, vypadá Přílepská skála mohutnější, ba imposantní ve
srovnání se svým okolím. Severozápadním směrem zabíhá skála táhlým svahem až do
přílepské obce, kde končí sráznou patou u potůčku. Spodní svahy skály končí srázně na straně
obrácené k Nouzovu u Přílepského potoka až u „Bělidla“. Na stranu jihovýchodní,
k Rakovníku, pokračuje Přílepská skála protáhlým hřbetem, pokrytým lesem, kterému říkáme
Rakovnický, protože patřil odedávna k majetku kdysi král. Města Rakovníka. Tento
pahorkovitý hřbet vybíhá dopředu k Přílepskému potoku návrším, zvaným „Smoliňák“.
Poněkud výše a vpravo nad samotou „Bělidlem“ jsou na stráni malé lesíčky a hustě stromy
obrostlé jámy.
Podél dolního úbočí skály u samé její paty nad Přílepským potokem se vine cesta, která
spojuje několik kamenných lomů, starých i nových, které byly, nevíme přesně kdy, v dávných
dobách zde otevřeny. První velký lom, zvaný dříve „Hušperk“, je na samém kraji Přílep.
Pískovcový kámen, který byl vylámán ve všech skalách, byl hlavním stavebním materiálem,
z kterého se stavělo v okolních i vzdálenějších obcích.
Stavělo, ale už nestaví, ale o tom až později. – Další skála / lom / je zářez do vrchu
v ohbí Přílepského potoka a naproti „Mrázkojc“ parnímu a válcovému mlýnu při potoce
ležícím. Této skále se říkalo a snad ještě říká „Ottova“.
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Všechny lomy, které popisujeme / v řeči nouzovských se ovšem říká „skály / dostaly svá
jména po podnikatelích, kteří tyto skály pronajímali a zaměstnávali v nich své dělníky. Často
měnily své nájemce a proto pojmenování, která používáme / z doby před 50 lety /, ztratily již
svůj význam a dnes se jim snad tak už neříká. Upadla u těch mladších v zapomenutí také
proto, poněvadž tyto lomy jsou už opuštěné a nepracuje se v nich téměř.
Další, třetí skále se říkalo jeden čas Prokopova. Vedle ní byl otevřen nový, zatím malý
lom, kterému se říkalo „Malá skála“. Posledním lomem na straně nouzovské byl větší a starší
lom, kterému se dříve říkalo Vachtlův, ale později podle nového nájemce a podnikatele skála
Pekařova, později Emila Brabce z Nouzova.
Celá Přílepská skála, půda neplodná a lomy byla součástí majetku Olešenského panství,
jehož vlastníky po celá dvě poslední století byl knížecí rod Fürstenberků. Odtud se říkalo
Přílepské skále „Panská skála“. Republika podstatně omezila pozemkové vlastnictví tohoto
německého knížecího rodu a připravila ho i o šlechtický predikát. Po II.světové válce
Republika vymetla poslední zbytky majetkových výsad tohoto cizáckého rodu a zbavila nás
jich přítomnosti. Dnes patří neplodná půda i lomy přílepské obci .- Téměř se v nich nepracuje,
jen příležitostně se láme v nich stavební kámen.
Od r.1950, kdy se značně zase rozšiřují chmelnice, láme se v přílepských lomech kámen na
t.zv. „chmelaře,“ t.j. kameny, které se zakopají do země a na nich se zakotví drát, který
upevňuje a zajišťuje stabilitu drátěných konstrukcí chmelnic. Ve všech těchto lomech se
pracovalo skoro nepřetržitě – ovšem s častými omezeními podle stavební konjunktury i se
zimními přestávkami. Ale už za I.Republiky nastal konec konjunktury pískového kamene a
používání jeho bylo silně omezeno. Pískovec zde nebyl dobré jakosti a ve stavebnictví byl
stále častěji nahražován tvrdou a odolnou žulou od Petrovic a z Krt. Již dávno zanikla sláva
mlýnských kamenů zvaných „přílepáci“, které se zde opracovávaly a po dalekém okolí
rozvážely. Ani na hřbitovní práce a pomníky zdejší kámen již nevyhovoval a také ne na
schodiště, sloupky či obruby u staveb přestalo se užívat kamene / kromě základů / a kámen
nahražovaly stále více cihly. Přílepské lomy odumíraly, charakteristický klepot kamenických
kladívek a zvonivé zvuky želízek – zdaleka slyšitelné – ustávaly a stávaly se řidší a slabější.
Bylo stále méně práce, kameníci byli propouštěni a rozběhli se po světě, kde ještě nějaká
práce byla. Nikdo se již neučil kamenickému řemeslu a staří kameníci ubývali. Ubývali tak,
jak ubývalo práce. Někteří se uchytili v kamenických a sochařských dílnách v Rakovníku, jiní
šli do stavebnictví, někteří se vrátili ku svým políčkám do zemědělství a největší část jich se
ubírala krok za krokem a rok za rokem za bílou hřbitovní zeď – nebylo jich už potřebí. Za léta
práce v lomech pískovcový prach rozežral jejich plíce a ztrávil jich síly. Tuberkulosa plic,
největší nepřítel kameníků, řádila mezi nimi nemilosrdně a každoročně vyrvala z řad
nouzovských kameníků nějakou oběť.
Klepání a zvonivý zvuk želez kameníků i občasné výbuchy náloží prachu a dynamitu při
trhání skal staly se stále řidší a řidší. Definitivně ustaly a přílepské lomy zmlkly v krisových
létech 1930 až 1934. Nebyla práce, i venkovští hospodáři přestali stavět pro nízké ceny a
odbytovou krisi zemědělských výrobků. Také beton a stále více se rozmáhající používání
cementu při stavbách ve městech a při pozemních stavbách zavinilo konec slávy pískovce a
kamenického řemesla u nás. To byl již konec definitivní a od té doby odumřely tyto lomy
docela. Nikdo z podnikatelů se již neucházel o nájem skal a jen tu a tam přijde někdo, aby si
ulomil kus kamene či opracoval sloupek či schod pro domácí potřebu…
A přece přílepské lomy prožily svého času bouřlivý rozvoj a bylo v nich veselo. Stovky
dělníků oživili jeho skály. Dělalo se ve všech lomech naplno. Bylo to v době stavby
Rakovnicko – Lounské dráhy v létech 1900 až 1905. Peníze přišly do oběhu mezi lid a hned
to bylo znát. Zaměstnavatelé, kteří měli dodávky kamene, obrub a kvádrů na mosty
termínovány, neutahovali tolik dělníky a snažili se lépe zaplatit. Tehdy se opravdu i Nouzově
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a v Přílepích dobře žilo. Bohužel, konjunktura netrvala dlouho. Dráha byla dostavěna a byl
konec.
Jakési zbytky kamenických dílen zůstaly ještě v hořejší a největší Vachtlově skále, také
kovárna, kde se ostřila kamenická želízka, „punčety“ a železné sochory. Také zbytky kdysi
obývaného stavení, rozbitého a nepouživatelného jsou tam vidět. Jinak je tam pusto a
prázdno. O lom se nikdo nestará.
V dolejších skalách je pustota ještě větší. Tam zmizely již i zbytky starých kováren a
není nikde vidět pozůstatky nějakých provozních zařízení. Jen vrabčáci a rorýsi oživují pustá
zákoutí, zarostlá keři a travou a ukrývají svá hnízda v děrách skal. Pátrajíce po starých a tak
nám známých cestách a pěšinkách kolem lomů podivujeme se, že je nemůžeme ani najíti.
Přestalo se po nich jezdit a chodit před mnoha léty a proto jsou zarostlé a neznatelné. Násypy
hlíny a odpadového kamení „šutru“ téměř již nepoznáme, tak souvisí již s okolním terénem
k nerozeznání.
A přec bychom rádi našli ono místo, kde jsme si sedli s otcem – kameníkem při obědě,
který jsme mu donesli, kde jsme si s ním popovídali a si postěžovali na těžký život a
projednali s ním i ty drobné domácí starosti. Někdy donesla oběd maminka, někdy bratr,
sestřička, jak kdo měl čas. Muselo se s ním pospíchat, aby nevystydla polévka i ten kousek
masa s omáčkou, který ovšem nebyl každý den. S obědem se přicházelo obyčejně právě včas,
když dílovedoucí / parťák / pískal „padla“. K jídlu nezbylo mnoho času, protože v jednu
hodinu odpoledne už se zase začínalo dělat a také my, školáci, jsme museli být ve škole
v Senomatech. – Oběd se nosil v košíkách s víčky a byl přikryt utěrkou, „aby nevystyd“.
Nebyli jsme pochváleni, když byl oběd rozlitý či studený, nebo když maminka
zapomněla oběd dosti osolit. Ale někdy se něco musí stát. Zakopneš o kámen a už je neštěstí
hotové.
Oběd chudého kameníka nebyl nikdy zvlášť bohatý, ale tento byl hned spokojenější,
když maminka poslala kousek masa a v létě, když bylo hodně teplo, i láhev piva, zabalenou
v mokrém ručníku. To jsme dostali i pochvalu od spokojeného tatínka. Ba, kamenická práce
je těžká, velmi těžká – a pískovcový prach sedá na plíce, je potřeba jej spláchnout.
Když bylo chladno, z jara a na podzim, obědvalo se obyčejně za větrem v nějaké boudě
či v kovárně. V létě se obědvalo venku a po obědě si kameníci ještě chvíli pohovili,
natáhnuvše své údy někde v chládku na trávě a třeba i na kamenech.
Při těchto pochůzkách s obědem jsme se blíže seznámili s prací lamačů kamene a kameníků.
Lamač musí kámen vylomit ze skály / větší kus / odstřelováním náložemi prachu či dynamitu
a tyto velké kusy roztrhá tím způsobem, že bije těžkou železnou palicí do klínů / punčetů /, až
se roztrhnou na menší kusy potřebných rozměrů. Kameník / vyučený / potom tyto kusy
zvedne na dřevěné kozy a kladívkem a nabroušenými želízky tyto kusy načisto opracovává. Je
to skutečně těžká práce a nepříliš dobře placená. I pohled na tvrdé, mozolnaté a často
potlučené ruce kameníků dotvrdí pravdivé rčení o „těžkém chlebu z kamene“, ba trpkém a
chudém chlebu.
Toto poznání kamenické práce z blízka i vlastní naše zážitky z chudého a těžkého života
chudých skalníků vedly nás, malé, k rozvažování a usuzování: Není to dobře na tom světě
zařízeno a je to třeba změnit. Proč dělník za svou těžkou práci je tak špatně odměňován a proč
jiní, kteří mají práci příjemnější a snazší, nebo dokonce nic nedělají a jen svůj majetek
spravují – proč tito jsou na tom lépe a jsou ještě váženější? Proč děti dělníků, těžce
pracujících a špatně odměňovaných nemohou studovat a proč musí také sdílet těžký osud
svých otců? A naopak, proč synkové bohatých a lépe situovaných rodičů jsou stále na tom
lépe, mohou studovat a bez své zásluhy mohou sedat u bohatšího stolu, dostávat úřady a
hodnosti? – Tyto nezodpověděné otázky budou jednou i pro nás zodpověděny správě a
spravedlivě!
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Když s letním podvečerem jsme vídávali po známé pěšině od skály přicházeti řad
skalníků, našich otců, bratří a strýčků, když se od dolejší jámy začali dělit na dvě skupiny a
s kabáty přehozenými přes jedno rameno a přihnuti šli těžce a unaveně husím pochodem po
vsi nahoru a do „dvora“, aby zaklapli vrátka u svých domů, zadupali na zápraží a otevřeli
dveře svých domovů – snad jsme si my mladí tehdy ani neuvědomili velikost oběti našich
otců, kterou denně přinášeli pro nás: Abychom měli co jíst, abychom měli co obléci a mohli
jíti vesele a bezstarostně do školy. Abychom si mohli zaskotačit a s kamarády si vyhrát.
Konečně, abychom si mohli v klínu domova odpočinout a spoléhajíce se na ochranu a péči
starostlivé maminky dětsky – blaženě usnout.
Rozloučíme se s naší Přílepkou skálou, němým svědkem dnů naší mladosti. Obešli jsme
již všechny její opuštěné lomy, mlčící, zarostlé býlím a křovím. Nenávratně pryč jsou doby
veselého cinkání a klapotu kamenických kladívek, už dávno není slyšet veselý hovor či pokřik
a škádlení kameníků. Skály mlčí a mlčí – jen ty tady stojíš bláhový člověče a chceš, aby starý
obraz života oživnul s jeho radostmi i starostmi. Ale on se nemůže vrátit, protože ti, kteří by
měli dále hrát svou úlohu, jsou pryč. Buďto se rozprchli do světa nebo spí za bílou zdí
senomatského a přílepského hřbitova. A mezitím se život změnil – příliš změnil, než aby se
mohl vrátit život starý.
Vystoupili jsme na vrcholek skály a obhlížíme okolí. Stále stejný obraz, po desetiletí
nezměněný, jen detaily jednotlivostí se leckde změnily. Nouzov, Přílepy, Holešovice
s Hořesedly jsou vidět jak na dlani. Senomaty a částečně i Kněževes jsou ukryty v údolí a jen
Hostokryje, Příčinu, Petrovice a Zavidov zahledáme nezřetelně. Pod námi je přílepský mlýn,
stále stejný – tyčkové chmelnice již dávno byly nahrazeny drátěnkami, které se táhnou po
celém údolí Přílepského potoka ku Kolešovicům a k Pšovlckému lesu jako zelené háječky.
Bližší obzor v tu stranu ohraničuje temný lem Pšovlckého a Šanovského lesa, táhnoucí se do
dálky po vlnovce horizontu táhlého Vinničního vrchu. Pestrý koberec pruhů a čtverců
nouzovského a přílepského katastru je přerušovaný tu a tam k údolí potoka směřujícími
stržemi a širokými křovími a stromy obrostlými jamami. Tento přírodní obraz je zpestřen
pruhy a lány vzrostlých, zelených chmelnic, které se svou zelení odrážejí od červené půdy
jejich záhonů. Tato mosaika geometrických obrazců a barev, doplňována střízlivou
romantikou červených taškových střech stavení a bílých štítů obou nejbližších obcí Nouzova a
Přílep – to je náš kraj a obraz nejužšího našeho domova, viděného s vrcholku skály. Ale
rozhlédněme se po širších a vzdálenějších obzorech. Na jihu zahradí náš obzor vysoký val
Senecké hory, sklánějící se doleva k Rakovníku a doprava přes Petrovice a Zavidov. Vršky a
stráně lesem obrostlé se táhnou okruhem k severozápadu přes Jesenici do Podbořanského
okresu. A za Podbořany, které ovšem nemůžeme vidět, směrem severozápadním kupí se
v mlhách před Kadaní Doupovské vrchy. A více dále k severozápadu rozeznáváme stěží
zamlžený, táhlý, vysoký val Krušných hor. Přímo na sever není daleko vidět. Obzor nám
zahražuje táhlé návrší za Kněževsí a dále na sever a východ vidíme jen výběžky a vrcholky
Džbánu za Hředly, Krušovicemi a Domoušicemi. Zastírají nám pohled na České Středohoří.
Táhlý hřbet lesa od Šamotky za Lužnou ku Krušovicům a Řevničovu se prodlužující uzavírá
obzor východní. K Rakovníku není dobře vidět – stíní nám Smoliňák a Rakovnický les. Jako
protějšek Přílepské skály rýsuje se nám na jihu před očima úhledný kužel Šibeňáku
s vrcholem a úbočími, obrostlými lesem.
Loučíme se pohledem a obrazem domova a sestupujeme níže. Obzor se níží a úží. Jdeme
cestou našich otců – kameníků, jak oni chodili z práce naposledy ještě před dvaceti, třiceti a
padesáti léty. Kytice prostých polních květin, natrhaná na vrcholku a úbočích naší Přílepské
skály je nám milou odměnou za trochu námahy.
o-o-o
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Hosté nezvaní, ale vždy očekávaní.
Bývalo vše jiné – co už dnes není. Chodívali k nám a jezdili cibuláři, sklenáři /
zasklívači oken/ , kvasničkáři, brusiči, vápeníci, hadrníci, sběrači kožek, dráteníci, sítaři,
bosňáci, husopaři, bagounkáři, nunváři, okurkáři, plátenice, sklenkáři, obchodníci s ovocem,
kramáři, kolomazníci, prodavači losů, pojišťovací agenti, cikáni, komedianti, majitelé
kolotočů a houpaček, loutkáři, kouzelníci, flašinetáři, a jak se všechen ten stěhovavý národ
jmenuje. Přišli pěšky, nebo přijeli s koníčkem, který táhl bílou plachtou potaženou korbu vozu
a nebo jen s trakařem, nikým nečekáni ani neohlášeni, nejvýše že se zastavili u pana starosty,
aby oznámili svůj příchod, dostali povolení k utáboření se na určitém místě v obvodu obce
zaplatili příslušný poplatek za povolení k provozování své potulné a stěhovavé živnosti. Ano,
tehdy ještě všichni tito podomní obchodníci a potulní živnostníci včetně cikánek, hádajících
z ruky a vykladaček karet chodili do vesnic za svými zákazníky, aby jim posloužili, prodali,
poopravili různé domácí nářadí nebo je pobavili. Všichni se živili více či méně poctivě, ale
téměř všichni byli rádi viděni /až na cikány/ a zvláště hospodyňky byly rády, když přijeli se
zbožím, které právě potřebovaly a pro které by musely běžet až do Rakovníka nebo čekat na
jarmark v Rakovníku či Kolešovicích. Bylo-li v domácnosti něco rozbitého, okno, síto či
hrnce, byli vítáni ti, kdož to uměli spravit a přijeli-li komedianti či kolotoč – to byl pravý
svátek pro mládež a vítané zpestření života v Nouzově.
V této době konaly tedy tyto potulné živnosti a podomní obchodníci důležitou sociálněspolečenskou a hospodářskou funkci. Dnes je tomu ovšem jinak. Ale vraťme se zase o 50
roků zpátky do doby našich dědečků a babiček.

Cibuláři jedou!
Tento výkřik školáků, jdoucích právě ze školy, povzbudil nouzovské maminky, aby si
pospíšily. V hořejší části vsi se objevil muž s trakařem, obloženým nákladem cibule.
Maminky pospíchají, však už cibuli potřebují, aby si vybraly tu nejlepší a zásobily se tak na
zimu. Bude jí třeba hodně na zimu a radši mají zásobu. Je to krásná, vyzrálá zimní cibule a
trakař je celý obložen jejími krásnými, žlutými hlízami, velkými i menšími, svázané do
pletenců jako copánky a pěkně do řádek vedle sebe. Cibulář prodává také česnek, který má
uložen v pytli a výmluvně vychvaluje své zboží. Je začátek měsíce září a to je právě čas
zásobit se cibulí i česnekem. Cibule i česnek jsou zdravé a bez nich nelze vařit. A česneku
bude tolik třeba na zabijačku a na topinky! – Hospodyňky jsou však tuze vybíravé a k tomu
držgrešle. Pokouší se smlouvat, je jim cibule drahá. A přec je jí za zlatku habaděj – na celou
zimu! Nakonec se přeci domluví, vyberou si cibuli i česnek a zavolají ještě další sousedky,
aby si koupili také. Cibule jde rychle na odbyt a než zazvonil na kapličce klinkáček poledne a to nepřejel cibulář ani celou ves – měl vyprodáno a jel s prázdným trakařem domů. Však na
nouzovské ani podruhé nezapomene a přijede zase !
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Hádrý, kůžéé, starý sklo, kosti, hádrýý !
Toto zvolání, v přestávkách stále opakované se ozvalo od jámy z přílepské strany a
bouřilo celou ves od jámy do „dvora“ až k „lesíčku“ i po vsi nahoru k Senomatům, které
ovšem vyprovokovalo celý psí národ ve vsi k zuřivému štěkotu. A znovu opakované volání:
hádrý, kůžéé, starý sklo, kosti, hádrý … burcovalo hospodyňky stavení od stavení, aby
shledávaly staré hadry, zbytky kostí i rozbitého skla a prodávaly je podomnímu obchodníku a
sběrači, který s pytlem přehozeným přes rameno obcházel stavení. Přes ruku měl tento hadrář
zavěšen celý svazek dřevěných, pestře pomalovaných hraček, všelijakých píšťalek, frkaček,
koníčků, slepiček, psíků atd., které vyměňoval za donášené hadry, králičí kožky, sklo, kosti, i
staré železo. Těchto hraček byly nejvíce žádostivy malé děti, které horlivě samy sháněly staré
hadry a různé ty odpadky, aby zato dostaly nějakou hračku. Hadrníci, jak se těmto sběračům
odpadků říkalo, neradi platili penězi a když – tak dávali směšně nepatrný peníz. Dobře věděli,
že hospodyně nepůjde s těmito věcmi do města a stejně to doma překáží – co s tím? Byla to
dobrá živnost – za nějakou tu hračku levně staré hadry a odpadky skoupili a odvezli na trakaři
či malém vozíku do města obchodníku, který ovšem na nich vydělal nejvíce. Samotní
„hadrníci“ dělali svému jménu reklamu již svým ústrojem. Byli oblečeni také jen do hadrů a
mohli jít za strašáky do polí. Každý den dělal hadrník jinou „tůru“ a „obrazil“, jak se říká, i
dvě – tři vesnice, až obešel celý okres – a potom znovu. Proto pozor , hospodyňky, pamatujte
na hadrníka a schovávejte pro něj „hádrý, kůžéé, starý sklo, kosti, hádrý…!“

Vápnóó – kupujte vápnóó..!
Jistě aspoň dvakráte do roka se ozvalo toto táhlé, basové zvolání „vápeníka“, jedoucího
po návsi a svým hlubokým basem upozorňující hospodyně na svoji přítomnost. Přijel
neočekávaně, ale přec očekáván nouzovskými hospodyňkami, které na jaře si chtěly vybílit
světničku, nebo celý domek zvenčí obílit, také někdy i chlév. Samozřejmě, nepsaným
zákonem je, že před nouzovským posvícením se musí také bílit, aby to vydrželo aspoň do
jara. A kdo by se táhnul s těžkými kusy nehašeného vápna až z Rakovníka, když hospodyně
ví, že náš vápeník stejně brzy přijede! Po celé cestě po vsi, doprovázen štěkotem psů, byl stále
vápeník obklopen zákaznicemi. Vápno měl na korbovém voze, přikrytém plachtou a vůz táhl
jeden kůň. Stačil s jedním koněm – však se mu stále ulehčovalo a nežli přejel celou ves , nebo
druhou při cestě ležící, byl vůz prázdný. Měl-li vyprodáno. Vesele zapráskal bičem a pobízel
koníka na cestu k domovu. Už nebylo třeba volat : „Vápnóó, kupujte vápnóó…!“

Drátovat, letovat, staré hrnce spravovat - - - drátovat !
To byli naši staří známí a nejčastější hosté, naši drotaři od Trenčína a horního Pováží, od
Kysuci. Všelijak oblečení, v usmolených gatích, s opánky na nohou, s kabátci z šedé,
nebarvené ovčí vlny, často i bez košile, s kulatým, promaštěným kloboučkem na hlavě,
s dlouhými, zastřiženými vlasy na krku, ba někdy ještě s krátkými copánky na skráních,
s vyholeným jednou za týden obličejem – však je znáte a vy starší stále pamatujete! Na
zádech měli jakýsi dřevěný nosič na popruhách, byli ověšeni drobným plechovým zbožím,
klempířským náčiním, s věnečky slabších i silnějších drátů, pastičkami, síty a bůhví čím ještě.
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Zastavili se u vrátek dvorka, či zaklepali na dveře volajíce: „Drátovat – letovat - staré hrnce
spravovat!“ Čekali, až vyjde hospodyňka na zápraží a ptali se ještě, co potřebuje jiného: past
na myši, cedníky, síta,vařečky, kverlačky atd. Našlo-li se co ku správě, prasklý hrneckameňák, mísa či krajáč k zadrátování, nebo hrnec k zaletování či zanýtování,hned se dal náš
dráteníček do díla. Usedl na lavičku či na zápraží na dvorku, na schody do předsíně a nebo i
ve světnici, kam ho hospodyně pozvala, připravil náčiní a hbitě a odborně vše poopravil.
Hospodyně byla ráda když nádobí, které nebylo již k potřebě, bylo spravené a znovu
používatelné a ještě milého dráteníka počastovala mlékem, polévkou a byl-li oběd vařený,
tedy i obědem.
Dráteník nikdy nepočítal s velkou osobní režií, protože jídlo dostal od zákazníků:
nebylo-li mu nabídnuto, tedy si sám vyprosil. S jich ubytováním to nebylo právě nejlepší.
Spali obyčejně ve skupinách, v létě v opuštěných cihelnách, nebo pronajmutých světničkách –
ratejnách. Byli skromní a na nepohodlí stěhovavého života zvyklí. Vyprosili si i kus
obnošeného oděvu, prádla i bot a vydělané peníze pečlivě schovávali, aby s přikvačivší zimou
se odebrali do svého rodného kraje, horního Pováží, kde byli již očekáváni rodinou. Za
vydělané a ušetřené peníze opatřili rodinu vším potřebným a odpočali si doma, aby
s příchodem jara se zase dali na cestu na Moravu a do Čech, mezi své vzdálené přátele.
Dráteníčkové patřili odevždy k obrazu našeho vesnického života, tedy i naší obce. Čekáme
opět na jejich zaklepání a zvolání u vrátek: „Máte něco drátovat – letovat - staré hrnce
spravovat...?“

Přijeli „šlejfíři“ !
„Dejte brousit nůžky, břitvy, nože“ ozvalo se zvolání na zápraží a jakási žena se objevila
u okna či dveří světnice, v ruce držíc svazek nůžek a jiných předmětů k broušení. Hospodyňka
či hospodář rychle vyhledají předměty k broušení a předají je ženě, či sami je donesou brusiči,
který přijel do vsi se svým vlastnoručně dopravovaným vozidlem, na způsob trakaře
upraveným, na kterém má brusný kámen a šlapadlo. Zvolil sobě za stanoviště náves. Jeho
žena mu dělala sběrače a akvisitéra a dům od domu sbírala pro svého muže práci. Kdo hodně
pospíchal, ten si mohl třeba i počkat na broušený předmět a byl rychle obsloužen, jinak jej
donesla sama brusičova žena zákazníku nazpět. „Šlejfíři,“ neboť tak jsme jim říkali my starší
za mladých let – byli velmi populárními a dosti častými návštěvníky naší obce a pro pohodlí a
praktickou potřebu domácích obyvatel velmi potřebnými. Kdo by také běžel do Rakovníka
s nůžkami či noži a čekal čtrnáct dní na jejich nabroušení, když přijede do vsi brusič a z chvíli
je zakázka vyřízena?
Vesničtí kluci se zájmem postávají u „šlejfíře“ a obdivují jeho hbitost a šikovnost:
pravou nohou šlape, brusný kotouč se rychle točí a jiskry odlétají – hned by to také chtěli
zkusit! Sami se rozběhnou domů a přináší nože a nůžky k broušení. Tatínkovu břitvu jim
ovšem maminka nesvěří – to musí tatínek sám až přijde z práce. Práce se pro naše „šlejfíře“
najde vždycky dost. Aspoň čtyřikráte do roka se objeví ve svém rayoně a každý je rád uvidí,
protože je potřebuje. Hanlivý přízvuk slova „šlejfíř“ již dávno zmizel a nahradilo jej pěkné
jméno počestného řemeslníka - brusiče, občasného a vítaného hosta naší obce.
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Okurky, kupte okurky !
Od horní části obce stále blíže a slyšitelněji se ozývá toto volání a přibližuje se středu
obce. Po návsi dolů vidíme přijížděti fasuňkový vůz, přikrytý částečně plachtou a tažený
jedním koněm. V korbě mají v zadní částí velký kbelík s novými kyselými okurkami, jichž
libá vůně se táhne za vozem po celé délce vesnice a v přední části vozu k „šejtroku“ kupí se
pěkné,zelenožluté, baňaté i podlouhlé okurky-salátnice, lákající příchozí kupce a nabízející se
komukoli. Muž se ženou, kteří doprovázejí vůz, mají úlohy rozdělené: muž kočíruje a prodává
salátnice, jeho manželka občas zavolá „okurky“ a vyřizuje přicházející zákazníky. Kyselé
okurky jsou již dobře uložené a ponořeny v láku. Zvláště děti, zejména kluci jsou na okurky
mlsní a stále je jich okolo vozu několik. Odbíhají domů a málo koupěchtivou maminku
škemráním a domlouváním vždy donutí k tomu, aby koupila. A tak se maminka vrací domů
s plnou zástěrou okurek - salátnic a klučík si nese hrnek - kameňák plný kyselých okurek,
zalitých lákem. „Panečku – to je pochoutka“, libuje si Ládík Trešlů, zakusuje se do šťavnaté,
kyselé okurky s navinulou koprovou příchutí a ještě to zapije dobrým lákem. Tatínek bude
zase mít, až přijde ze skály, plnou mísu okurkového salátu a ten přijde večer po horkém dni
jistě k chuti. Ten jistě nebude hubovat, že jsou drahé a že utrácíme za mlsoty, jak to dělá
maminka. Někdy přijede okurkář jen s trakařem a na něm má připevněný velký kbelík
s okurkami. Přejede ves a jistě vyprodá. – Rakovnicko není zelinářský kraj a málo kdo má
svoje okurky, proto je o ně zájem i v Nouzově. „ A proto kupujte dobré, kyselé okurky,
salátovky, okurky …!“

Dobré hrušky – jablka, kupujte – dobré hrušky na prodej!
Už je tu máme, už jsou rady – „hrušky – jablka – na prodej !“ Celý hrozen nouzovských
kluků a děvčat obklopil vůz, pokrytý plachtou, plný krásných, žlutých a zelených jablek a
baňatých, šedých hrušek. Není třeba mnoho vyvolávat, hoši se rozběhli po vsi a dělali
reklamu sami. A už si vodí maminky a škemráním a žadoněním donucují maminky, aby
kupovaly. Jsou to dobré hrušky, sladké a šťavnaté, třeba nevzhledné, jablíčka už jsou zimní,
trochu ještě natrpklá, ale „dojdou“. A tak se plní košíčky a mísy. Největší radost mají ovšem
děti. Bude co chroustat. V Nouzově mnoho ovoce není a je více rodin, které nemají vůbec
vlastní ovoce. A proto pokaždé, když sadaři a obchodníci s ovocem přijedou na Nouzov,
udělají dobrý obchod.

Ókna zasklívat, zasklívat ókná!
Na návsi se objevil muž ve všední ústroji, s čepicí na hlavě. Na zádech nesl na kšandách
připevněný dřevěný nosič, na kterém měl mnoho skleněných tabulí. Občas zavolal: „Okna
zasklívat – okna ... „ a chvíli počkal. Tu a tam vyběhla hospodyňka ze stavení a již zvala
sklenáře dále. Však se za ten rok vždycky nějaká tabulka rozbije a honem běžet s půlkou okna
k truhláři do Senomat, nebo ku sklenáři do Rakovníka – to se nevyplatí a proto to počká, až
půjde okolo sklenář. Malý Frantík Krůdlojc má také na svědomí tabulku v okně, kterou
mičudou „vysklil“. A Pěpíček Brabcojc, ten se zase postaral o vysklení největší tabulky
v okně obecní kapličky, když se „cvičil“ v házení kamenem. Bude to tatínka stát „zlatku“ –
však už tam byl jako zástupce obce zvoník Fišer a žádal zasklení okna. Pepíček měl zato
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„posvícení“, dostal od tatínka pár páskem. A takových nehod a neopatrností se stane za rok
více a tak má při každé obchůzce obcí sklenář co dělat. Stejně přijde zase brzy.

Husopaři, bagounkáři, nunváři, košařky…
To byli stálí a každoroční návštěvníci obce, kteří jednou či dvakráte navštívili Nouzov,
ovšem košařky každotýdenně.
Když se u „křížku“ objevilo mračno prachu a uslyšeli jsme pronikavé Kejhání a
štěbetání hus, doprovázené občasným, hlučným zapráskáním bičem, to se již blížil k Nouzovu
velikánský houf husí v počtu několika set, který zaplavil celou šíři cesty a jako bílá „lavina“
se šinul blíže k obci a přes ní. „Husopaři“ jsou tu, křičely děti a roznesly tuto zprávu rychle po
vsi. Hospodyně rychle sháněly svůj houfec husí a zaháněly je do dvorků, aby se nezamíchaly
mezi velký houf husí, patřících husopaři. Ohlušující kejhání a štěbetání hus zaplavilo obec.
Hlídač – pes pomáhal majiteli houfu husí s jedním pomocníkem udržovati pořádek a shánět
tyto dohromady. Husy nebyly zvláště pěkné – byly všelijaké, některé se spuštěnými křídly,
uhoněné a stále hladové. Husopaři je hnali již několik dní a příliš se o ně nestarali. Po cestě
husy od husopařů přikupovali a někdy i prodávali. V českém kraji je skupovali a hnali je dále
do „Němec“, jak se říkalo, kde je na dráze zahnali do vagonů a posílali je dále do velkých
měst a konsumních středisek, kde je prodávali. Když přenocovali po vesnicích, nahnali husy
do dvora některého statku a druhý den je hnali dále. V Nouzově se málokdy zastavili. Také o
ně nikdo nestál, byla z nich jen škoda, protože hladové husy požraly všechno, nač přišly.
Také bagounkáři přehnali každoročně stádo bagounů přes Nouzov, prodávajíce mladé
vepře - běhouny, „bagouny“ zvané, na chov. To už je ovšem dávno, a málokdo z žijících se
ještě na ně pamatuje.
Pravidelnými každoročními návštěvníky obce byli také nunváři, kteří obcházeli chalupy
a kde chovali vepře na výkrm, vyřezávali mladé svinky, aby na nich více přirostlo a „braly na
sebe.“
Kdo měl na prodej kozu nebo na zabití, to obstarali bratři Pankrácové z Rakovníka, kteří
často obcházeli obce na Rakovnicku a kozy kupovali. Ač jinak se kozí maso málo prodává a
konsumuje, Pankrácové z něho dělali dobré kozí párky, které šly zejména o chmelách dobře
na odbyt.
Nu, a pro pohodlí našich hospodyněk, aby s každým vajíčkem nemusely utíkat na
týdenní trh do Rakovníka – ovšem také pro svůj zisk – byly častými hosty Nouzova i
„košařky“, nebo „hokyně“, jak se jim říkalo, které obcházely stavení a zvláště své pravidelné
zákaznice a skupovaly máslo, vejce a tvaroh, také slepice a kuřata. Vykoupené zboží nosily
v nůších do Rakovníka obchodníku nebo přímo na týdenní trh, kde jej s příslušným ziskem
prodávaly. Ceny byly tehdy pohádkově nízké, ovšem také peněz se vydělávalo málo. Šest
vajíček bylo za šesťák /dvacetník/ a liberka másla /půl kila/ stála asi 35 až 40 krejcarů.
Hospodyňky se snažily prodat každé vajíčko, aby měly peníze na jiné věci. Bývalo – bývalo.
Abychom měli galerii venkovských obchodníků, kteří se starali o všechny potřeby
vesnice úplnou, nemůžeme se nezmínit o síťařích, plátenicích, sklenkařích, prodavačích losů,
pojišťovacích agentech, prodavačích kalendářů a dobrodružné románové četby, kteří tehdy
zaplavovali venkov a leze nám opomenout ani cikány, tuto „metlu“ venkova.
Aspoň jednou za rok se objevil v obci, tlače před sebou trakař síta, který nabízel
hospodyňkám nová síta různé velikosti od velkých sít na obilí a jiné plodiny, které hospodyně
používají, až na docela malá síta na mouku, čistění a vyfukování máku, hrachu, čočky atd.
Roztrhaná a již zrezivělá síta opravoval. Tak chodil od stavení ku stavení, nabízeje své služby
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a nežli přešel celou ves, zbylo mu velmi málo nových sít a trakař, který před sebou tlačil, byl
téměř prázdný. I opravených sít bylo mnoho a hospodyňky byly spokojené, že před sklizní
mají všechna řešeta poopravená a v pořádku.
Jistě se také pamatujete na plátenice a prodavačky různých kusů prádla pro domácnost,
které tyto nosily dům od domu na zádech ve velikém ranci, svázané do velkého šátku či také
v nůši, vysoko vyrovnané zbožím. Prodávaly nejen bílé ložní prádlo, ale i ručníky, utěrky,
šátky a šály na hlavu, zástěry, různé ty vyšívané dečky a závěsy – zkrátka vše, co se na
vesnici vyskytuje u obchodníka v malém výběru a běhat pro tyto věci do Rakovníka, to by
bylo zbytečným utrácením času. Obchodnice byly výřečné a protože počítaly s tím, že
hospodyně podle starého zvyku budou smlouvat, daly se sice námitkami hospodyň, že je
zboží drahé, svést k tomu, že i něco z ceny slevily – ale jistě při tom neprodělaly. Nouzovské
hospodyňky neodolaly svodům a výmluvnosti obchodnic nad rozloženým zbožím a mnohdy
koupily i to, co koupit se zdráhaly. Jedna sousedka radila druhé a jich doporučení kvality či
vzoru zboží rozhodlo. Vybíralo se, vybíralo, až se nakonec i to přebrané zboží prodalo. Ranec
se zbožím se scvrkával a i ta nůše na zádech byla stále lehčí.
Když kameníci vydělávali a byla práce – a to bylo hlavně v létě a v čase kdy se stavěla
Lounská dráha – to se kupovalo hodně a podomní obchodníci chodili častěji. V zimě se
ovšem málo pracovalo a bylo málo korunek v domácnosti, proto plátenice nechodily – ostatně
byla zima a špatné cesty.
Chodívali po vsích i sklenkáři, či kočebráci, jak se jim tehdy říkalo, nebo „bosňáci“ ,
braťkové z Jugoslávie, jak se ještě pamatujete vy starší. Byli to snědí, kostnatí a vysocí
chlapíci s opánky nebo vysokými botami na nohou, v krátkých kabátcích v národním kroji,
v úzkých, přiléhavých kalhotách, s měkkým kolečkem / polštářkem / na hlavě v proutěném
koši nesli celý svůj krám. Také nosili tento, ovšem menší koš, na pásku či kšandě připevněný
a přes hlavu a rameno zavěšený vpředu na levém boku těla. Mluvili po svém –
chorvatosrbštinou, přizpůsobenou češtině a dobře se s námi domluvili. Věděli dobře, že Češi
chovají sympatie k Jugoslávcům a proto se pohybovali všude jako doma. Byli všude! Po
vesnicích, na silnicích, na ulicích, po hostincích, na nádražích, všude jsi se s nimi mohl
potkati a všude nabízeli své zboží slovy : „Braťko kupí, lacino prodám.“
Co měli všechno na prodej? Spoustu věcí, většinou samé věci pro osobní potřebu a
různé, více-méně málo potřebné trety. Prodávali různé nože, břitvy, zrcádka, hřebínky,
kšandy, peněženky, mýdla, cigaretové špičky a „cigártašky“, bižuterii a mnoho jiných tret. Do
vesnic chodili jenom, pokud byl pěkný čas. V zimě se stahovali do měst a když si
nahospodařili, tehdy odcházeli na nějaký čas domů, do jihoslovanských zemí, patřících tehdy
k Rakousko-Uherské říši. Muselo se s nimi smlouvat, neboť nebyli zvyklí na solidní obchod.
Žádali-li za věc 80 krejcarů a „jej Bogu“ a „prisám Bog“ nemohli slevit – nakonec prodali
„braťku Slovanu“ toto zboží za 40 krejcarů – a ještě na tom vydělali. – S odpoutáním se velké
Jugoslávie od říše staly se jejich návštěvy u nás stále řidší, až tyto jejich charakteristické
figury úplně vymizely.
Málo příjemnými hosty a návštěvníky vsi byli různí ti prodavači rakouských i
zahraničních losů a agenti pojišťoven, kteří byli mnohomluvní a velmi neodbytní. Přišly
neočekávaně a obyčejně v tu dobu, kdyby byly hospodyňky samy doma. Bylo velmi těžké
odolati svodům a výmluvným řečem agentů, kteří by byli vymámili – jak se lidově říká – „
z jalové krávy tele“. Tu a tam podlehly ženy naléhání a slibům agentů o výhodnosti životního
či jiného druhu pojištění, nebo i koupily losy s „jistou“ nadějí na brzkou výhru, ale
s dlouhými splátkami. Mužové byli nedůvěřivější a zřídka kdy takový obchod schválili.
S agenty byl tedy kříž a byli neradi viděni.
Prodavači kalendářů, Pečírkových, rolnických, Vilímkových, lidových i dělnických,
také různých barvotiskových obrazů, jakož i různých těch dobrodružných románů na
pokračování v sešitových vydáních měli o odbyt postaráno a nebylo jediné rodiny a stavení,
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kde by si nějaký ten kalendář nebo román nekoupili nebo neobjednali. Také na jarmarcích se
kupovalo dosti lidové četby. Byla to četba hlavně zábavná, o jinou nebyl velký zájem. Je
pravda, že jistý obrat k lepšímu již tehdy nastal a že dělnické kalendáře, lidové brožurky a
románové přílohy v novinách, které vydávalo Dělnické knihkupectví v Praze a knihovna
nakladatelství „Záře“ v Praze představovaly nový, stále se rozšiřující druh pokrokové, lidové
četby se socialistickou náplní a tendencí. V celku to byly jen skromné začátky pokroku u nás.
Ovšem o rozšiřování a prodej této nové pokrokové a socialistické četby neměli zásluhu
podomní prodavači, nýbrž činovníci dělnických organizací, kteří je objednávali v Praze.

Cikáni jsou tu...!
Rozbili své ležení v jámě „u lesíčka“, kam přitáhla hubená herka jejich obytný vůz,
doprovázený dvěma muži a dvěma ženami i celým houfem dětí. Děti umazané, sotva v košili
oblečené, snědé, kudrnatých vlasů, jiskrných očí, celkem hezké typy, bosé, děvčata nejvýše
jednou kytlicí přioděná. A jejich matky a otcové? Staré cikánky, stejně snědé, orientální typy,
s černýma výraznýma očima, s orlími nosy a běloskvoucími zuby, vlasy do copů spletené,
hladce přičesané a jak uhel černé. Na hrdle měly obyčejně bílé nebo červené korále, v uších
náušnice, ba někdy i náramky na rukách v zápěstí. Oděny byly tmavou jupkou a černou sukní,
přes kterou měly pestrou zástěru. V létě chodily většinou prostovlasé a bosé, jinak měly hlavu
přikrytou pestrým šátkem. A muži? Snědí, středních postav, hubení, s nakroucenými knírky a
pichlavýma, těkavýma očima, s barevnou kamizolou a vestou s lesklými kovovými knoflíky a
s přiléhavými kalhotami ve vysokých botách zastrčenými. Nebo snad znáte cikány jiného typu
a ústroje? Možná.
Jakmile se utábořili, ihned si udělali venku oheň a cosi v kotli vařili. Kolem vozu
rozvěsili svoje peřiny, pleny a bůhví co ještě. Kůň se zatím popásal kolem. Cikáňata si hrála
okolo ohniště a ti starší šli do obce si něco vyprosit. Cikánkám připadl hlavní úkol: Sehnat
něco v obci k jídlu – k práci se ovšem nenabízely. Psi byli odjakživa velkými nepřáteli cikánů
a proto záhy pobouřili celou ves svým štěkotem. Nouzovské hospodyňky a hospodáři, jakmile
z okna zahlédli cikány, nabádali všechny k opatrnosti a raději hned zavírali vrátka a dveře od
síně. A když cikánka zaklepala na dvířka vrátek nebo síně, šla jí hospodyně raději sama
otevřít, aby dávala pozor, co cikánka dělá a zdali jsou ještě slepice a husy všechny. Cikánka
spustila velmi pokorně a skromně: „Paňmaminko, dejte kousek chleba, nebo dětem mléka a
máte-li nějaký odložený kus šatstva nebo boty, prosím vás, darujte něco pro mé ubohé
dětičky..atd“. Panímámy byly již připraveny na tuto litanii proseb a mámení a napořád mu
nepodléhaly. Přesto však, aby se neodbytné cikánky zbavily, podaly jí kus chleba, vdolku, či
čeho jiného. Ještě spíše dostaly dárek, když nesly na zádech v uzlu uvázané děcko, nebo je
vedly za ruku a budily tak soucit hospodyň. Velmi často nabízely cikánky hádání z ruky nebo
vyložení karet. Málo která hospodyně odolala, aby si nenechala vyložit karty či hádat z ruky
svůj osud. Když jí hádání dobře dopadlo, to byla panímáma hned štědřejší a také nějaký peníz
vtiskla cikánce do ruky. Když cikánka viděla, že je panímáma útlocitná a štědrá, to chtěla
hned to, hned ono. Když cikánka odcházela, to ji panímáma raději doprovázela až k vrátkům,
aby něco pod zástěrou neodnesla – však věděla, jak jsou cikánky nenechavé. Muži - cikáni
také obcházeli ves a představovali se jako kotláři, kteří chodí spravovat kotle. To byla spíše
jen výmluva, ve skutečnosti jim šlo o to, aby poznali své okolí. Leckterá slepice doplatila na
přítomnost cikánů a dověděli-li se cikáni, že ve vsi zdechlo v posledních dnech prasátko či
koza, bylo jisté, že druhý den byly na mrchovišti vyhrabaný a cikány zužitkovány.
Ted den, kdy přijeli cikáni do vsi se v noci dobře zamykalo a hlídalo. Starosta obce
velmi nerad povoloval cikánům v obci pobyt. Když se cikáni nechtěli hýbat a včas odjet, tu je
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prostě ze vsi vykázal, někdy i za pomoci četnické asistence. Cikáni byli tedy živi jako to
ptactvo nebeské – neseli, ale sklízeli. Byli pravou metlou venkova a proto ani u nás nebyli
rádi viděni.

Už jsou tu, už jsou tady.
Kdo že je tu – kdo přijel? Nu, kdo jiný, než komedianti! Přijeli na dvou vozech – jeden
byl obytný vůz, jako domeček na kolečkách, druhý byl vůz s rekvisitami, potřebnými pro
provozování kumštýřské živnosti. Přijeli sice teprve odpoledne, ale večer se prý už bude hrát.
Utábořili se na obvyklém stanovišti, na plácku u rybníčka. Složili své rekvisity z vozu a začali
s přípravou stavby arény. Postavili nejdříve její dřevěnou kostru a kolem do čtverhranu
zakryli prostor plachtou. A poněvadž bylo pěkné počasí, ani arénu plachtou nepřikryli.
V prostoře zakryté vozy byli uvázáni dva koně, oslík a velbloud, nepříliš velký, opelichaný
exemplář, což představovalo všechen živý fundus komediantského ensemblu kromě psa, který
byl přivázán u vozu a hlídal všechen majetek principála.
Příjezd komediantů byl velkou sensací pro nouzovkou mládež. Celé odpoledne se již
shromažďovala okolo komediantských vozů a zvědavě okukovala oslíka a velblouda, jediné
cizokrajné zvíře. Těšení bylo až až, jaké to bude večer pobavení a jaké to kumšty uvidí!
A protože se neroznášely žádné plakáty ani oznámení, musel si principál podniku, jak to
bývá, udělat reklamu sám a pozvati nouzovské obecenstvo na představení. S večerem, když
už byli lidé z práce doma, sehnal principál komediantů celý svůj ensembl, který sestával ze
všech členů jeho rodiny, z oslíka a jednohrbého velblouda a nastoupil cestu po vsi.Velký
shluk dětí doprovázel průvod komediantů a celá ves byla na nohou. Na několika místech vsi
průvod zastavil a bubnováním principál upozornil publikum na program večerního
představení: „Bude se producírovat mongolský velbloud, oslík ukáže celou svou chytrost a
cvičenost, hadí muž ukáže ohebnost svých údů. Předvedou se různé žonglerské kousky a
nikdy nevídaná kouzla, všechno na nízké vstupné 10 haléřů pro školní mládež a 20 haléřů pro
velké.“ Zabubnováním ukončil principál své hlášení a průvod pokračoval, až skončil u
rybníčka.
O reklamu bylo tedy postaráno a tím také o návštěvu. Od okolních sousedů si vypůjčili
komedianti lavice, z hospody u Englických si vypůjčili nějaké židle a stůl, pro osvětlení
hlediště připravili dvě lampy a už bylo vše přichystáno pro večerní představení.
Nouzovští kluci a děvčata již podnikli útok na maminčinu či tatínkovu kapsu a
vymodlili si ten potřebný pětník na „komedii“, jak tehdy říkali a byli by celí nešťastní, kdyby
nebyli dostali. Však přijedou komedianti na Nouzov sotva jednou za rok a proto musí být
všichni do jednoho na komedii!
Večer, ještě za světla bylo zahájeno představení a ku podivu: Bylo plno, lavice i všechny
židle obsazeny nejen mládeží, ale i velkými, kteří byli též zvědavi na kumštýře. Principál měl
radost z pěkné hromádky malých i větších mincí na talířku u vchodu a chutě zahájil
představení výřečným proslovem. Předvedený velbloud, který hlavně vzbuzoval pozornost
publika svou pitvornou postavou, zejména malého – toho moc neukázal. Nejvýše že zakýval
hlavou, poklekl na přední nohy a povstal – to bylo vše. Zato „hloupý osel“ překvapil svou
učeností, jak dovedl svým „iá iá“ odpovídat na kladené otázky, jak uměl napodobovat
mrtvého, ale jak zaslechl o řezníkovi, hned vyskočil a vesele zahýkal. Počítat uměl až do pěti
– a to je přece na osla dost – zahanbil tak leckterého školáčka. U dětí to osel načisto vyhrál a
byl obdivován pro svoji chytrost a sečtělost.
Komedianti překvapili svým úborem. Měli přiléhavá černá tílka jako zápasníci,
komediantova dcera, jež předváděla akrobatické kousky, byla vyšňořena, šaty samé „perly“,
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že na ní mládenci mohli oči nechat a principál sám s tělem atleta, byl jak Bůh Apollo. Jeho
synové, po zápasnicku přiodění předvedli ukázku řeckořímského zápasu a do soutěže přizvali
též jednoho chlapíka – siláka z obecenstva. – na jménu nezáleží, který vzdor svojí uznané
šikovnosti a síle nevzdoroval cvičenosti komedianta ani dvě minuty. Publikum bylo
spokojeno a za ten dvacetník ta podívaná rozhodně stála. Když potom principál předváděl svá
kouzla, polykal oheň a nože, vyhazoval do výše kruhy a kužele a bezvadně je všechny chytal
do rukou, to mohli malí návštěvníci z řad nouzovské mládeže na něm oči nechat.
A když také pro větší pobavení publika principál nechal zmizeti „raráška“ mezi obecenstvo a
toho publikum našlo mezi sukněmi smějící se skupiny děvčat, to bylo smíchu a švandy – že to
bylo slyšet po půli vsi.
A protože se již dávno úplně setmělo a svítilo se jen petrolejovými lampami, nalezli do
arény pod plachtu různí neplatové, samozřejmě že nouzovští kluci, kteří neměli pěťák na
vstup, nebo kteří jej chtěli ušetřit. Pro nouzovské byla tedy komedie skutečnou událostí a
vítaným osvěžením v celkem málo pestrém a na novoty chudém prostředí venkovského
života.
Pravda, do Rakovníka přijel také občas větší cirkus, ale tam se z Nouzova dostal
zřídkakdo.- Ale pro skromnější požadavky nouzovských i ta komedie byla velmi vítaným
zpestřením života a pro zítřejší představení, které, jak principál ohlašoval, bude konáno za
velkého zájmu nouzovských a zase bylo plno, ovšem nového v programu mnoho nebylo a byl
to v podstatě program včerejší. A třetí den – jako když se zem po nich slehne – komedianti
zmizeli i s velbloudem a oslíkem i hlídacím psem, který doprovázel poslední vůz na cestě
k Přílepům a po cestě odrážel zuřivé útoky nouzovských psů. Nouzov byl pro komedianty
dobrá „štace“ – však přijdou zase.

Přijel kolotoč…
Nebyla pouť ani posvícení,ale kolotoč na Nouzov přeci přijel. Přijel hned dopoledne –
s dvěma koňmi a dvěma vozy. Jeden vůz byl obytný a na druhém byly složeny všechny
rekvisity, potřebné k postavení kolotoče: Prkna, krytí kolotoče, koně, loďky, kačeny a velký
flašinet, který měl obstarati hudební doprovod. Po ohlášení svého příjezdu na obecním úřadě
utábořil se majitel kolotoče na plácku u rybníčka a ihned se s příslušníky své rodiny dal do
stavby kolotoče.
Když přišli nouzovští kluci ze školy, to už stála hlavní kostra kolotoče hotová. Byli
velmi příjemně překvapeni a už se od kolotoče, k malé ovšem radosti maminek, nechtěli ani
hnout. Večer se prý už bude „točit“, nu, to bude zase zábava! Vašík brabců, Pepík Semrů,
Frantík Krůdlů a Josef Gregorů – ti už si zamluvili u majitele kolotoče právo točit kolotočem
na vrchní jeho podlážce. Zatlačí chvíli, a když je kolotoč hodně roztočený, pak si sednou na
dřevěný, kulatý trámec a vezou se spolu. Za odměnu je nechá majitel kolotoče svézti
několikrát zadarmo, a to přece stojí za to! Večer stál již kolotoč v plné kráse a nouzovská
mládež mohla na něm oči nechat. Kolem střechy kolotoč byla natažena sametová látka
s pestrými „zlatými a stříbrnými“ ozdobami a skleněnými různobarevnými korály, střední
nosná část kolotoče byla také ověšena sametovými a zdobenými závěsy a mohutný, ozdobený
flašinet pod středem kolotoče sliboval vyplnit hudební program.
Když potom večer se rozlehly ryčné zvuky flašinetu kolotoče (na ruční pohon)
znamenalo to, že už se točí. V krátké době tu byla všechna nouzovská mládež, která zanechala
všech jiných her a kratochvílí a obklopila kolotoč. Za svezení se platilo krejcar a kolik kdo
měl v kapse krejcarů, tolikrát si mohl dovolit svezení s kolotočem. Z počátku chodili ku
kolotoči i maminky a tatínkové, aby dohlédli na své caparty a aby také je nechali povozit.
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Usazovali je do loděk, aby nespadli, posadili je pevně na koně, kterých se ti nejmenší
křečovitě drželi, aby nespadli. Děti byly jak u vytržení a chtěli se stále vozit. Ti starší,
zejména kluci, ti byli již samostatní. Zaplatili svůj krejcar výběrčímu, ať to byl sám majitel,
nebo jeho žena, nebo dcera a řádili na koních a kačenkách jako diví. Hoši na „půdě“ , jak se
říkalo, točili s takovým elánem, že je musel majitel kolotoče okřikovat a kárat, aby netočili
tak rychle, aby se něco nestalo. Však musel také dohlížet, aby byl kolotoč rovnoměrně zatížen
a aby se příliš rychle netočil. Bylo hlučno a veselo u kolotoče po celý večer, ještě dlouho po
klekání, kdy už se musely na kolotoči rozsvítit petrolejové lampy. Flašinet řádil po celý večer
svými dávno již obehranými písničkami a nedal spát celé vsi.
Druhý den večer již maminky hubovaly na své neposedné a kolotoče a točení – chtivé
kluky – však vytáhli z maminky i tatínka hodně krejcarů a při tom zanedbávali své domácí
povinnosti. „Jen pro zlost je tady ten kolotoč“ , říkaly, „už ti krejcar nedám,už jsem ti dala
dost, raději přines husám nějaké krmení a dříví k plotně, také úlohu do školy si napiš, však
nemusíš být pořád u kolotoče!“ Ale kdepak: „To všechno maminko udělám, jenom prosím
vás, dejte mi ještě na dnes krejcar na kolotoč, jen jeden a už dnes nebudu chtít!“ Zase umodlili
maminku, jindy zase tatínka a zase se šlo ku kolotoči. Principál od kolotoče již vyměnil
mládenečky od točení – nechtěli poslouchat a něco vyvedli – také byli již pohodlní. A tak
musel někdy majitel točit sám a huboval, že by bylo lepší, kdyby si opatřil na točení koníka
nebo osla.
Třetího i dalšího dne pobytu kolotoče již návštěvy slábly a tak se pátý den majitel
kolotoče rozhodl, že pojede na další „štaci“ do Přílep. Maminky a tatínkové již nechtěli
krejcary dávat – už toho bylo dost – nu a všechno má svůj konec.
Jednoho dne, když přišli školáci domů ze školy, kolotoč již nenašli – jen stopy jich
přítomnosti na plácku u rybníka byly ještě znát. Však poskytl nouzovským, malým i velkým,
několik dnů vyražení a za rok tady budou zase – možná že o posvícení.

A ještě flašinetáři…
Nelze si bez nich představit vesnický život včerejška. To byli hosté nejčastější – možno
říci skoro denní. Pamatujete se ještě…? Postavili svůj kolovrátek na skládací podstavec
zrovna před vrátka stavení či v samotném dvorku přede dveřmi do síně a spustili, točíce
klikou kolovrátku písničku, stokráte obehranou, ale jakoby stále novou: „Jaro je tady, slyšet je
všady“ atd., jásavou a skutečně jarem vonící, nebo táhlou, unylou, smutkem naplněnou
„Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená“ a jiné a jiné písničky a arie v době našich dědečků a
babiček módní a oblíbené.
Tyto hudební produkce, stereotypně a téměř každodenně opakované byly nejčastější
popularizací lidové písně a hudby, méně častěji i hudby umělé a z ciziny importované,
doplněné časovými popěvky a právě v oběhu jsoucími „šlágry“ . Byl-li zrovna svátek
Andulky či Boženky, flašinetář na projevené přání či návod kohosi přidal i „Boženku“ či
„Andulko,Andulko,Anduličko…“ , aby podchytil náladu oslavovaných. Však se mu to vždy
vyplatilo. Hospodyňka či hospodář vyšli ze síně ven a kolovrátkáře obdarovali penízem či
něčím k snědku. A když byli v dobré náladě, tak si při písničce kolovrátkáře i zazpívali.
O posvícení se ve vsi sešlo kolovrátkářů několik a flašinety hrály, jak se říká – „o sto šest“.
A naše mládež? Ta si vždy ráda poslechla oblíbené písničky z „verglu“ flašinetářova a
mnohé si z nich zapamatovala. Ba ještě dnes nám zní v uších ty kvílivé, někdy veselé, jindy
zas unyle - smutné a melancholické zvuky flašinetářových písniček.
Flašinetáři patřili k nejchudším z chudých. Chodili buďto sami s flašinetem na zádech,
nebo muž se ženou - průvodkyní po našich vsích a vydělávali si „muzikou“ na skrovné
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živobytí. Byli to buďto zasloužilí vojáci nebo invalidé práce, někdy jednonozí, jednorucí,
poloslepí, kteří jako zaopatření dostali od úřadu „certifikát“ na kolovrátek a tím i oprávnění
vydělávat si tímto způsobem chléb svůj vezdejší. A tak jsme je vídali jak putují od stavení ku
stavení, po městech i vesnicích, po poutích, posvíceních, jarmarcích a na cestách k výletním
místům, chudě oblečení, s čepicí v ruce či miskou na mince na kolovrátku, do níž pomalu
přibývaly krejcary a desetníky. Chudé živobytí a skoro ponižující almužnictví z práce
vyřazených lidí … Svými písničkami rozdávali radost a veselí a my jsme rádi čekali na
„našeho“ flašinetáře a od srdce rádi podali i ten peníz do připravené misky. Dnes bychom
ovšem marně na něho čekali. Zmizel a nepřijde již. Zrovna tak se nemohou vrátit staré časy i
s těmi kolovrátkáři. Kus starého života a tradice zmizely – a dobře tak.

o-o-o
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Společenský život u nás.
Jaké to bylo kdysi…
V první části naší knížky jsme načrtli stručnými rysy historii a vývoj naší obce z dávné
minulosti až do našich dob. Celkem málo se však z těchto líčení dozvíme o tehdejším
společenském životě a způsobu života našich předků. Teprve v posledních desetiletích, kdy
můžeme čerpat z četných děl povídkářské, románové a memoárové tvorby našich mistrů pera
a z řádně vedených záznamů obecních kronik, můžeme si sestaviti ucelený obraz života
národa i našeho venkova v posledním stu či aspoň padesáti létech.
Vcelku je pravda, že se žilo dříve celkem chuději, skromněji a nenáročněji. Na vše bylo
dosti času, zato se vše, co se vyrábělo dělalo důkladně, pevně, solidně a vkusně podle
osobních zálib občanů. Byly to doby, kdy děti dědili po rodičích nejen nábytek, ale i oblečení
a obutí a kdy se ještě lidé nestyděli za věci staré, dnes již nemoderní a kdy byly celé generace
odchovávány v jedné kolébce. Staré tradice, zvyky a obyčeje byly zachovávány v uctivosti a
jen velmi pomalu se vžívaly novinky, vynálezy a moda, které přicházely navenek z větších
měst a z ciziny. Život lidí byl v celku poklidnější a ne tak uspěchaný jako dnes.
Rodinný život byl do značné míry patriarchální, otcovská autorita byla vžitá a
respektována. Formy života lidí a jednání s lidmi byly jednoduché a prosté a řídily se tradicí a
náboženskými formulemi. Světská a duchovní vrchnost měly absolutní autoritu a majetní lidé
se těšili úctě a vážnosti, třeba nijak zasloužené. Chudí a prostí lidí se pokořovali před
majetnými a ruce líbali velmožným pánům i mladým jich služebníčkům, i ruce posvěcené,
což bylo přijímáno jako samozřejmost. Práce byla jen slovy ctěna a mravoučnými články ve
školních učebnicích velebena, zato v životě byla práce mozolných rukou znevažována a
vážnosti se těšil spíše ten, kdo měl ruce hebké a šat čistý a upravený.
Před Bohem si byli sice lidé rovni – ne tak před lidmi. Víc než člověk platily věci - více
práv a přednost měl člověk majetný, který se spíše dovolal práva než člověk prostý a
nemajetný. Dělník měl sice právo přivádět na svět děti a opatřovat tak laciné pracovní síly,
neměl však rovného volebního práva do veřejných zastupitelských orgánů a tím i práva
spolurozhodovati o svém osudu. Pole, lesy, domy a továrny a ti, kdož je vlastnili, rozhodovali
o těch, kdož na nich a v nich pracovali. Vyšší vzdělání mohli dosáhnouti jen ti, kdož na to
měli – až na řídké výjimky. Ano, takový byl obraz světa a života i na našem venkově, tedy i u
nás. Začal se měnit a je odstraňován teprve od té doby, kdy všichni ti chudí, utlačení a
bezprávní se vzchopili k odboji, odvrhli staré tradice a zaostalé formy života a vzali svůj osud
do vlastních rukou. Teprve vítězící demokratický socialismus dává životu nové formy a
zjednává stejné podmínky života pro všechny.
Řekli jsme sice, že za starých časů vyrůstal člověk v prostředí nevědomosti, poníženosti
a poslušnosti vůči světským a duchovním autoritám a že chudý, námezdně pracující člověk se
nikdy nezbavil pocitu méněcennosti. Je to pravda, ale prosté a sousedské formy života
venkovského lidu zmírňovaly tento stav. Od doby Josefinské, kdy bylo zrušeno poddanství
selského lidu až do r.1948, kdy byly zrušeny poslední zbytky roboty na panských
velkostatcích a v pozdějších desetiletích stále vzrůstalo selské uvědomění a klesala závislost
selského lidu na šlechtě a velkostatcích. Propachtováváním panských pozemků a odprodejem
drobných parcel z majetků špatně hospodařících velkostatků vyrostla velká vrstva bezzemků,
t.j. těch, kteří sice již nemuseli robotně a z donucení pracovat na panském a u velkých
sedláků, kteří ale museli prodávat svou pracovní sílu velkým zemědělcům za plat nebo se
nechali najímat do jejich služeb.
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Tak vyrostal na venkově početně silná vrstva zemědělského proletariátu, jež později
ohrozila na vesnici nadvládu majetných. S postupujícím rozvojem průmyslu v městech
odcházela značná část přebytečných bezzemků za prací do měst a zbylá jich část žila nuzným
životem zemědělských dělníků na vsi a v odvislosti od svých chlebodárců. Je přirozené, že
sociální rozpory na vesnici stále více rostly a se prohlubovaly. Byl to boj námezdně
pracujících bezzemků a malozemědělců proti velkostatkářům a větším sedlákům, kteří
v dobách privilegovaných volebních řádů ovládali obce, okresy i zemi.
Namítne se nám možná, že nanášíme příliš černé barvy při líčení života a poměrů
v těchto starších dobách. Vždyť byli tehdy také lidé dobří, ochotní ku pomoci, soucitní, a kteří
i tehdy si vážili pracovitého člověka, dobrého a poctivého charakteru. Ano, byli tací, jsou a
budou vždy takoví, kteří jsou především lidmi, lidsky cítícími a jednajícími. Ale to je již jiná
kapitola, jež souvisí s celkovou úrovní mravní výchovy jedince, národa a lidské společnosti
vůbec.

Veřejný život obce.
Je pochopitelné, že někteří z mladších si položí otázku: jak to vlastně bylo se správou
obce dříve a jak bylo postaráno o veřejnou správu aspoň v rámci obce? Nechceme se již
vracet do historie minulých století, ale stručně vylíčíme, jak tomu bylo před padesáti léty.
Rakouská veřejná správa byla organizována tak, že se dělila na správu politickyvrchnostenskou a územně-samosprávnou. Byl to systém dvojí koleje, který byl převzat po
roce 1918 i do správy I.Republiky na rozdíl od správy dnešní, která je jednokolejná a která je
založena na systému správy národními výbory, které mimo působnost samosprávnou už
v I.instanci, tedy v obci samé vykonávají i moc politickou.
Před padesáti léty tedy byly volené orgány /obecní zastupitelstva se starostou v čele/,
které byly orgány samosprávnými, ale starosta v rámci jemu svěřené pravomoci vykonával i
úkoly správy politické, tedy přenesenou působnost orgánů politické správy, které byly
podřízeny přímo ministerstvu vnitra ve Vídni. Proto byli volení starostové potvrzováni ve své
funkci okresními hejtmany a jim také přímo podléhali. Jen největší města /kupř. Praha/
měla vlastní statut, který slučoval funkce samosprávně s funkcemi politickými a jež podléhala
dozoru úřadu místodržitelství pro celou zemi.
Pro samosprávné úkoly obce, jež v rámci svěřené jim pravomoci vykonávala volená
obecní zastupitelstva, byly úřady I.stolice, okresní výbory a posléze zemské výbory. Byl to
systém trochu těžkopádný a komplikovaný a rakouská politická správa bedlivě střežila svou
pravomoc a dozírala, aby obecní správy a orgány samosprávné vůbec nepřekračovaly svou
pravomoc.
Jaké byly tehdy úkoly samosprávy? Staraly se především o úpravu obce a veřejných
prostranství, o obecní cesty, opatřovaly a stavěly místnosti a budovy pro školy, udržovaly tyto
ve stavu provozuschopném, o obecní chudinství, o osvětlení obce, o obecní studny, o požární
ochranu atd. Obec měla také právo na krytí obecních výdajů předepisovati a vybírati obecní
přirážky a různé obecní dávky, pokud byly povoleny nadřízenými orgány. Starala se také o
bezpečnost v obci i na celém katastru obce. V případě potřeby organisovala i nouzové práce,
vyplácela podpory zchudlým a nemocným příslušníkům obce a organisovala sousedskou
výpomoc v zájmu veřejném. Vedla také matriku příslušníků obce, přijímala je nebo
vyškrtávala ze seznamu příslušníků obce a udělovala domovské právo. Vybírala také poplatky
od různých kočovných podniků a povolovala jejich pobyt na určitých místech obce.
Vymáhala též různé subvence na školy a úpravu silnic, tedy na úkoly, jež přesahovaly
finanční síly obce.
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Úkolů měla tedy obec mnoho. Bylo ovšem i mnoho nedostatků v péči o obecní
záležitosti. Tam, kde se v obecních správách uplatnil živel pokrokový a socialistický, bylo to
hned znáti v péči o místní chudé, o školy i o úpravu cest a veřejných prostranství. Bohužel
bylo mnoho obcí, kde vládli lidé nepokrokoví, kteří skrblili na každém vydání a starali se jen
o to, aby obecní přirážky byly nízké. Byl to zájem větších poplatníků. Spoluviníky těchto
poměrů byly zastaralé volební řády do zastupitelských orgánů, které dávaly majetným více
práv než chudým.
Tehdy se totiž ještě volilo podle kuriového volebního řádu a poplatníci v obci byli
rozděleni do tří skupin: Třetinu členů obecního zastupitelstva volili poplatníci největší, tedy
nejmajetnější, další třetinu občané méně majetní a poslední třetinu volili občané nejméně
majetní. Toto třídní nadpráví udržovalo v mnohých obcích nadvládu majetných.
Správu obce v obcích nejmenších – tedy také v Nouzově – vykonával starosta obce a
představenstvo obce / starosta s radními /. Ve větších obcích měl k ruce placeného obecního
tajemníka. Jim podléhal i obecní strážník, který se obyčejně staral více o vyřizování obecní
agendy a byl spíše posilkářem, než aby se staral o bezpečnost v obci a jiní obecní
zaměstnanci, pokud v obci byli: byl to již jen hrobník, zvoník, školník, pomocný a obecní
polní hlídači.
Nouzov byl obcí chudou nejen podle malé katastrální výměry, ale nevlastnil téměř
žádného, nějaký výnos přinášejícího majetku. Vlastnil jen tu obecní kapličku, hasičskou
zbrojnici a obecní pastoušku, kterou zakoupil později. Ani vlastní obecní úřadovnu nouzovští
neměli a úřadovalo se i schůzovalo v bytě obecního starosty. Je na snadě, že tím nebyla
zajištěna diskrétnost úředních jednání a že o všem byla nejlíp informována paní „starostová“ a
také ovšem nouzovské tetky s ní spřátelené. Nechceme býti nijak zaujati proti ženskému
pohlaví a také nesouhlasíme s tím, že v tehdejších dobách postrádaly ženy práva „voliti a
volenou býti“, ale je jisto, že i bez toho mnohé usnesení obecního výboru neslo pečeť
poradního hlasu paní starostové a že i jinak nouzovské „tety“ spolurozhodovaly v obecní
politice.
Ale nebudeme zasahovat do tak choulostivých themat, abychom si neznepřátelili
nouzovský ženský svět. V mnohých případech byla pravomoc starosty obce velká.
Doporučoval a potvrzoval různé žádosti na vyšší úřady, zasahoval do různých živnostenských
otázek, podával dobrozdání o zachovalosti a chování spoluobčanů a kdykoliv procházel obcí
četník, vždy se zastavil u pana starosty. Stalo-li se v obvodu obce něco nepatřičného nebo
když se něco vyšetřovalo, starosta byl vždy při těchto jednáních a jeho slovo hodně platilo.
Patřilo také k povinnostem starosty, aby vodil rekruty k „asentu“. Vůbec byl starosta
odpovědný za klid a pořádek v obci. Povoloval, ale také i zakazoval různé zábavy, pakliže tím
„mohl být ohrožen v obci klid a pořádek.“ Vykonával tím přenesenou působnost politických
úřadů I.stolice, což nebyla vždy příjemná a milá povinnost. Vždyť i tehdy byl vydán na
pospas přísné kritice občanů.
Být nestranným a spravedlivým starostou nebylo lehké. O pomluvy nebylo nikdy nouze
a i při snaze o spravedlivé rozhodování udělal si starosta mnoho nepřátel.
Zveřejňování obecních vyhlášek, usnesení obecního výboru, dražeb atd. se dálo
vyvěšením vyhlášky na obecní úřední tabuli a také „paličkou“ na které bylo oznámení
přilepeno a která kolovala od chalupy k chalupě, až oběhla celou ves. Strážník v obci nebyl,
tak to jinak nešlo. – největší obtíží a nepříjemností při výkonu starostenské funkce bylo
rovnání sporů mezi sousedy a hlavně sousedkami. Byl to s nimi kříž a bylo někdy velmi těžké
docíliti mezi nimi dohody a usmíření. A třeba se jednalo jen o maličkost, třeba jen o
zaběhnutou husu či slepici – ne a ne se dohodnout! Mnohé z těchto sporů končily potom u
okresního soudu v Rakovníku.
Byly ovšem v obci také spory povahy vážnější, které zajímaly celou obec a nabývaly tak
tvářnost sporů politických. Byly to spory o výši obecních přirážek, o pronájem honitby, o
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povolení u stavbě a zřízení druhé obecní studny, o stavbu silnice atd. Zde se již střetávaly
zájmy majetnějších s nemajetnými, komplikované ještě příbuzenskými svazky a také spory
mezi sousedy. A končilo-li tříleté volební období a blížily se obecní volby, to se již
vyhraňovaly protivné tábory a tvořily různé kliky a bloky, jež měly již své kandidáty
starostenství připraveny. Spory o obecní politiku se však nikdy nevyhrotily do takových
rozměrů, aby znemožnily další spolupráci. Spíše to byly jen nějaké osobní nechuti a trochu té
nezbytné ctižádosti. Ostatně ani majetkové rozdíly nebyly v Nouzově příliš velké – všichni
museli pilně pracovat, aby uhájili holé živobytí a také až na řídké výjimky se všichni
pokládali za chudé a potřebné. A konečně, sousedé potřebovali jeden druhého: ten byl
nápomocen potahem, onen zase potřeboval výpomoci ve žních, o chmelách, o bramborách,
výpomoci při mlácení, zapůjčit stodolu nebo hospodářský stroj. Tato sousedská výpomoc byla
nutná a potřebná všem.
Prakticky se také osvědčila i při provádění různých obecních prací, při spravování cest,
čištění rybníka a také v tom případě, když napadlo mnoho sněhu. Prohazovaly se a od sněhu
čistily zaváté úvozy – však se v zimě téměř nepracovalo a obec neměla na taková mimořádná
vydání peněz.
A tak když bylo po volbách, všechno se zase urovnalo a neděly se ani potom žádné
zázraky. Obec byla chudá a nemohla si dovolit větších vydání. Svého času chtěli si i
Nouzovští postavit školu. Sešlo z toho pro nemožnost tak velkého zatížení obce. Tato otázky
byla ostatně velmi dobře vyřešena postavením čtyřtřídní obecné školy v Senomatech, na
kterou přispěli i Nouzovští. Na vydržování školy museli ovšem Nouzovští přispívat dále ve
formě školného.
V posledních padesáti létech se v obci vystřídalo ve funkci starosty /nyní předsedy
místního národního výboru/ 9 starostů ,nehledě k různým přerušením jich úřadování za války.
Připomeneme si jejich jména, jež nám také připomenou různá údobí v životě obce.
Začínáme Václavem Englickým, dlouholetým starostou obce. Po něm následoval František
Sajfrt, Adolf Hrach, František Hamouz, Adolf Vostrý, Stanislav Brabec, Alois Kopřiva,
Augustin Konopásek a Vladislav Gregor, kterým jejich řada končí.
Zvláště starostové, úřadující v obdobích obou světových válek měli velmi těžké
postavení. Nebyla to funkce ani za normálních poměrů záviděníhodná. Za nepatrnou funkční
odměnu museli snésti mnoho nepříjemností. Ponecháváme soudu občanů obce, do jaké míry
se tito starostové osvědčili.
Odstraněním privilegovaného volebního řádu a zavedením všeobecného rovného,
přímého a tajného volebního práva, také pro ženy – v r. 1907 zavanul čerstvý vzduch
politické demokracie i do správ našich obcí. V mnohých obcích, i na venkově, začal platit
hlas chudého občana zrovna tolik jako občana majetného a správa mnohých obcí přešla do
rukou socialistů a lidí pokrokových. Tato politická demokracie potřebovala ovšem být
doplněna také demokracií hospodářskou.

Jak jsme se snášeli.
I v Nouzově, jako všude jinde po vlastech českých máme několikerý druh lidí:
úslužných, vždy ochotných k sousedské pomoci, poctivých a spravedlivých, zkrátka
„hodných“, jak se říká. Máme ovšem i lidi, kteří nemají vyvinutý společenský cit a nemají
pochopení pro potřeby bolesti svých spolubližních. Jsou zakukleni do ulity vlastního „já“ a
mají zájem jen o sebe a svoje vezdejší blaho. Konečně máme i druh lidí, kteří jsou metlou pro
své okolí, lidi svárlivé, sobecké, nepřející a mstivé.
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Bylo to krásné, kdyby bylo pravdivé rčení, že „venkov je jedna rodina“, kdyby byli na
světě jen samí hodní, slušní a poctiví lidé, žilo by se všem krásně, lidsky a šťastně“ zemský
ráj to na pohled“. Ti lidé-kteří si zase myslí, že jsou na světě sami a dívají se jen do svého
hrníčku, pro druhé nic neudělají, nikomu nepomohou, ti by už na světě neměli tak dobře a
brzy by se cítili osamoceni ve svém sobectví a bez podpory druhých by nic nesvedli. A ten
třetí druh chamtivců, sobců lidí svárlivých a „nedobrých“, jak se říká – ti rozsévají kolem sebe
jen mrzutost a nelásku. Nejsou a také nemohou býti šťastni. Lidé se jich bojí, ale nemají je
rádi. Žádná víra a žádná strana neudělá z nich lidi dobré, protože nemají v sobě lásky k lidem.
Rozsévají kolem sebe rozkol a rozvrat a nedovedou sloužit dobré věci, kterou někdy též ústy
vyznávají.
Nakonec se musíme spokojiti se skutečností, že jsou u nás jako všude jinde lidé dobří,
méně dobří a dokonce zlí – zkrátka míchanice lidí různých povah a názorů.
Nejhorší metlou a nebezpečím pro dobré a sousedské spolužití na vsi jsou lidé svárliví a
mstiví. A třebaže se bude mnohým zdáti, že neoprávněně a všetečně zasahujeme do
soukromých záležitostí našich spoluobčanů a hýbeme jejich svědomím, přesto jim
nastavujeme zrcadlo, aby se v něm poznali.
Lidové rčení praví, že největším štěstím pro člověka jest, dostane-li se mu dobrého
souseda. Bohužel je pravdou /ale ne pravidlem/, že se na vesnici sousedé často nemají rádi.
To se spíše a lépe snáší se vzdálenějšími sousedy, aspoň ob jedno číslo. Příčiny toho jsou
různé: Zaběhnutá husa či slepice do sousedova osení nebo na jeho dvorek, uoraná mez,
očesaný ovocný strom na hranicích pozemků a jiné, více či méně malicherné příčiny sporů.
Ještě v mnohem větším počtu případů vznikají spory mezi sousedy kvůli dětem, jimž bylo
domněle či skutečně „zlým“ sousedem či jeho dětmi ublíženo, ač to jsou děti „nejhodnější na
světě“. Nejhorší jsou ovšem případy, když se dozví sousedi o nějaké pomluvě, kterou o nich
sousedka roztrušuje. Slovo dá slovo a sousedka se nerozpakuje a na ulici veřejně „vyříká“ své
mínění o pomlouvačné sousedce. Je ovšem pravda, že nastane někdy takový obrat v situaci, že
se sousedky nakonec usmíří, ale to bývá málokdy. Obyčejně to končí soudním sporem pro
„urážku na cti“, nebo aspoň pro lehké ublížení na těle.“ Máme stále před očima takové
příklady nesousedského poměru a svárlivého jednání mezi sousedy, i když z pochopitelných
příčin je nejmenujeme.
Jiného druhu byly spory, které vedli nouzovští občané u okresního soudu v Rakovníku
pro různé prohřešky proti vlastnickému právu či rušení držby, někdy i pro lehké, ba i těžké
ublížení na těle, bylo-li právě po posvícení či po májové zábavě. Aspoň jednou za rok se něco
muselo stát a rozbitá hlava sklenicí či tasený nůž byly často důvodem pro dlouhé, vleklé a
drahé soudní spory. Hrdinové těchto bojovných utkání byli často titíž a shledávali se u soudu
v Rakovníku. Však byli svého času Nouzovští u rakovnických advokátů velmi populární.
Zvláště jeden nouzovský občan proslavil svou obec častým vedením soudních sporů. Nikomu
nic neodpustil – soudil se a soudil, obyčejně prosoudil a vše zaplatil. Ale protože nemáme
v úmyslu jen někoho popularisovat a chceme se také vyhnouti nařčení, že obviňujeme jen
Nouzovské ze sudičství a nesnášenlivosti, přestaneme již.
Vždyť i jinde po českém venkově se lidé dobře nesnášejí a také se soudí a to co jsme
řekli o Nouzovských platí i na jiné. Ostatně nevěříme, že to, co bylo běžným zjevem v životě
u nás před padesáti léty by mělo svou platnost i dnes. Mění se život, mění se i lidé. Ostatně
suďte sami, do jaké míry jsme se změnili k lepšímu.
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Idylla letního večera u nás.
Je letní podvečer. Slunce dnes jak se patří topilo a naklání se již nad okraj Pšovlckého
lesa, aby se zanedlouho jeho oranžová koule potopila za obzor kdesi za Kolešovicemi. Horký
letní den se chýlit ku konci, ale ještě se horký vzduch tetelí nad těžkými, dozrávajícími klasy
žita. Cvrčkové v obilí rozehrávají svůj koncert, ku kterému se jednotlivě i sborem připojily
žáby nouzovského rybníka. Jejich kuňkání a sborový skřehot, slyšitelný po celé vsi
podbarvuje sladce-únavnou vůni a náladu krásného letního podvečera.
Lidé se již vracejí z polí. V nůších a válech na zádech nesou domů nouzovské
hospodyňky krmivo pro dobytek – krok za krokem, pomalu a těžce kráčejíce k domovu, kde
unaveny a s úlevou shodí své břímě na mlat. Také Rudolfek Sajfrtů žene již své hejno
napasených husí zdola od Nouzovské jámy do dvora. Prutem je šlehá a hubuje na ně, nechtějí
poslouchat – nejraději by do obilí. Ale to nejde – až po žních je pustí do polí vysbírat klásky!
Však je kvůli husám stejně dost mrzutostí!
Také “strýček“ Vostrých veze se svými kravičkami forku jeteliny s pole. Kravičkám se
jaksi nechce do kopečka vzhůru od jámy, proto je pobízí bičem. – Nu, zatím není ještě tak
pilno v polích – jen to krmivo se vozí, oorávají a okopávají chmelnice a brambory, ale brzičko
začnou žně a bude nutno si popílit!
V tom se ozve pronikavé a protáhlé zvolání: Frantíkůůů…..!
To „teta“ Krůdlojc „ze dvora“ volá na kopečku u „šenkýřů“ svého Frantíka, po kterém jakoby
se země slehla. Své zvolání opakuje třemi směry, nahoru po vsi, dolů k jámě a do dvora, ale
Frantík nikde…
A hle – scéna se mění: Od dolejší jámy a zpodhumny zahlédáme již první postavy
našich kameníků, kteří jdou z práce z přílepských skal. Jdou husím pochodem, jeden za
druhým, sehnuti, s rozepjatou košilí a vyhrnutými rukávy, kabát přehozený přes jedno rameno
s placatou čepicí na hlavě. Jdou unaveným pomalým krokem, přihnuti, ožehnuti červnovým
slunkem, které jejich zátylek a skráně opeklo až dohněda. Před domkem, kde říkají „u
truhlářů“ se jejich řada rozděluje a rozpadává na dvě. Jedna míří nahoru po vsi, druhá zahýbá
do „dvora“. Jdou téměř mlčky, jen zřídka kdy pozdraví „dobrý večer“ nebo při rozchodu přejí
dobré noci. U vrátek svého domova zadupají na zápraží, aby sklepli kamenický prach se
svých bot, rukou setřou pot se svého zpoceného čela a otevřou dveře svých domovů.
Tím ovšem pro ně tento den nekončí a i pro ně nějaká ta domácí práce zbyla. Vždyť
mají také nějaký ten dobyteček, který je třeba nakrmit a poklidit, dříví nasekat a ledacos
spravit. A tak je toho po té celodenní dřině ve skále opravdu dost.
Z nouzovských komínů se po celé vsi kouří. To naše hospodyňky připravují pro své
rodiny večeři. V některých chalupách ovšem ještě nejsou doma a vracejí se s pole až při
setmění, tam bude večeře pozdě. Bude nebohatá, kyselé mléko s brambory nebo chlebem,
nebo kafe. Ale dobytek musí být poklizen dříve, to jinak nejde.
V rodinách kameníků je dříve klid. Děti si po večeři vyběhly jako obvykle na náves k
„šenkýřům“ či k rybníčku, kde si po večerách vyhrají a se vyskotačí. Jan Vašík a Frantík
„truhlářojc“ ještě nemohou ven. Nosí totiž v konvích vodu z rybníčka a zalévají zahrádku –
však to ještě dohoní a vyhrajou si také. Pepíček, nejmladší, pomáhá také, ale ještě nemá
takovou sílu. Ten už si před tím přelouskal tatínkovy noviny, které denně se zájmem čte a i
tatínkovi něco z nich přečetl. Vždyť právě začala Rusko-japonská válka a zprávy z bojiště
jsou tak zajímavé. Však také zná jména všech japonských i ruských generálů a místa, kde se
zrovna bojuje. Ale můžete být jisti, až půjde Pepíček nakoupit, že jednu z dvou věcí, které
měl koupit,určitě zapomene. Ale ze všeho nejraději, když už je po všech jeho domácích
povinnostech – usedne na zápraží nebo na zemi před stavením a připoslouchává starším
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kameníkům, kteří se skoro denně schází po večeři k přátelské besedě na „plácku“ před
„truhlářojc“.
Slunce zatím již docela zapadlo a pološero přikrývá celou ves svým závojem. Tu a tam
zarachotí ještě nějaký povoz opozdivších se hospodářů, jedoucích s pole, kdosi zapráská
bičem a ze stavení zaštěkne pes. Z blízkého rybníčka zaznívá žabí koncert, vytrvalým,
neúnavný sborový skřehot a kuňkání žab, jež podbarvuje smírnou náladu teplého vesnického
večera. Klid vlahého letního večera je též rušen pokřikem rozdováděné školní mládeže, která
se před „šenkýřojc“ vyhrává až do úplného setmění a až je maminky zaženou domů. Včera
byl ještě u rybníčka kolotoč, který dnes již odejel – to bylo pro nouzovskou mládež vyražení –
proto si našla zase jinou zábavu.
Kdesi nahoře ve vsi se ozvala harmonika. Hlouček nouzovských mládenců doprovází
harmonikáře po vsi a také si s ním zazpívá. Však vědí, že přilákají i děvčata, která chodí ve
skupině, ruce do sebe zavěšené před mládenci po vsi nahoru a dolů prozpěvujíce si, nebo se
škádlíce navzájem. – Inu, svůj k svému a mládenci nespouští s očí tu svou vyvolenou,
s kterou se i jindy o samotě rádi zastaví a kterou i o muzice stisknou v náručí.
V tom zazní do houstnoucí tmy vlahého letního večera nám tak známý, jasný, jakoby
stříbrný hlas zvonku kapličky, později jak jindy. To starý zvoník Fišer rozhoupal náš
klinkáček, aby zahnal mládež s návsi ku spánku a upozornil starší, že je čas pomýšlet na
odpočinek. Ale právě proto, že nám dnes tak krásně svítí měsíček, který jde do úplňku, nechce
se nikomu domů.
I naši kameníci si hoví ještě při okraji dvorka „u truhlářů“, kam se sešli na besedu.
Sedíce či ležíce na kamenech či na holé zemi pokuřují z fajfčiček /staří/ a ti mladší s cigaretou
v ústech. Vypráví a vypráví o své práci ve skále, jak se jim daří či nedaří, o tom, jaké to je
jinde a zvláště v Německu, kde mnozí z nich byli, o té nové válce o všech bolestech a
nadějích pracujících, co se kde v okolí stalo, o letošní úrodě a počasí a také o svých rodinných
radostech, starostech a trampotách. I veselé historky byly na programu – kdo by se rád
nezasmál – a naši kameníci, jsou-li pohromadě v práci či při odpočinku a zábavě – jsou veselá
chasa. A právě dnes se jim nechce domů – vtipkují a dobírají se jeden druhého, však víte!
Vždyť Sajfrt „ze dvora“ ještě nikoho nezarmoutil, přidá něco Zaspal, Bretšnajdr a mladý
Brabec, Krůdl a Čečrdle, Nachtigal i jiní - a o zábavu je postaráno. I starý Kopřiva ze
sousedství přišel na besedu a dává něco k lepšímu ze svých cest světem…
Ale všeho do času. Už jde na jedenáctou a do skály se zítra musí zase. Starý Brabec se
zvedne a přeje všem dobré noci. I ostatní se váhavě zvedají a pomalu se rozchází ku svým
domovům. Byl to krásný večer.
Z dálky zaznívá ještě chichtot děvčat a veselé hlasy chlapců – ani těm se nechce domů,
jsou právě v nejlepší zábavě. Mládí je mládí.
Konečně ztichla již celá ves. Obloha je plna hvězd a měsíček jako jejich pastýř září
v plné kráse svého bledého a studeného svitu. Jen tu a tam se ozve zaštěkání či zavytí psa – i
žabí koncert, až na ojedinělé zakuňkání ustal. Kořenná a omamná vůně dozrávajícího obilí a
sladká vůně jeteliny prosycuje vlahý a teplý vzduch pozdního červnového večera. Ves usíná,
aby se s ranním rozbřeskem dne probila k novému, rušnému životu.

o-o-o
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Rok života v Nouzově.
/ Ze vzpomínek rodáka /.

Jdeme opět do školy.
Kalendář naší mládeže nepočíná v den Nového roku. To je pro ni celkem den málo
významný. Zato počátek školního roku je datum velké důležitosti. Končí se prázdniny a tím i
dny svobody a bezstarostného užívání volného času, pokud ovšem nebylo omezeno
povinnostmi k domácímu hospodářství. Venkovský kluk i děvče má totiž i jiné zájmy a
povinnosti než mládež městská, odkázaná jen na pohyb v těsném bytě, lelkování po ulicích,
nebo vyhledávání různých pochybných dobrodružství v parku, na hřištích, nebo na
periferijních prostranstvích. Naší mládeži zbude však vždy dosti času, aby vedle vydatné
pomoci v hospodářství, doma i na poli se s dostatkem proskotačila a vydováděla při hrách.
Pomohla také při žních a zvláště o chmelách. Vyčesali si hezkých pár korun. Za ty jim rodiče
koupí, nebo dají ušít nové šaty na posvícení. Však s tím již tatínek a maminka počítali a
napobízeli se dost Frantíka i Mařky, když jim ruce při česání umdlévaly: „Česej, ať si něco
vyčesáš!“ .
A není divu, vždyť od stálého sedění při česání bolely všechny údy – Teď už je po
chmelách, nebo již jen tu a tam dočesává a odměnou za pilné česání budou pěkné šaty pro
svátek, které napřesrok budou ještě dost dobré do školy.
Když konečně hoši a děvčata znovu zasedli do školních lavic, připadá jim to ten první
den jako svátek. Trochu odvykli, ale protože pan učitel ve třídě zůstal týž a celkem se na
prostředí školy nic nezměnilo kromě toho, že byly podlahy a lavice vydrhnuté a několik
obrazů bylo vyměněno – vyučování se zaběhlo rychle po starém pořádku. Je pravda, že pan
učitel ještě některému nechápajícímu žáku vyčetl dlouhou dobu lenošení o prázdninách a
pobídl všechny slovy: „Hejbejte se škatulata“, nebo že učinil nouzovskému žáku žertovnou
poznámku o bezinkových koláčích a blížícím se nouzovském posvícení, které prý má už
v hlavě- ale jinak vše zase běželo jak na drátku.
Poněvadž bylo ještě krásně teplo – i koupat se ještě bylo možno – cesta do školy i ze
školy byla příjemná. Samozřejmě se chodilo ještě bez střevíců „bosko“ a mezi polednem,
když právě se nešlo tatínkovi do skály s obědem, bylo času dost a toho se využilo k válení se
a skotačení v Senomatské jámě, až hodiny na hřbitovním kostelíku třemi údery svého zvonu
pobídly nouzovské žáky k další cestě do školy. Domů ze školy se šlo ještě veseleji, cestou –
necestou: slídilo se po jamách a po zahradách, paběrkovalo se ovoce atd. Když se přišlo
domů, zakrojil se silný krajíc chleby, posolil a ani nemusel být namazaný – a jak chutnalo!
Potom se sebral košík či nůše na trávu a šlo se pro nějaké to krmení pro dobyteček. Maminka
nemusela ani moc pobízet, měla své práce dost a každý musel tu svou porci práce udělat.
Když přišli domů, to už se slunce schylovalo k okraji Pšovlckého lesa. V září už jsou dny
kratší, k sedmé hodině se už smráká a také večery jsou kratší. Maminka již připravila večeři a
tatínek přišel ze skály. Večeře je jednoduchá: hrnek bílé kávy s chlebem, který se nakrájel do
kafáče úctyhodných rozměrů a jedlo se lžící . Vítanou změnou bylo, když místo kávy bylo
k večeři podmáslí nebo kyselé mléko, které jsme jedli z mísy, přikusujíce chléb nebo
brambory. To se kupovalo od sousedů – kravičkářů a někdy i ta liberka másla se koupila,
když hospodyně zrovna tloukla, ovšem zřídka kdy. Kozy se chovaly v každém druhém
stavení, všude tam, kde by byli krávu neuživili, ale od koz bylo mléka málo, jen tak na „kafe“.
Po večeři jsme se šli ještě trochu proskočit, špačka nebo pasáka zahrát a byl čas
s klekáním jít domů. To musela často maminka hubovat, aby nás dostala včas domů a někdy i
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žalovat tatínkovi, který si zaláteřil a někdy odepnul i pásek. Také musela dohlédnout, aby
kluci nepořádní, umyli si ruce a nohy, než šli do postele. I to modlení večer i ráno maminky
nerady odpouštěly – jak kde – kluci se od něho rádi „ulili“ a tatínkové – ti byli na takové věci
lhostejní a nevšímaví.
Dříve ještě, než se rozbřesklo – maminka vstávala nejdříve a budíček obstaral kohout se
slepicemi - nastal ve stavení šumot a spěch. Otec a starší sourozenci se museli vypravit včas
do práce a proto vstávali a snídali dříve, než my školáci. Světnice byla velká a celý rodinný
život se odbýval v ní. Potom jsme vstávali my školáci. Někdy to stálo dost pobízení od
maminky a hubování, než malí spáči procitli a váhavě se začali mýt a oblékat.
Což v létě, to bylo hej – košile, kalhoty a kabát se navlékly a bez obouvání to šlo rychle.
Zato v zimě to bylo horší. Pepík nemohl nalézt punčochy /kluk nepořádná/ a když je našel
kdesi pohozené, byly nakonec děravé na patě. U střevíců zase zjistil Frantík jinou bolest.
Měly přetrženou šňůrku a ke všemu mu ještě scházel knoflík u kalhot! Maminka by se musela
s kluky uzlobit a musela nakonec sama všechny tyto nedostatky napravit a spravit, aby mohli
jít v pořádku do školy. K snídani bylo jako obvykle kafe, ale poněvadž bylo pro nás drahé,
kupovala se tehdy jako náhražka Vydrova žitná káva a Franckova cikorka, aby byla dobře
obarvená a „silnější“. Nám dětem to bylo celkem jedno a chutnalo nám stejně dobře. Někdy
jsme měli ovšem místo kávy i polévku. Byla to chlebová polévka /žebračka/, nebo česneková
či cibulová s lákavými koly omastku. Maminka ji ždibcem sádla přimastila, aby nám lépe
„jela“. Nu, přiznáme se, že nám to kafe /i bez zrnek/ lépe chutnalo a že jsme žadonili na
mamince, aby nám radši uvařila kávu.
Než jsme se vypravili do školy a než se za námi zavřeli dveře světnice, to naše maminka
udělala už velký kus práce. Nejen, že nás obsloužila, ale poklidila a nakrmila již kozu, husy i
slepice, ba někdy skočila i na pole s nůší pro trochu jeteliny či lučiny. Také Puntíkovi dala
nažrat, aby dobře hlídal. Frantík jej sice měl na starosti sám, ale často zapomněl, a tak musela
maminka sama. Také nám zakrojila každému krajíc chleba do školy na svačinu, jen tak suchý,
hrst křížal, nebo švestku, hrušku či jablko, když byli v zásobě – jinak se celý rok ovoce
kupovalo jen příležitostně, pokud nebylo vlastní. Jen v zimě když bylo doma zabito, maminka
namazala chleba i sádlem.
Jakmile odešly děti do školy, to maminka už zase vzala plachtu s provazem a spěchala
do lesa na dříví či šla vyžínat meze a strouhy, aby měla pro dobytek dost krmení. Vracela se
často až po desáté / Puntíkovi přenechala hlídání /, když už pískala půljedenáctá a byl nejvyšší
čas k vaření oběda.
Když jsme s brašnou na zádech či učením v podpaždí vyběhli ze vrátek stavení a
shledávali se se svými kamarády na cestu do školy, to jako když z nás spadnou všechny
starosti domácího života. Myslíme již jen na školu, na úkol, zdali jsme jej dobře napsali a co
bude dnes ve škole nového. Když tak jdeme v houfci a u „křížku“ se rozhlédneme kolem do
kola, to jako když půl světa máme rozložen před sebou. Senomaty jsou pod námi, Hostokryje
a Příčina výše, do leva město Rakovník a proti nám hezký kužel Šibeňáku se zalesněnou
šešulkou. Za námi je Přílepská skála a zprava Šanovský les uzavírá obzor. Je to krásný kout
české země a denně při cestě do školy si uvědomujeme svoji spojitost a sounáležitost. Je to
náš domov.
Když sestupujeme s kopečka dolů a jdeme podél Senomatské jámy k Senomatům, na
pozdrav nám zazní jasný hlas zvonu a hodin na hřbitovním kostelíku a upozorňuje nás, kolik
už je hodin. Klušeme dále a zakrátko jsme již v Senomatech. Potkáváme známé tváře,
smekáme čepice a zdravíme tehdy obvyklým a povinným pozdravem „Pochválen buď pán
Ježíš Kristus“, na který je nám odpovídáno: „Až na věky věků, amen“ – ovšem zkrácenější
formou. Přicházíme již ku škole, ale ještě je zavřená a na schodišti sedí skupiny žáků a žákyň.
Hrají hru s kaménky a čekají, až se otevřou dveře školy. Pan řídící zatím již otevřel a škola
nás pojmula do své náruče. Naše škola!
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Posvícení.
Chmel už je sklizen, pole jsou z valné části zorána a na polích jsou již jen zelené lány
řepy a značně již zaschlé záhony brambor, které se již tu a tam začínají vybírat. Noci jsou už
chladnější a ráno jsou mlhy které teprve k osmé hodině ranní slunce rozptýlí a vysuší vydatné
rosy, které mlha po sobě zanechává. Přes den je však krásně a slunečno, ba horko. Babí léto
poletuje vzduchem a stěhovaví práci se již začínají houfovat, předzvěst blížícího se podzimku.
Rakovničtí již měli své posvícení, které připadá vždy okolo svátku sv.Ludmily
v polovici měsíce září a Nouzovští jej mají hned po něm v třetím týdnu září a před svátkem
sv.Václava. Říká se mu bezinkové posvícení / bezinkových keřů je „na“ Nouzově dost / a
v sousedních obcích se smějí nouzovským, že mají o posvícení jen bezinkové koláče.
Nouzovští ať sami řeknou, je-li to pravda či ne. My aspoň žádné bezinkové koláče ještě
nejedli a snad již jíst nebudeme.
Nic naplat, ať už je to tak či onak, ať už se nám smějí nebo ne, skutečností je, že jsme už
v předposvícenském ruchu a že v každé chalupě se krmí aspoň dvě posvícenské husy šiškami
z otrub, šrotu a mouky, aby byly vydatné a tučné. Naše posvícení to je přec největší svátek a
událost v roce a nouzovští si na něj potrpí.
Předposvícenský ruch je znát všude. Maminky mají plné ruce práce, aby všechny
domácí práce byly včas hotové. Sehnaly si již povidla, mák a tvaroh se smetanou na koláče,
které se u nás pečou stále ještě v pecích a to je nejpozději v pátek. V sobotu již se dělá
poslední úklid, nakupuje se maso, zabíjí se husy a připravují na pečení. Hochům a děvčatům
byl přidělen také důležitý úkol: Poklízí dvorek, odstraňují z něj všelijaké harampátí a zametají
i ulici nebo náves před vlastním stavením. Vše se drhne a myje, čistí se střevíce a tatínkova
perka a na zítra se připravují nové šaty. Vždyť bude posvícení a je po chmelách a kluci
s děvčaty se chtějí pochlubit novými šaty! Maminky neví, kde jim hlava stojí a otcové jim
pomáhají, co se dá: Poklízí dobytek a přivezou s pole krmení na neděli i pondělí, aby nebylo
třeba a pěkné hodince shánět píci.
Také v hospodě se už všechno připravuje na zítřejší posvícenskou zábavu, kterou
připravuje každoročně sám hostinský. Sál je již připraven, umytý, židle, stoly a lavice sálu pro
ženské. Pivo přivezené a vychlazené z Rakovnického pivovaru se ani nedává do sklepa a
nechává se u šenku však se zítra všechno vypije. Hudba je již objednána a to chvalně známá
kapela Holého z Chrášťan. Jídlo pro domácí hosty není třeba připravovat, mají doma dost –
ale pro hosty z okolí musí být také něco připraveno, aspoň nějaká ta porce husy.
A když krásné zářijové ráno probudilo mladé spáče a obloha byla jako vymetená, to se
to chutně vstávalo a oblíkalo do nových šatů! Sluníčko již pěkně přihřívalo a slibovalo
krásnou pohodu o posvícenské neděli a pravděpodobně i v pondělí. K dobré kávě byly
samozřejmě koláče – a jaké koláče! Malé jako dlaň i velké jako talíř, v peci a na papíře
pečené, švestkové, makové a tvarohové s mandlemi, hrozinkami a sypáním, jaké kdo chtěl a
kdy chtěl. Však jich byly v komoře vyrovnány celé ošatky a mísy – také ovšem pro hosty
z příbuzenstva z okolních vesnic, kteří byli očekáváni až později, před obědem. Maminky
měly dopoledne plné ruce práce a až do odpoledních hodin neměly ani čas, aby okusily něco
z těch dobrot, které uchystaly. Starší děvčata jim ovšem pomáhala – a zároveň si chystala i
nové šaty k muzice, která začne odpoledne.
Malí caparti a školní mládež ovšem vyšli již na náves a shání se po nějakých mlsotách.
Nebyli zklamáni. Na umetené návsi před hospodou postavili si již kramáři svůj stánek,
pokrytý plachtou, s všelijakými pamlsky, které se obyčejně o poutích a posvíceních prodávají
i všelijakými hračkami a tretkami, tak lákavými pro malé a nejmenší. Nějaké ty krejcary,
pětník a šesťáky (dvacetníky) ždímali kluci a holky v ruce a první co bylo koupit si do úst za
krejcar „špalek“ či cukrovou panenku na papíře. Tatínek s maminkou nebyli tentokráte tak
skoupí jako jindy a již dříve slibovali, když hodně „vyčešou“, že dostanou i na posvícení
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nějaké ty drobné. Koruna byla tehdy již velký peníz a jen tak snadno nebyla vydána – ale pro
malého Frantíka či Andulu se otvírala příjemná perspektiva v podobě strýčka z Přílep a
senomatské tety, kteří až přijdou k nim na posvícení, štědrou rukou doplní jich slabou
pokladní hotovost. Kluci měli, okounějící u kramářovy boudy – větší zájem o „zbraně“, malé,
dřevěné flintičky se špuntem, pistolky s prachem v papírových nábojích a všelijaké ty trubky
a frkačky. Brzy se také po celé vsi rozléhaly rány z pistolek, frkání, pískání a troubení, až uši
zaléhaly. A protože se také přistěhovala i střelnice, kde zejména starší mládež zkoušela své
střelecké umění ve střelbě do terče, bylo před hospodou brzy rušno. Kolotoč a houpačky
zajížděly na Nouzov jen málokdy o posvícení – to spíše někdy v létě.
O polednách,to již bylo zase všechno doma u oběda, který byl tentokráte opravdu
slavnostní a posvícenský. Však to bylo také cítit ze všech stavení a líbezná vůně pečených hus
doprovázela chodce po celé vsi. Vskutku a podle pravdy, jak se to zpívá v té posvícenské
písničce: „O posvícení, vše to voní, tak jako v apatyce…“. Plné džbány piva, které donášela
mládež do všech chalup svědčily o tom, že dobré jídlo bylo zapíjeno dobrým rakovnickým
pivem. Skoro v každém stavení byli nějací hosté a proto není divu, že šlo pivo tak na odbyt. O
hudební doprovod k posvícenskému obědu se postarali mnozí kolovrátkáři, kteří se svými
„flašinety“ a obehranými písničkami kvílivých zvuků dům od domu obcházeli ves.
Dnes měli všichni dobrý den a z Nouzova si odnášeli nejen hezkých pár korun, ale i pěkný
pytlík koláčů.
Odpoledne bylo na návsi ještě rušněji a pravá posvícenská nálada se dostavila, když se
z hospody ozvaly první ryčné zvuky hudby. To se již shromažďovali nouzovští občané,
strýčkové a tety, mládenci a děvčata v sále hostince, aby roztočili maminkám a děvčatům
faldy. Hostinský měl plné ruce práce, aby v šenku uspokojil a napojil množství žíznivých.
A nebylo to tak jednoduché a snadné protože pivo se čepovalo jen ruční pumpičkou přímo ze
soudku. V jednom koutu sálu byl šenk a vedle, v druhém rohu sálu bylo zvýšené podium pro
muzikanty. Na lavicích kolem stěn sálu seděly maminky a babičky ve svátečních šátcích na
hlavách a v nejlepších šatech. Občas si připíjeli piva od svých mužů a známých. Velmi
pozorně sledovali tančící mládež a dávali dobrý pozor s kým a jak často tančí jejich Pepík a
Mařenka. Děvčata v přestávkách mezi tancem - jsouce do sebe zavěšena - krouží dokola
sálem a skoro stále zpívají. Moderní tance se ovšem tehdy ještě netančily, jen tance kolové,
málokdy i pořadové. Hudba ještě neumdlela a proto hrála v rychlém sledu a ku spokojenosti
všech tehdy oblíbené valčíky, polky, kvapíky a sousedské – pro každého něco – pro starší i
mladší. Maminky, sedící na lavicích si také občas skočily a měly ovšem radost, když „ta
jejich holka“ měla dobrého tanečníka, který byl také podle gusta panímámy. Není divu, vždyť
tak mnohé lásky a pásky pozdějších manželství počínají zde, v kole tanečního sálu. Však ono
se to brzy pozná, kdo s kým a za kým chodí a výpočet je snadný, jak to může nakonec
dopadnout. Bystré oči maminek vidí vše a uhádnou vše.
Když potom s pokračující dobou se rozvážnou mnohým sousedům jazyky a i mládenci
začnou, trochu podnapilí, výskat a křepčit, to už se stane posvícenské veselí i trochu
nevázaným mumrajem. Hoši i sousedé si furiantsky dupnou a volají: „Čí je posvícení!? „
„Naše“ – odpovídají rozjařeně druzí a už si dají zahrát sólo na svůj účet. Ostatní se nenechají
od nich přetrumfnout a přiťukávajíce si sklenicemi s kamarády a známými dají si také zahrát
sólo. To muzikanti s kapelníkem rádi vidí - však to posílí jich „kasu“ pití bude stále dost.
Hostinský sice rád vidí, když se hodně pije a rád by všechny sudy piva vyprázdnil ještě dnes,
ale přesto se starostlivě rozhlíží kolem - a nerad vidí, když příliš rozjaření mládenci či sousedé
se začnou škádlit a nebo dokonce hádat z toho nic dobrého nekouká. Má již zkušenosti
z minulosti a rozbití sklenice a někdy i hlavy s dohrami u soudů nejsou ani na Nouzově
zvláštností.
Když se potom večer udělá přestávka v zábavě, muzikanti večeří a také sousedé
odcházejí domů na posvícenskou večeři, to se sál znovu pěkně vymete a poklidí, aby se za
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hodinu zase pokračovalo v tanci. Střed sálu, večer, když se setmí, osvětluje velká petrolejová
lampa s několika menšími postranními. Starší sousedé a tetky večer již často zůstávají doma,
hlídají děti a poklízí dobytek, ti mladší to „táhnou“ dále až třeba daleko přes půlnoc. Do rána
zůstávají ti nejvytrvalejší a svobodní. Však se dopoledne vyspí a zítra „ o pěkné hodince“
budou pokračovat. Vždyť je posvícení jen jednou za rok.
Pro malé kloučky, kteří chodí ještě do školy, ovšem posvícenské zábavy v hospodě
nejsou a jsou pro ně zakázaným ovocem. Přesto vše jim to nedá aby pod nějakou záminkou,
že jdou pro tatínka, nebo že vyřizují něco mamince či staršímu bratrovi – nevklouzli do sálu,
aby také viděli, jaké to tam je. V duchu toužili po tom, aby už byli velcí a mohli také do
hospody. Když nemohli dovnitř pro energický zákrok služby konajícího hasiče u vchodu, tedy
aspoň v chodbě či pod oknem vystoupili na sudy a dveřmi či oknem se dívali do sálu na ten
posvícenský rej, který se jim tehdy zdál vrcholem blaženosti. Podceňovali se tehdy ve svých
školních létech a záviděli starším mládencům, kterým už je vše dovoleno a už jsou
považováni za „muže“. Jejich místo bylo tedy na návsi a před hospodou, kde se shromáždila
všechna mládež školního věku i s těmi nejmenšími. Postávali okolo kramářské boudy a
„cukrové báby“, kde se prodávaly různé sladkosti a pochoutky, které jim byly zřídkakdy
přístupné: Bonbony, medové i sladové kremrole, dorty, turecký med, perníkové srdce a jiné
dobroty. Prodávaly se také kouzelné obálky a různé trety a hračky, trubky, píšťalky a frkačky.
Z té koruny, kterou měli připravenu na posvícenskou útratu již mnoho nezbylo a desetník či
dvacetník, to byl již pro ně velký peníz.
Vedle krámku kramářova si postavil svůj stolek hráč čamburiny, který lákal k sobě
mládež mladšího i staršího věku a povzbuzoval je k sázení. Hoši obsazovali různá čísla
v naději na výhru, zatím co hráč hbitě roztáčel čamburinu. Vedle něho zase jiný „světák“ lákal
okolostojící mládež, třepaje stále pytlíkem kuliček, ku hře „malá-velká“ s malou či větší
nadějí na výhru. Obzvláštnímu zájmu se těšil prodavač kyselých okurek. Po mastném
posvícenském obědě a různých těch sladkostech se mnohému zachtělo kyselé okurky
a za 2 krejcary byla pěkná, velká jako ruka! A proto že bylo teplo a žízeň byla, nepohrdli ani
skleničkou láku z okurek, který chutnal znamenitě. Je pravda, že po takových dobrotách a
hodech leckterý malý šohaj utíkal domů a po cestě již rozpínal kalhoty. Ale posvícení je
posvícení a i ti malí mají právo něco užít!
Když se večer zešeřilo a houstnuvší tma nakonec přinutila mládež jít domů k večeří a
ukládali se ku spánku, dlouho jim ještě do uší zněla muzika z nedaleké hospody. A když po
půlnoci přišel tatínek s maminkou z hospody a přinesli v balíčku nějakou tu mlsotu od
„cukrové baby“, která svůj stánek přenesla v noci do hospody, to byli ti malí již docela
spokojeni a probudivše se ze spánku, pochutnávali si ještě v posteli na pamlscích.
Druhý den o pěkné hodince se již tak dobře školní mládeži nevstávalo, protože se
muselo jíti do školy. Bylo to mnohému proti mysli – vždyť máme ještě posvícení! –
Tentokráte na školu hubovali. Ale co naplat, kdo nechtěl mít neomluvený den, ten do školy
šel. Byli ovšem i takoví, že do školy nešli pod různými záminkami. Pan učitel sice zahuboval,
ale nakonec půl den také omluvil. Stejně z toho učení mnoho nebylo a Senomatští si
Nouzovské stále „dobírali“ a chtěli na nich bezinkové koláče.
Dopoledne, aby byla zachována stará tradice nouzovských posvícení – sloužila se pro
nouzovské zvláštní mše svatá v kostelíku u sv.Štěpána, v bývalém českobratrském kostele na
senomatském hřbitově. Maminky i babičky měly již čas – uvařeno bylo – a mládenci a
děvčata, jedni k vůli druhým, pokud ještě nedospávali po muzice – šli tentokráte ve větším
počtu do kostelíčka, aby navštívili ty mrtvé nouzovské, aby i oni věděli, že je u nás posvícení.
Až donedávna se udržoval chvalně známý obyčej nouzovských, že těmto návštěvníkům
kostela chodila k Senomatům naproti kapela muzikantů s plnými konvemi piva na posilněnou.
Po cestě domů se pivo vypilo – muzikanti také vydatně pomáhali – však také nouzovským
mládencům a děvčatům pěkně vyhrávali do kroku a odvedli je až do hospody!
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Odpoledne zase náves oživla mládeží, která se snažila utratit poslední krejcar za mlsoty.
Doma se již ani nevařilo a jen se dojídalo a „čistilo“ napečené maso z pekáčů. Koláčů bylo
ještě dost a dojídaly se ještě po posvícení.
V hospodě se odpoledne začalo zase hrát a bylo to prý ještě hezčí než včera, protože
tam bylo méně přespolních. Na štěstí se žádná rvačka nestrhla a tak byli Nouzovští spokojeni,
tím více i hostinský ,který všechno pivo doprodal a ze vstupného uhradil i ostatní režii.
Zkrátka: Posvícení se nouzovským zase jednou vydařilo.

Podzim.
Je po posvícení. Švestky na stromech jsou téměř očesány a končí skoro sezona
švestkových knedlíků. Paběrkujeme ještě na stromech a čím je švestek méně, tím nám více
chutnají. Letos nám v září častěji zapršelo a noci nejsou ještě příliš studené, proto rostou
houby. Chodíme na ně do Šanovského a Pšovlckého lesa. Jdeme na ně ráno ještě před školou
a vracíme se často s naplněným uzlíčkem. Bude z nich, usmažených s vajíčky, dobrá večeře.
Je také sezona podzimního ovoce, hrušek a jablek a tak je pořád pro nás kluky co „chroustat“.
Když není na svém, tož se jde i na cizí a co by měli dělat ti kteří žádné stromy nemají a
maminka škrtí krejcar a jen nerada kupuje. Konečně utrhnout hrušku nebo jablko na cizím,
nebo si napaběrkovat, to se ani za hřích nepočítá - vyrostly i pro nás.
Brambory se po Václavu valem sklízí a do „císařského“ posvícení /to je posvícení
v Senomatech/ jsou kromě řepy, luciny a jetele pole prázdná. Vyháníme proto často husy na
pastvu na pole, aby vysbíraly zbylé klásky z dosud nezaoraných strnišť a aby se napásly na
polní pleveli , na mezích a v strouhách. Nejraději se chodilo na paběrky a na trávu na selské
lány přílepských polí, nebyly tak hlídány jako pole nouzovská, kde si každý ten svůj kousek
meze či strouhy sám vyžnul. Na pastvě jsme dělali ohníčky, pálila se bramborová nať a pekly
vypaběrkované brambory. To byla pro nás pochoutka!
Když přišla neděle a byla dobrá slunečná pohoda, to jsme si našli zase jinou kratochvíli;
pouštěli jsme po polích draky, které jsme si před tím z dřívek a papírů zhotovili a výrazně
pomalovali. K tomu jsme ovšem potřebovali dostatečně silný vítr, aby se nám drak, zatížený
dlouhým ocasem, vznesl do výše. Byla to hezká zábava.
Ovšem nouzovští hoši pěstovali také méně chvalitebné zábavy, ba přímo školou
zakazované. Chodilo se totiž v neděli, ba někdy i ve všední volné odpoledne „na kuráž“. To
byly pravidelné a někdy jen příležitostné - při cestě ze školy - válečnické akce mládeže jedné
obce proti druhé obci, vedené podle všech pravidel válečného umění. Nouzovští si zaválčili
nejčastěji proti přílepským a to na Přílepské skále, kde byl pro tyto „bojové akce“
nejpříznivější terén a někdy i proti senomatským klukům, kteří hnali často kameny nouzovské
po celé cestě ze školy až na nouzovský katastr. Jako munice a zbraní se pro tento boj
používalo kamení a praků, ba i v jámě uříznutých holí. Bojovnější kluci šli vpředu a útočili
také obchvatem a ze zálohy. Ti bojácnější šli vzadu jako záloha a také nosili předním
bojovníkům kamení jako munici. Byly to skutečné boje a nechybělo ani raněných a zajatých
jako ve válce skutečné. Často si bojovník přinesl v zápalu boje utrženou bouli na hlavě či
přišel domů s roztrhanými kalhotami. Samozřejmě, že doma dostal od maminky nebo tatínka
druhý výprask.
Snaha školy zamezit tyto válečnické podniky vyzněla téměř neprázdno. Byly jaksi
tradiční a vžité. Dohry těchto bojovných akcí byly ve škole při vyšetřování jich původců a
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často si tito odnesli zato špatnou známku z mravů. Děvčata se těchto „bojů“ až na řídké
výjimky nikdy nezúčastňovala: zato kluci tímto způsobem vybíjeli svou bojovnost,
vypěstovanou i špatným chápáním dějin válek mezi státy a národy a četbou romantické a
dobrodružné literatury, t.zv. „dětské“. Není divu, že tato řevnivost, soupeřství a bojovnost
mezi mládeží jedné obce proti mládeži obce druhé šla ještě dále a pokračovala uvnitř obce
samé. Proto bojovali „hořejšáci“ /z horní části obce/ proti „dolejšákům“ a naopak. Tento příliš
úzký lokální patriotism a nezdravá bojovnost mezi naší mládeží stávaly se již absurdní a
nesloužil jí příliš ku cti. Chceme býti však i zde spravedliví. Tyto nepříliš sympatické hry a
„zábavy“ lze omluvit jedině mladistvou romantikou a potřebou vybít nashromážděnou
energii. Nedivme se proto, že si nouzovští hoši tak rádi zabojovali mezi sebou!
S podzimkem a kratším denním obdobím změnil se i denní program života školní
mládeže. Ráno se vstávalo již za šera a pak se šlo do školy. Polední přestávka byla krátká a
tak teprve po odpoledním vyučování zbylo trochu času na hraní a zábavu. Na trávu se už
skoro nechodilo, protože zeleného krmiva bylo málo kromě pozdních jetelin a vojtěšek. Noci
byly také chladné a dostavily se i noční přímrazky. Začala se již dobývat řepa. Brambory byly
již uklizené ve sklepích a krechtech a chrást /říká se „krky“/ z dobyté řepy-cukrovky a krmná
řepa /burkán/ byly vítanou změnou a chutným krmivem pro hovězí dobytek a čuníky, kteří si
museli „popílit“ aby do Nového roku udělali „kus“. Také se chodilo na řepné paběrky na
selské lány a nosily se jich plné nůše a košíky. Řepa se rozkrájela a vařil se z ní syrup, vítané
a oblíbené sladidlo našich maminek.
Podzim a jaro, to jsou období sezónních her a „sportů“ školní mládeže tak i u nás
v Nouzově. Pokud byl čas po odpoledním vyučování a nežli se docela setmělo, to se
proháněla bičem „káča“, cvrnkaly se kuličky a hrála se „Praha“ /hra o barevné fazole či
kuličky/ do pěti důlků. To bylo radosti a chlubení, když Pepík obehrál Frantíka či Toníka a
když jeho pytlík byl plný velkých i malých kuliček, různě barevných, také skleněných. Byli
také takoví, kteří měli tolik fazolí, krásně zbarvených straček /říkali jsme „puny“/, koupených
od kupce /30 až 50 párů za jeden krejcar/ a samozřejmě také na kamarádech vyhraných, že se
s nimi docela regulérně obchodovalo. Bursa na fazole a kuličky se odbývala na návsi denně a
také při cestě do školy a ze školy, ba i ve škole, k malé radosti pana učitele. Nic naplat, něco
se udělat musí a konečně je to ušlechtilejší zábava, při které se nemůže mnoho prohrát – než
chodit v neděli „na kuráž“.
Bylo-li chladněji a když omrzelo honění káči či hra o kuličky, ořezal někdo kus dřeva na
špačka, přinesl odkudsi pálku a už hráli špačka. Také se někdy stalo, že „napálený“ špaček
vlétl sousedovi do okna anebo také do rybníka, ale to se ihned opatřila náhrada a hrálo se dál,
nebo se kluci rozprchli. Ještě oblíbenější hrou byl „pasák“, hra s mičudou /byl to obyčejný
hadrový míč, vyrobený z roztrhané staré punčochy, někdy také koupený, opletený gumovými
vlákny/. Byla to hra pohyblivá a proto zábavnější. Kluci se při ní pěkně proběhli a také se
někdy stalo, že nedopatřením zalétl míč do okna blízkého stavení či do rybníka. Rozbité okno,
to byla nepříjemná věc a maminka, ani tatínek, když museli tabulku v okně zaplatit radost
jistě neměli. To se měl obyčejně i pásek dobře a po několik dní nebylo potom postiženého
venku ani vidět.
Tyto hry se odbývaly obyčejně na větším prostranství „ve dvoře“ u rybníka nebo na
„plácku“ před hospodou. Když bylo hezky a stálo to zato, to se šlo raději pod „humna“ pod
Nouzovskou jámu „na plac“, kde bylo travnaté prostranství a větší volnost pohybu bez
nebezpečí ohrožení oken sousedů. Často se stalo, když už byla skoro tma a všechna okna
chalup již dávno svítila petrolejkami, že náves hlaholila pokřikem rozdováděné mládeže.
Teprve když náš klinkáček na kapličce dávno odzvonil a když přišla některá matka pro svého
nepolepšitelného tuláka a s hubováním ho hnala domů k večeří – to se teprve i ostatní začali
rozcházet domů. Však také často dostali doma svůj „díl“ a bylo jim pohroženo, že budou mít
zítra domácí vězení.
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Je Všech svatých dušiček. Máme také opravdu dušičkový čas. Rána jsou chladná a
poprchává. Sluníčko téměř ani nezahlédneme. Ráno o sedmé je ještě tma a večer o páté již
houstne tma s mlhou a bláto se lepí na paty. Smutný čas – dušičkový. Nouzovské hospodyňky
již zanesly hroby mechem - přinesly jej plné nůše z lesa a nadělaly z papíru bílých a
červených růžiček, kterými ozdobily hroby svých milých. Nanesly také celé otýpky
smrkového, zeleného chvojí, aby jím obložily hroby. O Všech svatých, to se úprava hrobů již
dodělávala a odpoledne se svítilo svíčičkami. Také už přicházeli příbuzní a přátelé z okolí, ba
i z Prahy – protože je sváteční den – aby vykonali obvyklou roční návštěvu u svých mrtvých.
O dušičkách, to je již všední den a na hřbitovní mši v kostelíku sv. Štěpána jdou pouze místní
lidé, kteří se po mši rozejdou po hřbitově, posvítí svíčičkami, popláčou, zavzpomínají u svých
hrobů a jdou domů po své denní práci. O desáté hodině dopolední je již na hřbitově pusto a
liduprázdno. V denním shonu a práci není čas dlouho myslet na mrtvé – všední lopota nečeká
– živí živým a mrtví mrtvým. A za tou bílou zdí se stejně nakonec sejdeme všichni.
Na sklonku listopadu už přestaly hry mládeže pod širým nebem a světnice chalup oživly
po setmění čilejším životem. Venku již nebyla práce, vše bylo sklizeno a už se chodilo přes
den jen na dříví, doma na dvorku se sekalo klestí do otýpek a vyrovnávalo do hranic, aby bylo
čím topit. Uhlí se tehdy kupovalo ještě málo a jen na dobu nejtužší zimy. Polenové dřevo bylo
vždy v zásobě pro vytápění pecí na pečení domácího chleba.
Chléb se tehdy pekl v každém stavení, chléb chutný a vláčný, samožitný. Jen podruhové
nepekli a kupovali chléb pekařský ze mlýna v Senomatech.
Přišla doba dlouhých večerů. Četlo se z vypůjčených knih ze školní knihovny i
senomatské obecní knihovny. Nouzov svojí knihovnu neměl, jen místní skupina Svazu
kamenodělníků vlastnila menší knihovnu asi o 120 svazcích, ale protože nebyla stále
doplňována, nebyla nakonec často vyhledávána. Hojně se tehdy kupovaly a četly různé
kalendáře, nabízené podomními prodavači knih, anebo z Prahy objednané. Byla to četba jen
zábavná, povídkářská, tehdy nejvíce oblíbená. V této době se také hodně prodávaly a
objednávaly z Prahy dobrodružné romány v sešitech na pokračování, které byly přímo hltány
a půjčovány po staveních. Byly to romány typu „Babinského“ a „Lips Tulliana“. Byl to
literární plevel, zaměřený k využití lidské sensacechtivosti a touze po dobrodružnosti, ale
tehdy se četlo všechno. A když se nečetlo, tedy se vyprávělo.
Byla to doba draní peří, kterého měla každá hospodyně každoročně připraveno
nesedraného velkou duchnu z chovaného houfu husí. Peří se dralo stavení od stavení,
sousedky si navzájem vypomáhaly a výpomoc si oplácely, takže až do Vánoc bylo po
večerách stále co dělat, ba někdy se dralo až i po Novém roce. Byla to sice záležitost
ženských, třeba i mužští někdy dost neradi svými neobratnými prsty vypomohli, ale byly to
výjimky. Ovšem mládež, zejména ženského pohlaví vypomáhala při draní peří povinně a jak
by ne? Vždyť z každého děvčete dospěje nevěsta a co by to bylo za nevěstu, aby od maminky
nedostala aspoň dvě peřiny s polštáři do výbavy? Což hoši, ti vyžení, ale děvčata si musí na
své peřiny nastřádat a proto také musí pilně drát. Je to práce piplavá a jednotvárná, ale večer
při draní peří uteče rychle při zpěvu a veselém vyprávění, /ale pozor nefoukat do peří a
nekýchat!/, vzpomínání zašlých dob i vyprávění různých příhod, co se kdy a kde v okolí stalo
příhod zábavných i strašidelných. Velmi pozorně toto vyprávění sledovala mládež, včetně
malých košiláčů, pro které se vždy našla i nějaká pohádka, která ty nejmenší uspala. Táhla-li
už jedenáctá a zívání draček se stávalo stále častější, rozcházely se sousedky, jsouce
doprovázeny až ku vrátkám do svých domovů s přáním dobré noci. Na cestu si svítily
lucernami, nesvítil-li právě měsíček. Zítra se sejdou zase a zase bude veselo – až přijde den
poslední, „doderná“, která se oslaví pekáči dobrých buchet či koláčů k dobrému kafi. Možná,
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že přijde i nějaký mládenec s harmonikou, zahraje oblíbené písničky a ostatní se přidají i
zpěvem, ba i tancem. Takové veselé zakončení draček je obvyklé.
Bývalo před sto a ještě více léty jinak – peří se sice také dralo, ale ne při petrolejové
lampě, nýbrž při hořící louči – byly také přástky a tkalo se na tkalcovských stavech i plátno,
také v Nouzově. V téměř každém stavení byl kolovrat a předl se len na tenké nitky, aby se
z něho udělalo na stavu pěkné plátýnko na košile a ložní prádlo. Po domácku utkané plátýnko
se ovšem muselo ještě vybílit. To obstaral bělič Fišer na Přílepském bělidle pod Přílepskou
skálou, ku kterému nouzovští i jiní hospodáři z celého okolí své plátno, po domácku vyrobené
– nosili a který jim vracel plátýnko čisté vybílené a vymandlované. Ty doby jsou již ovšem
dávno pryč, laciná a dokonalejší tovární výroba úplně potlačila domácí tkaní u nás a také
bílení plátna již nebylo třeba. Kolovraty i tkalcovské stavy se již dávno odstěhovaly na půdu a
málo kde se ještě na půdě najde zapomenutý kolovrat. Také svítící na krbu louče vystřídala
petrolejová lampa a za dalších padesát let dokonce i elektrika, přesvědčivý doklad toho, že se
svět i život na něm rychle, ba závratně rychle mění.

Vánoce.
Je doba adventní a Vánoce jsou přede dveřmi. Večery se stále dlouží a dne pořád ještě
ubývá. Již několikráte postříbřil pole, cesty i střechy stavení poprašek sněhu, ale nevydržel a
vždy zase zmizel. Ráno sice přituhlo, holé větve stromů obalil do stříbra jinováč, také na
našem rybníku se již utvořil slabý škraloup ledu a kluci již několikrát zkoušeli jeho sílu, zdali
by je udržel – ale v poledne již ta stříbrná krása zmizela a také led na rybníčku nevydržel –
zbylo jen trochu tříště. „Na opravdovskou zimu si ještě počkáme“, říkali lidé, „až tak o
Vánocích či o Novém roce“. Že ta naše zima je vrtošivá a nestálá, to víme ze zkušenosti.
Nemohli jsme se jí ale dočkat, zvláště mládež, která si nepřipouštěla starosti rodičů. Však už
se ve skále přestalo na začátku prosince dělat a nebýt trochu té práce v lese, která stejně
dlouho netrvá, nebylo by krejcaru příjmu ve stavení. Zima je dlouhá a bude se žít i nakupovat
v Rakovníku u Žida na dluh, také u obchodníka v Senomatech. Nu, až přijde jaro, zase se dluh
zaplatí už se to musí nějak vydržet.
Rudý kotouč slunce, který v létě vycházel někde na severovýchod za Řevničovem už
nyní, před Vánocemi, vychází nad Rakovníkem, nadhoupne se nad Šibeňákem a o čtvrté
hodině odpolední se již potápí za lesnatou strání za Václaví. Ráno a večer je samá tma a je-li
zachmuřená obloha, o osmé hodině ranní není ještě vidět ve škole ani na školní tabuli. Je
poslední předvánoční týden a připravujeme se na Vánoce. Stále ještě není tuhá zima, počasí je
neustálené a protože čuník ve chlívku dobře žere a v poslední době „bere na sebe“ proto se i
zabijačka odkládá na Nový rok a snad ještě na později.
Frantík si už několik dní dělá starosti, jaký budeme mít letos vánoční stromek a co nám
vlastně Ježíšek nadělí, protože nikde není nic vidět a ani tatínek s maminkou nechtějí nic
vědět, spíše vyslovují pochybnosti o tom, jaké to letos s tím Ježíškem bude. Do skály se už tři
týdny nechodí a peněz je opravdu málo. „Nevím, nevím,“ říká maminka. Vašík a Pepík jsou
ale přesto důvěřivý a když i ten Mikuláš nadělil za oknem plnou punčochu cukroví a jablíček
/tatínek tam měl ponožku naplněnou uhlím!/, Ježíšek nebude skoupý a nějaký dáreček jistě
přinese! Tato jejich důvěřivost se přenáší i na všechny ostatní.
Vánoce na venkově jsou odevždy značně chudší jak ve městech a to ve všech vrstvách
obyvatelstva. Proto také nevyžadují takových příprav a shánění jako ve městech. I u nás tomu
tak bylo.
Ani jsme se nenadáli a už tu byl Štědrý den. Maminka i tatínek se tvářili jako by nic, jen
ráno zadělala maminka trochu více než jindy na švestkové vdolečky, sypané tvarohem a polité
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smetanou, které budou k večeři - žádné překvapení pro nás malé, ty máme každý rok!
V poledne byl oběd ještě chudší než jindy, jen nějaká polévka a dost! Prý večer uvidíme zlaté
prasátko, budeme-li se postit – říkala maminka. Tak jsme byli stále v nejistotách, až do
večera. Kromě obvyklého předsvátečního úklidu nic nenasvědčovalo tomu, že by se
připravovalo něco zvláštního. Jen před večerem nachystala maminka do pekáče na kubu,
který bude k večeři /krupky s houbami pěkně opečené a omaštěné/. Tatínek nic neříkal, ani
nic nepřipravoval, jen si nás dobíral, zdali jsme nejedli, že prý bychom potom to zlaté
prasátko neviděli.
Zatím ovšem již měl na půdě připravený a ukrytý stromeček, o kterém ti malí nesměli vědět.
Však jej včera uřízl v pasece Šanovského lesa a za šera jej nepozorovaně ukryl na půdě.
Přišel krásný večer Štědrého dne. Po setmění jsme byli již všichni pohromadě. Starší
bratři a sestry nejevili jaksi velký zájem o to, co přijde, zato mladší sourozenci v radostném
očekávání věcí příštích jsou stále okolo maminky a otce, chtějíce z nich vymámit, co asi ten
Ježíšek letos přinese. Přijde prý rozhodně, řekla maminka, ale až vy malí usnete, abyste ho
nevyplašili! Museli se s tím spokojit a ani večeře příliš nechutnala, třebaže pečený kuba se
mamince zvláště dobře podařil a chutnal a také švestkové vdolečky byly velmi dobré, i hrnek
bílé kávy k tomu. Štědrovečerní večeře nebyla tedy nijak bohatá – bez ryby a bez jiných
dobrot, které jsou jinak obvyklé ve městech.
Starší sourozenci se chystali dnes na půlnoční do Senomat a ti malí Vašek a Pepík, ti šli
radši spát, aby Ježíšek přišel s tou nadílkou raději dříve. Sotva usnuli, snesl tatínek z půdy
stromeček, nasadil ho do dřevěného špalíku a s pomocí maminky a starších sourozenců
stromek okrášlili cukrovím, ořechy a jablíčky – i nějaké ty řetězy z barevných papírů nalepili
a zpestřili jimi stromek. Nu, a potom ještě nějaké ty dárky pod stromeček, Ti malí spali jako
buci a samozřejmě Ježíška v jeho práci ani nezahlídli. Ale ráno – to bylo šťastné probuzení a
překvapení malých košiláčů! Vstávali brzo, hned s maminkou – a hle! Stromek stál na stole
v plné kráse, ověšený cukrovím, ořechy a jablíčky, fíky i nějaké ty pomeranče byly pod
stromkem! Ale co více, jaké to překvapení! Vašík tu měl pod stromkem novou pušku –
špuntovku a krásně malovaného koně na kolečkách, také vozík k tomu – to bylo radosti, že
Ježíšek nezapomněl. A Pepík? Ten zase dostal pěknou, jako stříbrnou trumpetku a koně na
kolečkách jako Vašík, aby si nezáviděli. Radosti bylo až až. Chutě se pustili do koledy,
hlavně do louskání ořechů, velkých, vlašských, lískových i buráčků – jablíček a pomerančů si
zatím nevšímajíce. Starší bratři se již na stromku nepodíleli – jen nějakou tu koledu dostali a
dost – stejně se jen malým vysmívali a dobírali si je – dokonce již ani na Ježíška nevěřili a
škádlili malé předem – že prý ani žádný Ježíšek nepřijde! Maminka s tatínkem měli ovšem
radost také. Však budou ti caparti aspoň nějakou dobu dělat dobrotu a dají pokoj!
Vánoce nám potom uběhly v samé radosti a spokojenosti. To bylo chlubení před
kamarády s dárky, co komu Ježíšek nadělil a návštěv malých capartů, kteří přišli okukovat
stromek a hračky. Štědrovečerní vdolečky se už všechny dojedly a také vánočky, které
maminka upekla šly rychle na odbyt.
O druhém svátku – na Štěpána – chodili hoši ze vsi koledou jako obvykle. Také
slovenští dráteníčkové, kteří u nás letos přezimovali, chodili s „Betlémem“, zpívajíce
„Narodil se Kristus pán“. Co chvíli se ozývaly za dveřmi sonorní a zpěvavé hlásky
koledníčků. Byli všichni obdarováni. Byli to titíž kurážní hoši ze vsi i z okolí, kteří chodili
koledovat i o Tři krále a kteří v tom „uměli chodit“.
Ale málem bychom zapomněli prozradit něco na Vašíka, který dostal k Ježíšku toho
pěkného koně na kolečkách. Napadlo ho, co asi v tom koni je, zdali má v břiše také střeva,
jako živí koně? Hned se rozhodl, že se o tom přesvědčí. A jak? Vzal malou sekerku a koně
rozštípal! Přesvědčil se opravdu, že střeva nemá a všichni se mu vysmáli, a nejvíce starší
bratři, kteří před tím schválně podněcovali Vašíkovu zvědavost. Mladší Papíček si ještě
dlouho se svým koněm vyhrál, ale Vašík neměl nic. Dobře mu tak, zvědavému!
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Pokud se pamatujeme na časy dětství, nebylo tehdy zvykem dávati dětem k Vánocům
praktické dárky, oblečení a obutí, jen stromeček se strojil a nachystaly se pamlsky a nějaké
hračky. Šaty, botky a prádlo, to se kupovalo ještě před příchodem zimy, nebo již před
posvícením. Luxusu tehdy na venku nebylo a Vánoce se odbyly poměrně levně. Také nebylo
peněz nazbyt, zvláště v zimní době. A přec to byly krásné Vánoce a nezapomenutelný Štědrý
večer v rodinném kruhu a nevymizí nám ani ve dnech stáří z paměti!

Zabijačky.
Po pěkných, suchých letošních Vánocích, jen malým popraškem sněhu okrášlených,
uběhlo těch několik dnů školního prázdna jako nic. A jakoby naschvál – teprve o Silvestru,
tedy poslední den v roce napadl sníh – hodně sněhu, z kteréhož nadělení měla hlavně mládež
radost. To bude zase zábava – koulování, brouzdání sněhem, budou se dělat sněhuláci – hned
ta zima bude veselejší!
Hned po sněhu přišel na Nový rok mráz a to dosti tuhý! Silvestr a Nový rok na vesnici –
to není pro mládež žádný svátek – ještě tak pro starší a muže, kteří šli vítat Nový rok do
hospody, kde dával i hostinský něco k lepšímu. Zábava se sice v hospodě nepořádala žádná,
ale přesto bylo tam veselo a při harmonice se popíjelo až skoro do rána.
Pro nás malé přinesl Nový rok významnou změnu: Po prometení pěšin a uklizení dvorka
od sněhu se šlo na rybník a poněvadž nás už led bezpečně unesl, spojenými silami si
nouzovští kluci rybník zametli, aby byla volná klouzačka. A protože mráz spíše ještě sílil,
zesílil i led a proto již o Novém roce se to na rybníce hemžilo až do setmění mládeží. Hoši
sháněli brusle – a byly to brusle všelijaké – a nebyly-li dvě, stačila i jedna. Jednou nohou se
mládeneček odstrkával a bruslilo se jen což ! Kdo neměl brusle, klouzal se jen tak. Hoši i
děvčata se chytali jeden druhého, někdy také „na bobku“, jak se říká, a s malým rozběhem
přejeli rybník po celé délce! Zvláště kdo měl podkůvky na botách či střevících nebo do
podrážky zatlučené cvočky – tomu se to klouzalo! Bylo tedy rušno a veselo na našem rybníce
po celý den až do večera.
Večer, když jsme přišli vymrzlí domů, potěšila nás zpráva maminky, že se tatínek
rozhodl, že budeme zabíjet. Zdá se, že bude teď nějaký čas mrznout, práce není a jedlíků je
doma dost. Brambor je zatím ve sklepě dost a tatínek s maminkou vždy počítali, aby na zimu
byl i ten pytel mouky ve „šperovce“ v zásobě. K zabíjení je tady vhodná doba a nač čekat?
Čuník ve chlívku sice v poslední době „bral hodně na sebe“ litoval tatínek, ale už se rozhodl:
Zítra se vše potřebné připraví a pozítří budeme zabíjet!
Nejvíc se těšily na zabijačku děti, zvláště ti nejmenší. Škoda, že musí jít do školy a že se
to nejhlavnější odbude bez nich! Tatínek bude zabíjet sám. Umí to dobře, však i některým
sousedům čuníka zapíchne – jen si už stěžuje, že na to dobře nevidí, zkrátka, že už to tak
nejde, jako dříve. Připravil již krumpolec, k tomu řetízek a na hák, který je pro ten účel
zasazen ve stropním trámu vesnice, se zabité prase zítra pověsí. Maminka zatím připravila
necky, smolu, hrnec a mísy, kterých bude třeba na ohřívání vody. A protože bude i jaternice
dělat tatínek sám musí se připravit i velký vál na přípravu drobů, nabíječku na naplnění jitrnic,
samozřejmě i koření. Taky musí dnes upéci vdolky na přípravu drobů. To tedy vše muselo být
připraveno den před zabíjením.
Druhý den zase pěkně mrzlo a školáci jen neradi šli do školy, protože chtěli být také při
zabíjačce, zvláště kurážnější Vašík litoval. Pepíček byl trochu útlocitnější a protože měl
čuníka rád a nerad viděl krev, skoro byl rád, že se to nejhorší odbude v jeho nepřítomnosti a
až se budou dělat jitrnice a jelita, které on tak rád, to bude již doma.
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Jak odešli malí do školy, ještě bylo šero, maminka už měla ohřáté plné hrnce vřelé vody
na plotně a tatínek nabroušený nůž. Čuník tentokrát již snídani nedostal, ač nespokojeně
kvičel a dožadoval se jí. Když tatínek otevřel dveře od chlívka a vypustil jej na dvorek, pěkně
jej podrbal na hřbetě a za ušima, zatím co starší bratr mu šikovně navlékl na zadní nohu oko
provazu. Jak dal tatínek znamení, podtrhl mu nohu a všichni spolupomáhající se vrhli na
čuníka, který nic zlého netuše, se ze všech sil začal vzpírat a pronikavě kviče se bránil. Teď
muselo jít vše rychle. Zatím co ostatní čuníkovi drželi nohy a celou váhou těla se na čuníka
přitiskli, tatínek si vyhledal znalecký místo na jeho hrudi, nejbližší srdíčku a ostře nabroušený
zabiják učinil konec jeho života. Maminka dostala důležitý úkol: Chytala do mísy krev a pilně
míchala kvedlačkou, aby se nesrazila do kusů. To vše netrvalo ani pět minut. Čuník ležel již
bezvládně na zmrzlém sněhu a maminka měla plné ruce práce a přípravou vody na paření.
Tatínek s pomocí ostatních položil čuníka do necek, posypal jej na prášek roztlučenou
smolou, podstrčil pod něj řetízky a maminka a ostatní jej polévaly vřelou vodou. S pomocí
řetízků hbitě a po řeznicku tatínek očistil kůži čuníka od štětin i nečistoty, takže vypařený
čuník měl kůži čistě bílou jak sníh. Když toto bylo hotovo, vyzdvihl tatínek se svými
pomocníky čuníka z necek a odnesli jej do světnice. Před tím ovšem prořízl zadní nohy
čuníka za paznehty a za oddělenou silnou šlachu milého čuníka pověsil s pomocí svých
pomáhačů na krumpolec, který již byl na stropním háku připraven. Byla to práce
nejnamáhavější. Čuník vážil přes metrák a tatínek si pochvaloval, že za tak krátkou dobu
„udělal přece kus.“ Všechno to – jak to bývá při takové příležitosti – se neobešlo bez
hubování a nervózního poroučení. Však to byla fuška!
A nyní nastala nová práce. Dokud byl čuník ještě teplý, rozpáral mu tatínek ještě břicho,
vyvrhnul vnitřnosti , aby se mohly vypařit a vyčistit střeva, vyňal srdce, plíce a játra, uřízl
hlavu a tlustý podbradek, který dal vařiti na ovar. Největší část ovšem přijde do drobů na
přípravu jitrnic a jelit. A od tohoto okamžiku byla železná kamna sporáku stále v činnosti.
Maminka nevěděla, kam skočit a co dříve dělat! Až školáci přijdou, bude to nejhorší již
hotové.
Zatím, po důkladném vyčištění střev – tatínek již mezitím připravil droby – tyto
maminka rozkrájela a zašpejlovala a tatínek přikročil k nejzajímavější práci – k nabíjení střev
jitrnicovým prejtem. Mezi tím přiběhli kloučci ze školy a mohli oči nechat na krásně bílém
těle čuníka, visícím uprostřed světnice na krumpolci. Ale což pak to, ještě zajímavější byla
práce tatínka, který nabíjel jednu jitrnici a jelito za druhým a pěkně je zašpejloval – jedna
radost ! Vašík i Pepíček chtěli mermomocí pomáhat a když nic jiného, tedy aspoň jitrnice
pěkně skládali a počítali. A protože se oběd zvlášť nevařil, čekali kloučkové, až budou jitrnice
hotové a uvařené. Byl jim sice nabídnut kousek ovaru s chlebem, ale kdepak, to pro Vašíka
ani Pepíčka není. Po málo zdařeném pokusu něco snísti toho zanechali – brrrr – tak tlusté
maso jísti nebudou, to si raději počkají na jitrnice a jelítka. Oči mohli nechat na mamince,
když celou hromadu jaternic a jelítek strkala do hrozitánského, od sousedů vypůjčeného
železňáku, ve kterém se budou vařit.
Když byl tatínek hotov s jitrnicemi a jelítky, udělal náplň pro špekbuřt „do vyčištěného
zatím žaludku a měchýře.“ To byla tatínkova nejmilejší pochoutka. Však do jeho tlačenky dal
samé dobré věci: pěkné kousky rozkrájeného srdce a libové i tlusté kousky masa, zalité
čerstvou krví. Když tlačenku zašpejloval, hodil ji do hrnce, kde se zatím vařily jitrnice. To už
se zase setmělo, když maminka velkým sítem vytahovala z hrnce již dobře uvařené jitrnice a
jelita. Tu příležitost si Vašík s Pepíčkem nenechali ujít a hned se do prvních s chutí zakousli –
ještě ani nevychladly. Talíř dobré jitrnicové polévky a kus chleba k tomu – jitrnice a jelítko –
to byla dnes dobrá večeře. Nikdo nebyl omezován – co kdo snědl – to snědl. „Oči by jedly a
huba nemůže.“ Pravdivost tohoto pořekadla se ukázala i na Vašíkovi a Pepíčkovi – brzy byli
hotovi s jídlem – už nemohli dále – mastná ústa a ruce dokazovaly, že se činili co mohli.
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Tatínek jen se usmíval, když maminka hubovala, že se kloučkové přejedí, věděl, co je čeká a
že sami přestanou.
Nejpříjemnější zaměstnání pro ně bylo, když pěkně vyrovnávali jitrnice a jelita do řady
na dvě dlouhá prkna, aby se daly vychladnout do komory. Tatínek zatím vytáhl z velkého
hrnce i dobře uvařenou tlačenku, zatížil ji na prknech kameny, aby ztvrdla a vychladla. Ta se
bude načínat až teprve za několik dní.
Ještě týž večer, když už bylo vše uklizeno a přenesl tatínek čuníka do studené komory –
roznášeli oba, Vašík i Pepíček džbány jaternicové polévky i v papíru zabalené jitrnice i jelítka
po všech příbuzných a sousedech, kteří obvykle oplácejí zabijačku, když sami zabíjí. Všude
byli rádi viděni - a jak by ne, tatínek udělal opravdu dobré jitrnice, i polévka byla znamenitá.
Vašík s Pepíčkem ovšem starostlivě sledovali a počítali na prknech scvrkávající se řádky
jitrnic, kterých valně ubylo. Dnes se jim také po zabijačce nedobře spalo a často se budili. Jich
žaludek nebyl zvyklý na takové hody a tolik mastnoty.
Běhali proto v noci často ulehčovat svým útrobám, držíce kalhoty v hrsti a stěžujíce si na
bolesti v břiše – však on to tatínek dobře věděl, co přijde! Ale to jinak nejde a musí to být!
Druhý den jim nechutnalo a postili se.

Konec masopustu.
Letošní zima se opravdu vydařila. Byla studená a až skoro do polovice února pěkně
mrzlo. Také sněhu bylo více než jiná léta a pole si pěkně odpočala pod těžkou sněhovou
duchnou. Mládež užila koulování až až a po cestě do školy a ze školy se vybrouzdala a
vyválela ve sněhu – zvláště hoši v čerstvém napadlém sněhu s oblibou zhotovovali obtisky
svého těla. Neposední kluci nedali děvčatům pokoj, doráželi na ně po cestě ze školy a
„strefovali“ se sněhovými koulemi do jejich brašen na zádech, sotva se za nimi zavřely dveře
školy. „Klouzačky“ byly pěkně uhlazené po cestě. To se to od „křížku“ frnčelo s kopce dolů
k Senomatům, i po návsi dolů, až k jámě!
Led narostl letos obzvláště silný. Hostinský už letos po druhé ledoval a vysekal ledu, že
zaplnil celou velkou pivní lednici. To byla pro nás kluky také zajímavá podívaná, když na
rybníce nouzovští muži vysekávali veliké tabule ledu a tyto vytahovali háky na břeh, aby je
naložili na vozy. Led narostl zase brzy a proto jsme letos užili na rybníce klouzání až až.
V polovině února, to již sluníčko dostávalo přes poledne větší sílu, a začalo přihřívat.
Sníh byl těžký, ulehlý a také led na povrchu se již rozhříval, na noc ovšem zase přituhl. Za
zvlhlého sněhu se krásně dělali sněhuláci a pro radost nejmenším capartům je starší hoši
pěkně „vymódili“. Zvláště velikého sněhuláka udělali před hospodou. Hlavu pěkně
vymodelovali, posadili mu na ni papírovou čáku a místo očí, zubů a knoflíků na kabátě dali
uhlíky, do ruky nezbytné koště – Nu sněhulák byl fešák, jedna radost. Už tam stál přes týden ,
ale denně jsme pozorovali, jak stárne, klesá k zemi a menší se. To polední sluníčko mu užíralo
života.
Nic na plat, i zima má svůj konec a koncem února to už vonělo předjařím. Tu a tam
sluníčko již odkrylo nahou zemi a z okapů střech již denně odpadávaly stříbrné rampouchy.
Vrabčíci, dlouhou a tuhou zimou vytrestaní, byli stále dotěrnější. Jak mohli, tak se přiživili
s drůbeží, vlétli do otevřené stodoly, do chlévů, ba i do předsíní stavení, aby uhnali nějaké to
zrníčko, nebo drobty. Obsadivše přes zimu prázdnou budku pro špačka bedlivě pozorovali, co
se na dvoře děje. Zvláště si dávali pozor na strakatou kočku Mindu, která byla jich úhlavní a
to zákeřný nepřítel. Však už několik vrabčáků spořádala. Byla to pro nic výborná pochoutka!
Psa Puntíka se nebáli, ten již byl zvyklý a také byl na vrabčáky pomalý. Frantík také rád –
jaksi ze sportu – líčil na vrabce řešeto. Zkraje se mu trochu dařilo a měl radost, když do
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řešeta, pod nějž nasypal trochu zrní, zatáhnuv za provázek, chytil překvapeného vrabčáka.
Vrabčák ovšem obyčejně stejně ulétl, když jej chtěl Frantík chytit do ruky. A proto si
vrabčáci, přes zimu vyškolení a vychytralí dávají i na Frantíka pozor!
Konečně máme tedy konec masopustu – masopustní úterý – a na dobrém sádle
usmažené zlatě-růžové koblihy chutnají znamenitě. Maminka dnes udělala dobrý oběd a
všichni jsme spokojeni. Valný kus zabitého čuníka už dávno zmizel, již je také snědena
tlačenka, i škvarky se sádlem, a tak nám zbylo ještě jen několik párků uzeného a trocha sádla.
Dnes tedy máme uzené, knedlíky a zelí z kolníku, k tomu koblihy a kávu, jak se na
masopustní úterý sluší a patří – co chceme více?
Ve škole se dnes mezi žáky rozšířila zpráva, že prý budou odpoledne a večer chodit
maškary a že bude na Nouzově veselo. V hospodě se prý nějaké ty maškary strojí a někteří
hoši již viděli „larvy“, které si starší mládenci pro maškary koupili a uchystali. A opravdu –
sotva jsme přišli ze školy a odložili učení, rozkřiklo se, že maškary už chodí. Vyběhli jsme na
náves, kde se již shromažďovala mládež školního věku i starší výrostci, kteří doprovázeli
několik maškar, které chodily od stavení ku stavení. Hle - však už jdou! Je to čtyřčlenná
skupina maskovaných mládenců, kteří byli k nepoznání. Na obličejích měli všichni
připevněny masky. Jeden, představující medvěda, měl celé tělo obaleno a ovázáno suchou
hrachovinou a na hlavě měl masku medvědí hlavy. Čert, černě přioděný s přidělaným ocasem
a čertovskou maskou s růžky na hlavě, vedl medvěda na řetízku, poháněl ho metlou a
vyskakoval s ním pro obveselení přihlížející a veselo pokřikující mládeže. Za touto dvojicí
poskakoval muž s maskou clovna, který obveseloval přihlížející a vodil celou skupinu masek
po domech. Celou skupinu doprovázel muž, maskovaný jako žena, s nůší na zádech. V této
nůši nosila výslužky a dary, které při obchůzce po staveních maškary dostávaly. Byly to nejen
koblihy, ale zvláště pozůstatky ze zabijaček: jitrnice, tlačenka, uzené maso a jiné věci
k snědku. Trvalo dlouho, až do setmění, než tato skupina maškar obešla celou ves,
doprovázena houfcem dětí, které měly hlavně potěšení z medvěda a čerta, které škádlili a
nechali se od nich honit. Snažili se také rozluštit záhadu, kdo to vlastně představuje medvěda,
čerta, clovna, či maskovanou ženu, kteříž nestačili odhánět malé nezbedníky, kteří se snažili
odkrývati jejich masky, aby poznali, kdo to je. Nakonec je stejně poznali a byla z toho švanda
a neustálá honička ze dětmi a výrostky – kteří škádlili Frantu Fišerojc, co by medvěda,
Pepíka Brabcojc v masce čerta a Tondu Krudlojc, přistrojeného za tetku s nůší. Malí caparti
ovšem se jich báli, před nimi utíkali a schovávali se.
Svoji obchůzku vsí maškary zakončily v hospodě, kde se nasbíranými dary pěkně
posilnili a zapili vše pivem. Při improvisované muzice místního harmonikáře se v hospodě
dlouho do noci popíjelo a tak náležitě se oslavil konec masopustu.
Letošní masopust nebyl dlouhý, ale zato veselý. Dva bály, dělnický a hasičský – to je i
na Nouzov dost – obzvláště, když se v zimě ve skalách již od konce listopadu pro zimu téměř
nepracovalo. Do toho přišla nějaká ta veselka a ochotnické divadlo, zakončené tancovačkou.
Také do okolních obcí se chodilo po zábavách. Letos byla věru pěkná zima a také veselý
masopust.

Přilétlo jaro.
Po letošní dosti tuhé zimě konečně jaro. Pěšinky už vyschly, ze Senomatské jámy
sluníčko vymetlo již poslední zbytky sněhu a na mezích a paloučcích vyskočila již svěže
zelená travička, jež už přerůstala a přikrývala starou, zaschlou loňskou trávu. Zase – jako
každý rok – v tu dobu oživla pole oráči s kravičkami, jež trpělivě, krok za krokem,
nespěchajíce, obracely hroudy země do řádek a připravovaly půdu na jarní setí. A nad tímto
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věčně starým a přece stále novým obrazem přírody vzlétl nad vyoranou čerstvou brázdou
skřivan, jásavě trilkuje svou píseň jara znovuobrozené přírody.
Je začátek dubna a sluníčko již pěkně přihřívá. Stále více si přivstává.Vyhoupne se nad
tmavou hradbou lesů u Lužné již o páté hodině ranní, v devět hodin je už vysoko na šešulkou
Šibeňáku a teprve po sedmé hodině večerní se potápí za černý lem Pšovlckého lesa. Tu a tam
již rozkvetla třešeň, ale drobné lístky na stromech se rozvíjí jen spoře a pomalu, jakoby
z obavy před opožděnými nočními přímrazky. Zato akáty obrostlá Senomatská jáma, jakoby
ještě spala – akáty jsou ještě holé, jen ta travička již přerostla stařinu a na výslunní láká svou
svěží zelení. I ta Přílepská skála se přioděla jarním šatem a zelené pásy políček, jetelin a
ozimů na jejím úbočí jsou jí širokou a pestrou suknicí, jež přikrývá ze široka její boky.
Nouzovští kluci už opovrhli střevíci – kdo by se s nimi zdržoval a šněroval – a už si to peláší
do školy bosko s kopce dolů k Senomatům. Nehubujeme na zimu, také se nám líbila a užili
jsme jí dost. Ale jaro je jaro a po něm přijde léto! A léto na Nouzově je stejně krásné, ba i
krásnější než jinde!
Neklamným důkazem,že už je jaro doopravdy tady, jsou naši kluci, kteří denně pilně
prohání káču, hrají špačka, cvrnkají kuličky, hrají o fazole do důlků a otloukají píšťalky. To
otloukání píšťalek, to je hotový obřad. A Frantík Krůdlojc – to je mistr pravý na pěkné
píšťalky: to se uřízne pěkný vrbový či bezový prut nebo kmínek, různé síly a velikosti, podle
toho, jakou píšťalku chceme vyrobit. Potom se pěkně naříznou potřebné otvory, naklepe se
ale ne, to nestačí naklepávat píšťalku, to se musí při tom něco povídat: „Otloukej se
píšťaličko“, atd., až je uříznutá větvička dobře naklepaná. Potom se naříznutá kůra, vypustivší
hodně mízy, pěkně vykroutí, až se kůra svlékne. Potřebné kousky prutu, zbavené kůry se
přiříznou a nasadí do trubičky a píšťalka je hotová. Z bezového kmínku se také dobře dělají
ruční stříkačky. To se ovšem musí z vnitřku uříznutého kmínku bezu vyjmouti „duše“,
uříznout píst a přiměřeně upravit, aby „táhnul“ a už je stříkačka hotová. Hned se také
v rybníčku vyzkouší. Hoši také s oblibou vyrábějí praky. Z větve stromu či keře se uřízne
vidlice, na ni se navyrábějí praky. Z větve stromu či keře se uřízne vidlice, na ni se navážou
dvě gumy, na ty se připevní kůžička, do které se vloží kamínek a prak je hotový ku střelbě.
Také se ovšem vyrábí praky bez gum, stačí jen kůžička s dvěma provázky. Vložený do
kůžičky kámen se vymrští /jeden provázek se uvolní ze svírající jej ruky/ a už se střílí na cíl.
Tímto cílem jsou často ptáci, stromy, či jiné cíle. Je to hračka nebezpečná – však se také užívá
v „boji“, když se jde na „kuráž“. Je zakázáno školou a občas jsou z toho mrzutosti doma i ve
škole. Ale co chcete na hoších, kteří chodí „už“ pátý rok do školy! O nějakou tu neplechu není
nikdy nouze.

Velikonoce.
A protože příští neděli už jsou Velikonoce, pletou se také z vrbového proutí „pomihody“
– jak se u nás říká pomlázkám. Ve městě si je hoši kupují hotové, ale u nás by bylo hanbou
pro kluka, kdyby si ji neuměl zhotovit. Ze čtyř proutků upletená pomihoda musí být pěkně
utažená, až z ní teče míza, aby při vyplácení děvčat o pomlázce pěkně přilehla. Naši kluci ale
umějí i jiné věci: Protože na zelený čtvrtek a pátek odlétají prý zvony do Říma a je tedy podle
prastarého obyčeje nutno zastati našeho zvoníka, který po tři dny nebude zvonkem na
kapličce zvonit, musí se na to hoši připravit. Zhotovují se proto narychlo z prkýnek řehtačky,
klapačky a trakářky, nebo se připraví ty loňské, které se pro ten účel uschovávají z roku na
rok. To i tatínek musí někdy při výrobě trakářku či řehtačky pomoci, nestačí-li na to synkova
síla či zručnost.
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Na veliký pátek po škole shromáždí se hoši v horní části obce, pěkně se seřadí do
dvojstupu, napřed hoši s trakářky, potom řehtačky a nakonec s klapačkami. Vyjdou před
polednem průvodem po vsi dolů s ohlušujícím klapáním a řehtáním trakářků a řehtaček,
zajdou i do dvora a dále až na konec obce „u lesíčka“, otočí se zpět a dojdou až ku kapličce.
Tam skončí jich průvod. Hoši pokleknou na schůdkách a pomodlí se „Otče náš“ a „Zdrávas“,
čímž se vše končí. Některé maminky se také jdou podívat za svými ku kapličce a modlí se
s nimi. Na jisto tam ovšem nikdy nechybí babička „Hajískojc“, která přijde zkontrolovat, jak
se ti kluci nezbední umí modlit a také aby to modlení nijak „neošidili“. Odpoledne – to se
jako obyčejně o Velký pátek půjde do Senomat na odpolední pobožnost a „k líbání“
ukřižovaného Krista. Zpívají se pašije a ty si i hoši, kteří si jindy na kostel nepotrpí, rádi
poslechnou.
Samozřejmě dnes i zítra o Bílé sobotě je přísný půst /ten je ostatně často i jindy/, který
trvá až do slavnosti „vzkříšení“. Na „vzkříšení“ se jde o Bílé sobotě večer do Senomat.
V průvodu s obvyklou pompou vypraveném jde všechna mládež, nad knězem nesou vážení
senomatští starousedlíci nebesa, jdou krojovaní hasiči ze Senomat, Nouzova a Hostokryj, i
jiné spolky. Okna všech
stavení, kolem nichž prochází průvod, jsou ozářena svíčkami. Průvod končí již za šera
v kostele slavnostní bohoslužbou a velikonočními zpěvy.
V sobotu maminka upekla bílé bochánky /mazance/, aby bylo přes svátky co jíst ku
kávě, a když se kluci sháněli po vajíčkách, které budou barvit, přinesla jich maminka plnou
misku. Však maminka na ně pamatovala a schovávala je už dříve, aby byla pomlázka.
Odpoledne a večer se již vajíčka barvila – ono to i lepší chutná, když jsou obarvená – někdy
jen ve vařených cibulových slupkách na žluto, v černé kávě nahnědo, ale ponejvíce, aby kluci
byli spokojeni, i v červené a zelené barvě. Vajíčka by tedy byla. Druhý den ráno již po vsi
pobíhali malí koledníci. „Červený, červený vejce…“ , ozývalo se co chvíli na zápraží a
v předsíni a malí koledníci s pomihodami v ruce očekávali za dveřmi dárek, pěkné obarvené
vajíčko, nebo krejcar či pětník všichni dohromady. Když už bylo vajíček namále, dala
hospodyně radši krejcar. Malá i velká děvčata si musela dát pozor a nechodit „ na ránu“, jak
se říká – hoši s pomlázkou v ruce je vypláceli co chvíli a někdy i hospodyně dostala přes
faldy.
Byla to honička po návsi za děvčaty, které se zúčastnili i starší, svobodní mládenci!
Číhali už na „svá“ děvčata a nic jim nepomohl útěk a schovávání se – vajíčka pro „jejich“
hochy musely mít. S pomlázkami v ruce či pod kabátek a v kapse chodili hoši celý den a
pronásledovali kvičící a výskající děvčata – dnes je jim to dovoleno. Tak uteklo pondělí
velikonoční a bylo po svátcích Velikonočních, svátcích jara a rozvíjející se přírody.

Odvody.
Letošní odvody byly na Rakovnicku stanoveny na dny těsně po Velikonocích. Také
nouzovští mládenci se ve stanoveném pro ně dnu, vedeni jsouce starostou obce odebrali pěšky
do Rakovníka, „aby ve stavu čistém a střízlivém“ se podrobili prohlídce vojenské odvodní
komise. Nouzovští branci se v Senomatech připojili ku skupině branců senomatských a
šanovských, kteří si objednali muziku, která je měla doprovodit do Rakovníka a nazpět.
Když se spojily všechny skupiny branců i ze sousedních obcí do jednoho průvodu, byla
jich hezká řádka. Šli v pořádku a ukázněně, ač leckterý z nich „pro kuráž“ něco vypil, aby se
mu šlo veseleji. Vojenská služba tehdy příliš nelákala a tři roky, strávené na vojně byly
velkou obětí naší „širší vlasti“ – tři nejkrásnější léta mládí. Ba leckterá maminka si utírala
zástěrou slzy, když vyprovázela svého syna ze vrátek chalupy v obavě, že jí ho odvedou. A
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naopak se zase těšila tajnou nadějí, že jí zůstane zachován. Mládenci, kteří šli k odvodu,
nedali ovšem na sobě dát stísněnost a skryté obavy z odvodů, dělali ze sebe hrdiny – však by
se také stali terčem vtipů a výsměchu svých kamarádů.
Když potom za přítomnosti starosty obce předstupovali mládenci pod vojenskou míru,
to byla v leckterém již malá dušička. A když uslyšeli ono osudné „tauglich“ nebo
„untauglich“ /schopen – neschopen/, to jim bylo, jako když se s nimi zatočí celý svět. Ale to
nejde, nesmí to nikdo na sobě nechat znát. Kdo je odveden, ten se spíše chlubí a „vytahuje“,
jaký je chlapík a dělá si posměšky z těch, kteří výrokem odvodní komise byli uznáni za
„staatskryply“. Když se potom odvedení i neodvedení sešli v hospodě „U lva“ v „naší“ ulici,
tam již nebylo místo na nějaké rozjímání. Holby piva šly kolem a jeden předháněl druhého ve
veselí a vtipkování, byť u leckohos strojeného. Odvedení rekruti si samozřejmě koupili
umělou kytici, kterou si připjali na klopu kabátu. Po zastavení v hospodě v Rakovníku, kde už
někteří branci byli pořádně „namočeni“, nastoupili cestu k domovu. Branci ze vzdálenějších
vesnic se vezli na žebřiňácích. Nouzovští šli pěšky se senomatskými – s hudbou to bylo
veselejší. Z devíti nouzovských branců byli odvedeni jenom tři a ani senomatských nebylo
odvedeno mnoho. První zastávka byla ovšem zase v hospodě, kde se „hýřilo“ při harmonice
až do půlnoci. Matky a otcové odvedených i neodvedených si svoje syny odváděli z hospody
sami. Někde byla radost, někde slzy a zármutek. Byla taková doba a mrav, že alkohol
podněcoval veselí i zahlazoval smutek. Zmoženi alkoholem byli branci všichni – odvedení i
neodvedení – někdo pil na radost, někdo zapíjel zármutek. Tak tomu bývalo za c.a.k. rakouské
éry všude, tedy i v Nouzově.
Jak ten čas utíká. Přišel čas, kdy se líhnou housátka, roztomilá a žluťoučká stvoření a
kdy také vyvádí kvočny houfce kuřátek, věčně pípajících a věčně hladových, kterážto domácí
havěť vyžaduje stále více práce a starostí našich hospodyň. Část této práce a starosti musí
nésti i budoucí hospodáři a hospodyně, třeba ještě chodí do školy, však to bude někdy i jich
zájem a starost ! Proto hoši i děvčata chodí s košíčkem po jamách a příkopech, aby natrhali
pálivých kopřiv, která housátka zobou nejraději – ovšem musí se doma sekáčkem dobře
rozsekat. Kuřátkům zase třeba připravit rozsekaná vejce , jáhly a různé zbytky od jídla ze
stolu, aby rostla. A ovšem je třeba stále hlídat, aby se někam nezaběhla, či aby je pes nebo
kočka nezadávili. Je s tím starost, ale také je radost z početného houfce housátek, které
vedeny jsouce mámou, husou, dají později, když se vydaří, hodně peří a masa. Protože je
třeba i peněz, odprodá se také nějaká z houfu husí. Zrovna tak je to s kuřaty a slepicemi.
Kůzlata jsou téměř v každém stavení. Než-li se vypiplají, udělá se jim zahrádka pod kamny,
nebo vedle nich, aby byly v teple. Když je jich více, tedy se lepší vybere na chov a dá se koze
do chléva na vychování a ostatní se prodají nebo zabijou. Však letos maminka také udělala o
velikonocích kůzlátko s nádivkou a jak všem chutnalo!

Bude máj.
Máme tedy už opravdické jaro a všechno je hezčí a veselejší. Třešňové stromy, letos již
před velikonocemi obalené květem, skoro již odkvétají, ale švestky, hrušně a jabloně teprve
začínají kvést. Je pěkné, teplé počasí a včely mohou ven, tak se zdá, že bude letos i ovoce
hodně. Je již docela zaseto právě se sází brambory. V několika dnech bude již prvního května
a příroda sama chystá se oslaviti jeho příchod, neboť se již celá oděna do zeleného hávu,
vyšperkovaném květy sedmikrás, pampelišek, i lučních blatouchů. Veliké kytice rozkvetlých
stromů okolo stavení a v přilehlých zahradách, jež obklopují ves, jsou běloskvoucím rámcem
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obce a neklamným důkazem příchodu máje. A poněvadž 1.máj je v celém světe, tedy i u nás,
svátkem dělnickým, zastavme se ve svých vzpomínkách i u něho.
Nebudeme pro jeho oslavu vybírat krásná a nová slova, ale ocitujeme si o něm těch
několik vět, které máme napsány ve svém zápisníčku: „Vzpomínám…Vybavuji si v mysli
dny dětství. Byl také první máj. Pro nás děti to byl den všední. Šli jsme do školy jako jindy,
ale nebyl to den jako jiný. V hloučkách i ukázněných průvodech z Nouzova, Šanova a
Senomat ubírali se dělníci ve svátečních šatech a s rudým karafiátem na klopě kabátu do
Rakovníka na májovou manifestaci. Záviděl jsem jim… Chtělo se mi jíti s nimi. S otcem,
lamačem kamene a staršími bratry, vyučenými kameníky, kteří byli vždy mezi
prvními.“Právo lidu“ bylo v té době jediným denním listem, který docházel do naší obce a
jehož odběratelem byl otec. Byl jsem jeho pilným čtenářem a toto, společně s dělnickou
knihovnou, s jejímž obsahem jsem se již jako školák dávno seznámil – byly i základy mého
socialistického přesvědčení již v dětských létech. V tento den mne učení příliš nezajímalo a
školní učebna se mi zdála vězením. Z okna učebny viděli jsme na trať místní lokálky a hle –
vidíme ověnčenou lokomotivu, uhánějící k Rakovníku jako každodenně, dnes ovšem ve
slavnostním hávu. Je viděti, že i naši železničáři, třeba spoutaní služební disciplinou, dovedli i
za starého Rakouska najíti výraz pro zdůraznění svého přesvědčení.“
Ano tak tomu bylo tenkráte. První máj slavili tehdy jen socialisté, kteří i proti vůli
soukromých zaměstnavatelů a za cenu ztráty pracovního výdělku za tento den oslavili první
květen klidem práce a na svých manifestacích proklamovali základní socialistické požadavky.
Jen veřejní zaměstnanci nemohli a nesměli opustiti svou práci, ale svoji sounáležitost
s dělnictvem a s jeho požadavky manifestovali jiným viditelným způsobem. Nouzovští v této
době nesměli scházet a početnou skupinou zúčastnili se průvodu do Rakovníka. Samozřejmě
byli to hlavně kameníci, kteří šli v prvních řadách socialistů.

Nouzovské máje
Měsíc květen se řídil podle staré pranostiky „že v květnu nemá pastýři hůl oschnout“.
Velmi často pršelo, což na Rakovnicku – aspoň v jeho severní části nebývá. Při tom bylo i
dosti chladno. Hospodáři podle svých zkušeností soudili, že letos bude úroda dobrá, protože
„deštivý a studený máj – v stodole ráj“. A skutečně: osení dobře vzešlo, brambory dobře
vzklíčily a už pěkně řádkovaly. I ten chmel začal málo a tak si hospodáři libovali, že letos
začíná dobře že může býti dobrá úroda.
Bylo sice v měsíci jen několik málo slunných a teplých dnů, ale jako z udělání, když přišla
sobota před nouzovskými „májemi“, jak se u nás říká, vyčasilo se a na druhý den, májovou
neděli, připravovalo se pěkné počasí. Však bylo také třeba. Nouzovští mládenci už před tím
dovezli z lesa pěkné, štíhlé smrky a ještě týž den oloupali z nich kůru. Kmeny, očištěné od
kůry, svítily bělostí a jen koruny smrků zůstaly svěží a zelené. I nouzovská mládež měla velký
zájem o máje a těšila se na jich stavění. A jak by ne! Zítra bude muzika u „šenkýřů“ a bude se
hrát i venku – bude tu také „cukrová bába“ a nějaké ty krejcary na pamlsky také budou.
V sobotu odpoledne vykopali již mládenci díry na máje, aby po setmění začali s jich
stavěním. Bylo důležité rozhodnout se, kde budou stát. Přirozeně, že jedna musí stát v hořejší
části obce poblíže studny, druhá musí být na plácku před hospodou, jedna ve dvoře u rybníčka
a jedna také před Štíbrovými na cestě k lesu. Kde bylo více svobodných děvčat ve stavení,
tam se také někdy postavila máj.
Druhý den o májové neděli překvapily nás již stojící máje, štíhlé vysoké smrky
s běloskvoucími kmeny a tmavo-zelenými, košatými vršky. Májová zábava začínala již záhy
odpoledne. Rozjaření, veselí mládenci s naparáděnými děvčaty to roztočili v kole naplno a
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nedávno před tím odvedení nouzovští rekruti si dali zahrát sólo. Sál hospody byl vyzdoben
chvojím, papírovými ozdobami a fábory.
Nedlouho po zahájení „muziky“ ,kde už byli všichni mládenci a děvčata pohromadě,
uspořádali pořadatelé letošních májí obvyklý průvod po vsi. Vpředu šli vyhrávající muzikanti,
za nimi celá skupina „májovníků“, rozjařených a výskajících. V jich čele šel jeden mládenec
s opentlenou „májkou“ v ruce, tančící a výskající „veselá kopa“. K nim se připojili ostatní
mládenci a děvčata a samozřejmě všechna mládež školního věku. Celá ves byla vzhůru a
výskotu a zpěvu bylo až až. V průvodu vyhrávala hudba a u každé máje v obci postavené bylo
zastaveníčko. Výskající mládenec, v ruce držící malou ozdobenou májku obtančil máji a i
ostatní mládenci několikrát jí obtočili a pokračovali v průvodu k další. U hospody bylo
poslední zastavení u máje a potom se celý průvod skončil v hospodě, kde potom pokračovala
májová zábava až do ranních hodin druhého dne. Byly to veselé „máje“ a nouzovským
mládencům se opravdu vydařily. Vždyť i počasí jim posloužilo. S pokácením dosud stojících
májí mládenci nepospíchali a nechali je stát až do konce měsíce. Byla to stejně poslední
taneční zábava přede žněmi a před nouzovským posvícením.

Léto.
Po deštivém a dosti chladném máji přišel suchý a teplý červen – až příliš suchý.
Nouzovský rybníček i louže v hořejší části byly plné vody až po okraj: s nástupem suchého
počasí se však začaly rychle vyprazdňovat. Žita již odkvétají a také pšenice vymetala, ba i ten
vousatý ječmen začal vystrkovat klásky z pochvy stébel.Růžové a žluté hlavičky rozkvetlých
jetelin vábily k sobě bzučící hejna čmeláků a zpestřily zelený koberec pruhů a čtverců polí,
nejkrásnější byl však pohled na rozkvetlé díle polí, oseté mákem, Brambory již pěkně
vyřádkovaly a dík vlhkému máji již vyháněly natě do výše i do šíře, takže bylo nutno rychle
začít s jich okopáváním a ooráváním, aby se ničila brambory již přerůstávající plevel. Chmel
dělal již veliké pokroky a podporován dešti, vyšplhal se již v první půli června do polovice
výšky. I trávy bylo po deštivém máji dost i krmení pro dobytek. Nouzovské jámy i
senomatská jáma, obrostlé akáty byly plny květu a bzučících včel. Skromné nouzovské
zahrádky rozkvetly kopci pivoněk, fial a kosatců však se také již blížil svátek Božího těla!
V lánech obilí rozváté modré chrpy, růžový koukol a ohněm červené planoucí vlčí máky jen
doplňovaly a zpestřovaly líbezný obraz letní přírody, všude krásné, ale u nás nejhezčí. Také
strouhy a paloučky byly plny rozkvetlých pampelišek, kopretin a sedmikrás – a kde bylo
vlhké místo, i blatouchů, takže jsme ani nemuseli závidět senomatským jich bohatě rozkvetlé
louky.
Z přílepských skal se ozývalo veselé klepání kladívek kameníků, cinkot želez, i občasné
tlumené výbuchy prachovými náložemi trhaných skal. Staví se Lounská dráha a proto jsou
přílepské lomy plně zaměstnány. Však je to také znát i v životě obce. Více se dělá a vydělá,
proto si i nouzovští kameníci lépe žijí a o nedělích je hospoda plná, také zábavy jsou častější.
Přede žněmi není tolik pilné práce v polích, kromě okopávání chmelnic a brambor a
proto je čas zajít i do lesa, projít se po mezích mezi polmi s vlnícími se klasy vzrostlého obilí
a potěšit se s přírodou slibující letos hojnou úrodu. Pouze stromy nouzovských zahrad
neslibují velkou úrodu ovoce. Při odkvétání byl špatný čas – studeno a deštivo a proto špatně
nasadily, nečeká se proto pěkná úroda pozdějšího ovoce kromě třešní, které odkvetly ještě za
teplého, suchého počasí. Však již ranné druhy třešní začínají červenat a brzy budou mít
nouzovští kluci novou pochoutku – první letošní ovoce. Červené jahody již dozrávají v lese a
na pasekách, také na výslunní nouzovských jam a nouzovská mládež nosí z lesa plné hrnky
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jahod. Černé jahody (jak se u nás říká borůvkám/ ještě nejsou zralé a houby ještě letos vůbec
nezačaly růst. Však přijde jejich čas – až tak koncem července či v srpnu.
Nouzovská mládež v této době plně rozvitého léta využívá svého volného času ku
svému zotavení a zábavě. Ve škole je již volněji a po hlavním učení – za čtrnáct dní budou
prázdniny a potom jim bude hej! Večery jsou dlouhé a času je na skotačení dost. Pravda, přes
den a po škole musí nanosit koze trávy, i husy napást, také se chodí do lesa na šišky, doma se
musí ledacos udělat a poklidit, ale večer ožije náves a hlavně prostranství u rybníčka i před
hospodou veselým ruchem a hlaholem mládeže. Už sice minula jarní sezona hraní o fazole a
kuličky, také honění káči, zato však kluci téměř denně hrají „špačka“ a „pasáka“ a to až do
tmy i po večerním klekání, až je maminky zaženou domů spát. I děvčata mají své hry – buďto
„na slepou bábu“ nebo hry s různými říkankami („En ten týny..“) nebo si hrají společně
s kluky třeba „na peška“ a jiné hry. Kluci jsou ovšem nezbedové a rádi se perou, také provádí
holkám různé schválnosti a proto se často mezi sebou pohádají a hrají si potom zvlášť.
Když přijede kolotoč a to bývá obyčejně v červnu přede žněmi, nebo komedianti, to je
pro nouzovskou omladinu pravý svátek a vítaná změna, to zanechají všech her a všechen život
se soustředí okolo nich. Jsou to v Nouzově řídcí hosté, alespoň jednou do roka přijedou jistě,
řidčeji i houpačky.
Nejmilejší zábavou mládeže , hlavně kluků, jest ovšem koupání, či brodění v rybníce,
je-li ovšem dosti vody a je-li voda aspoň snesitelně čistá, což nebývá často. Ale což – kluci, ti
se špinavé vody nebojí a maminky je neuhlídají, aby se v ní nevykoupali. Ani nemají strach,
když se jí při koupání trochu napijí (však po napití ještě nikdo neumřel). Ti nejmenší caparti
se koupají a brodí při krajíčku, ti větší si troufají přejít či přeplavat celý rybník, který ovšem
není příliš hluboký a jen u tarasu a uprostřed rybníka, když je dosti vody, se musí plavat. Ti
náročnější a větší hoši se ovšem chodí koupat i jinam: buďto do tůně pod skalou „u bělidla“,
nebo do nádrže u splavu u Mrázkojc mlýna, nebo i do Davidojc rybníka v Senomatech, také
na splávek, který zadržuje vodu pro Rybojc mlýn v Senomatech pod Šanovským lesem. Tam
je ovšem voda čistá a lepší koupání a také tam chodí jen starší hoši a mládenci.
Nu, těm menším stačí i ten náš rybníček s málo čistou vodou a v kterém se plaví vedle
houfů husí i Englických a Kopřivojc koně.
Nouzovští hoši se na rybníce zaučují i v mořeplavectví. Nouzovské maminky dávají
totiž do rybníčka zatáhnout rozeschlé necky a hoši jich často používají jako plavidel. Rukama
se odstrkují a plavou a manévrují na rybníce jako na moři. A i když se někdy necky překotí,
nic to nevadí, nic se nestane – rybník není tak hluboký. Také plaví po rybníce lodičky z kůry
se stožárem a vlajkou, ovšem také z papíru, které vítr pohání po celém rybníce. Chytají také
do hrsti i do starého klobouku potápky a hází je husám , na kterých si tyto pochutnávají. Je
pravda že podobná havěť i žáby a pulci se v rybníku drží, zato nasazená z potoka rybička zde
nevydrží a zahyne pro nečistou vodu… Přes den jen tu a tam některá žába zakuňká, zato večer
je přes půl vsi slyšet vytrvalý skřehot žab a tento žabí koncert trvá až do úplné tmy.
Ten náš rybníček, správněji řečeno „louže“ je sice malý, ale pro naši mládež, která má
význam velký. V zimě se na něm vyklouzá a v létě vybrouzdá až až i s těmi hejny hus, které
by se jinak neměly kde vymáchat. A protože slouží jako voda, třeba málo čistá, k zalévání
zahrádek i k plavání dobytka, stará se obec o jeho udržování, ovšem ne vždy včas a
v dostatečné míře. Už z důvodu požární bezpečnosti je ta naše „louže“ pro obec potřebná –
nejen pro kratochvíli mládeže – to dokázaly případy dříve tak častých požárů, kdy
přispěchavší hasiči se stříkačkami mnohdy téměř všechnu vodu z rybníka „vytáhli“. Zkrátka
ten náš rybníček byl a je stále veledůležitým obecním objektem a zejména pro naši mládež byl
zdrojem různých zábav a kratochvílí. Však si také kolem jeho hráze vyhrála a se naskotačila –
ať na zeleném trávníku před Machojc stodolou, nebo na plácku před Zaspalojc, kde také
tábořili vždy různí „světoběžníci“ ,komedianti a kolotoče. Ovšem byl to také – po staru
řečeno - „execír-plac“ pro naše nouzovské hasiče, kteří zde cvičili a zkoušeli svoji zánovní
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stříkačku /na ruční pohon/. Není ovšem pravda, že by do stříkačky ukládali brambory, jako
hasiči koucourkovští, jak někteří místní vtipálkové a uštěpačné „huby“ tvrdí. Na naše hasiče
bylo vždy spolehnutí !
Už máme po Božím těle a blíží se nám Petrojcká pouť, na kterou se zvláště nouzovská
mládež těší. Nu a po ní, to už začínají žně a jsou prázdniny. Teprve ku konci června se dočkali
nouzovští trocha vláhy však už bylo na čase. Byly to jen krátké bouřky, ale stačily, aby se
zase rybníček a louže naplnily vodou a pole dostala trochu vláhy. Byly to prudké bouře. Tak
zrovna poslední. Přihnala se - jako obyčejně - od Pšovlk. Mraky byly černé jak smola a
blýskalo se, až byl strach. Hospodáři starostlivě prohlíželi oblohu a netajili se obavami o
úrodu, která slibovala letos značně vyšší výnos. Hospodyně spěšně sháněly do dvorků a
chlévů svůj dobyteček, aby nepřišel ku škodě. Některé už nestačily doběhnout z pole, když
bouře začala. Nejprve začala prudkým povětřím a potom mírným deštěm, který přešel
v prudký liják - však víte, jaké ty náhlé letní bouřky na Rakovnicku jsou! Blesky se bez
přestání křížovaly a hrom burácel nepřetržitě. Leckterá hospodyně rozsvítila hromničku a
modlila se, aby bouřka přešla bez zlých následků. Bouřka na venku – panečku – ta je horší
než ve městě, kde má každý větší pocit bezpečí a ochrany. Hromosvodů na Nouzově tehdy
nebylo a i v Senomatech byly snad jen na nové škole, kostele a faře a potom ještě u Rečků,
Holých a u Rybů – ale vzdor tomu na štěstí – od blesku v Nouzově nikdy nehořelo.
V Lojzíkovi Kopřivojc byla tehdy malá dušička a pro samý strach z bouřky a hromů ani
již nezahnal husy do chlívka. Schovával se do faldů máminých sukní a na křižující se blesky
v setmělé světnic se nechtěl ani podívat. Hrdinu bude ovšem dělat zase – až bude po všem. Při
jednom takovém úderu hromu – muselo to být docela blízko – byl by se v něm krve
nedořezal, jak byl vystrašený. No, dopadlo to všechno dobře bouře trvala sotva půl hodiny a
krátký příval se změnil v mírný déšť, který po další půlhodince úplně ustal. Mraky zšedly a
ustoupily přes Přílepskou skálu a Rakovnický les na východ. Překrásný, barevný pás duhy se
rozklenul po východní obloze – od vrcholu Šibeňáku až za Chrášťany a slunce znovu odkrylo
svou tvář jakoby umytou a novým jasem zářící ještě vysoko nad Šanovským lesem. Vzduch,
deštěm pročištěný voněl ozonem a celá příroda se osvěžila
Ještě trochu poprchávalo, když malý Lojzík Kopřivů, Vašík Brabců a Jozífek Fišerů
vyběhli z vrátek stavení a spěchali – víte kam? K rybníčku a k hospodě, aby jako vždy, hradili
rybníčky. Rybník byl plný vody, sice špinavě žluté barvy, ale voda byla. Naplnil se brzo
přívalem vody tekoucí od „zámku“ a z uličky „v mezírce“. Zato před hospodou v místech, kde
je překlenutá strouha – tekl ještě silný proud vody, odvádějící povrchovou vodu z horní části
obce a také z jámy u Kýnů, jež vyúsťuje u kapličky. Hoši se ihned chopili práce a začali
shánět materiál na stavbu hráze. Nohy měli bosé, nohavice až nad kolena vyhrnuté a rukávy
košil vysoko vykasané. Brzy měli mnoho jiných pomocníků, ba i děvčat, kteří přibíhali se
všech stran, aby měli také podíl na stavbě hráze. Třebaže přitékající vody již ubývalo, naplnila
se nádrž zadrženou vodou brzo a když potom za jásotu a pokřiku všech hráz protrhli a velký
vodopád vody proudil do kanálu a dále do jámy – bylo radosti a křiku až až.
A hned se stavěla nová hráz a nový rybník se vypouštěl.
Když potom vyšli hospodáři do polí, aby obhlédli úrodu a zdali bouřka neudělala škody
a shledali, že celkem bouřka úrodě ani neublížila, jen ta vysoká a hustá žita polehla – byli
spokojeni a dokonce rádi, že pole dostala zase vlažičku. Protože je již těsně přede žněmi, žita
a ječmeny již vláhu nepotřebovaly, zato jařinám ještě prospěla a brambory a cukrovka, i ten
chmel žíznivě čekaly na vlažičku. Přece však si blesk našel jednu oběť. Byl to na okraji jámy
stojící, starý, rozložitý topol, u něhož blesk sčísnul celou jeho polovičku.
A už jsou tu prázdniny. Dveře senomatské školy se na dva měsíce za námi zavřely.
Nejpěknější dva měsíce, kdy není třeba myslet na denní školní úkoly, kdy nemusíme tak
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časně a přesně vstávat a kdy je dost času na brouzdání v lese, chodit na jahody, houby, na
pasení hus, na slídění po jamách, na výpravy za ovocem a luskami. A hlavně je čas na
koupání v našem rybníčku a v Přílepském a Senomatském potoce. Školu vypustíme na celé
dva měsíce z hlavy a ani knížky nečteme. Na to bude čas až po prázdninách – ostatně naše
prázdniny neznamenají jen zahálku a sladké odpočívání po školní „dřině“. Pomůžeme
mamince v hospodářství, nanosíme z lesa šišek a parýzků, nažneme trávy, budeme sekat
dřevo a klestí do hraniček a otepí a budeme zalévat zahrádku, umyjeme mamince nádobí a
zameteme než přijde s pole, také zatopíme a aspoň to kafe či bramboráčku uvaříme – ostatně
maminka až přijde oběd dovaří. Samozřejmě že doneseme nyní každý den tatínkovi oběd do
skály a že také mamince obstaráme v Senomatech nákup. Vždyť máme času dost a maminka
stále málo. Nejhorší trápení je ale s husami, ty se nejvíce nazlobí. Zlobí na pastvě i doma,
pořád se toulají, stále chtějí žrát a co je kvůli nim mrzutostí se sousedy! Ty vidíme nejradši
jen o posvícení na pekáči ! Slepice – s těmi musíme jejich vejce hledat, ale to už je více věcí
maminky. Ba, je s tím malým hospodářstvím někdy starost! Prozradíme na sebe, že se nám,
malým, také někdy nechce do práce - maminka říká, že nás „posedla lenora“ – a že Frantík
svaluje svůj úkol na Pepíka a Andula posílá Mařenu, místo aby šla sama pro nákup či pro
mléko k sousedovi, protože se jí zrovna nechce a nebo má nějaké jiné výmluvy. To maminka
ovšem spustí ostřeji a někdy to skončí i „ruční domluvou“. Horší ovšem je, když maminka
žaluje na neposlušné kluky tatínkovi – potom to pro ně dopadne hůře. Jako zrovna tuhle
nedávno. Vašík s Pepíčkem přišli domů až k setmění. Maminka se tuze zlobila a žalovala to
tatínkovi. Nepřinesli krmení husám, nedonesli mléko a ani k večeři nepřišli včas. A co dělali?
Hráli si „u lesíčka“, prolézali starou Kopřivojc smolárnu, kde se vaří kolomaz a ani je
nenapadlo jít domů. Tatínek se ovšem také zlobil. Mnoho řečí nenadělal, ale odepjal pásek a
dal oběma neposluchům na pamětnou. Maminka potom za ně sama prosila, aby už přestal.
Ale což, někdy se něco musí stát a nikdo se nenarodil svatým…
Letošní pouť v Petrovicích, která bývá o první červencové neděli se vydařila, protože
bylo pěkné počasí. Zúčastnil se jí celý houf nouzovských kluků, kteří šli bez doprovodu
rodičů na svou pěst. Však už na to pamatovali, aby aspoň ten šesták nebo dva měli připravený
na outratu. Děvčata šla zvláště a hoši se o ně valně nestarali. Do „Petrojc“, jak se u nás říká, je
před hodinku cesty přes Šanov vzhůru do kopce. Však je od „křížku“ pěkně vidět jich bílý
poutní kostel s věžičkou, zasvěcený panně Marii. Nu, řekněme pravdu – hoši tam nešli
s procesím a ani ne kvůli pobožnosti. Do kostela jen nakoukli a hlavní jejich zájem ale
soustředili na houpačky, kolotoč a různé sázkové hry, střelnici, atd. Bylo tam všelijakých
atrakcí, mlsot a lidu jako much z celého okolí. První zastavení mládenečků bylo u párkaře,
kde si koupili svačinu, párek s houskou a u okurkáře, který prodával už nové kyselé okurky a
ještě dal každému žíznivému napít láku. Byly tam také třešně, které si hoši také neopomenuli
koupit do pytlíku. Hochům se líbilo pohybovat se v tom poutním mumraji, kde vřískaly
trumpetky a píšťaly, hrály hlučně aristony od kolotoče a houpaček a kvílivě zpívaly flašinety
kolovrátkářů. Toť se rozumí, že se také zhoupli na houpačkách, vystřelili si na střelnici a
pokud kapesní hotovost stačila nakoupili také nějaké sladkosti a „pouti“ malým doma. Na
cestu domů si koupili do papíru pěkný kus tureckého medu a okurku. Po poledni nastoupili
zase společně cestu domů. Když přišli hoši na okraj Šanovského lesa, to už začaly účinkovat
všechny ty dobroty, snědené na pouti. Vašík Brabcojc a Frantík Krůdlojc často obraceli
kalhoty a zpožďovali se za ostatními, kteří se jim vysmívali. Oběd doma byl už studený, ale
ani chuti na něj nebylo, však už víte proč. Ale do Petrojc na pouť půjdou napřesrok zas!
Je předvečer svátku Mistra Jana Husa a nouzovská mládež dává hlavy dohromady, jak
provedou letošní oslavu. U nás se sice v té době nějaké přednášky a průvody na Husovu
oslavu nekonaly, ale pálení hranice bylo vždy tradiční.
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Hoši si rozdělili úlohy: Pepík Somrů a Vašík Brabců opatří nějaké ty prázdné soudky od
smoly a kolomaze od starého Kopřivy, Josef Gregorů, ten zase ví o pěkné souši v jámě „na
ladech“, ostatní přinesou nějaké prázdné bedýnky a všechna ometená košťata z domova a
bude to stačit na pěkný ohníček.
5.července všechny tyto rekvisity přinesli hoši společně s děvčaty na úhor pole na
ladách, urovnali vše do hranice a když se setmělo, tuto zapálili. Oheň jasně plápolal a zvláště
smolné soudky krásně hořely. I v okolí pálili hranice. Přílepští je zapálili na vrcholku
Přílepské skály, Senomatští na šešulce Šibeňáku, také na Senecké hoře i u Rakovníka. Hoří
půl Nouzova a všechna nouzovská mládež se shromáždila u hranice, kdosi zanotoval:
„Hranice vzplála…„ a ostatní se přidali. Dozpívalo se, oheň dohořel a šlo se domů. Jen na
Přílepské skále ještě daleko do kraje planula hranice…
Tak už máme žně. Hned po Petrovické pouti se objevily první panáky žita. Valem bělel
a dozrával i ječmen, jehož vousaté klasy už háčkovaly a čekaly na kosu. I pšenice valem
žloutla a radost bylo pohledět na její zlatohnědé vlnící se válečkové klasy. Jen oves si dal
načas a byl ještě dosti zelený. Brambory již také odkvetly a vysoké, rozložité natě zakrývaly
řádky záhonů a střežily vlhkost půdy, tak potřebnou pro vzrůst hlíz. Chmel se již vyšplhal až
na nosné silné dráty drátěnek, i do vrcholku tyček a začal silně odnožovat. Také sliboval
dobrou úrodu ale hlavně aby platil! Již po tři roky platil málo a hodně sedláků přišlo „na
buben“, hlavně v Kněževsi, kde se nespoléhají na obilí, ale hlavně na chmel a řepu. Na
nouzovském katastru není mnoho řepy, není zde tolik dobré a těžké půdy, kterou řepa žádá.
Nouzovští sklízeli obilí celkem dobře: počasí bylo příznivé a i když bylo na Nouzově
jen několik strojních sekaček, které vlastnili jen asi čtyři hospodáři a ostatní, kteří měli
pozemků méně, sekali kosou, pokračovaly žně dobře. V Nouzově drželi hospodáři jen tři čtyři koně, ostatní byli všichni kravičkáři, kteří všechny polní práce obstarávali s kravskými
potahy a také orali, seli a sklízeli i těm baráčníkům, kteří potahu neměli a měli jen menší
kousky polí. Zato jim tito pomohli ruční prací a to hlavně při žních. Byli tedy odkázáni jeden
na druhého. I stodoly si půjčovali pro sklizenou úrodu a také při mlácení cepy na mlatě nebo
při žentouru si vypomáhali. Párovky používali při strojním mlácení jen větší sedláci
v Přílepích a v Senomatech.
Při sklizni se ovšem hodiny nepočítaly a pracovalo se od slunka do slunka, také v neděli.
Baráčníci, kteří měli také kousek pole a neměli žádný potah a také museli sklidit, ti museli
ovšem sklízet až po práci ve skále, kde téměř všichni pracovali, nebo si z práce „vyrazit“.
Pracovalo se tedy dost těžce a namáhavě bez pomoci strojů a kdo neměl vlastní potah, ten
musel za něj zaplatit, nebo práci vykonanou potahem odpracovat.
Větší mládež musela být ovšem při žních činně nápomocna, hlavně při lehčích
pomocných pracích. Sbírala klásky, hrabala hráběmi posekaná pole a pohrabky odnášela.
Starší hlídali mladší sourozence, donášeli jídlo a pití na pole, pásli husy a doma ledacos
poklidili. Však to na venku ani jinak nejde. Každý je rád, když je po žních, i ta naše mládež,
protože o žní nezbude tolik času pro odpočinek a zábavu. Ale i o žních přijde si naše mládež
„na své“. Už jen taková jízda na pole na prázdném žebřiňáku, co to je za požitek! A což když
malého Pepíka posadí na pan Englický nebo Kopřiva na hřbet koně a tento se na něm nese
jako vojevůdce, není to krásný požitek? A konečně, když na poli překvapí malého Frantíka a
Vašíka dešťová přeháňka či bouřka? Krásně se schovají do panáků obilí a je jim hej! A při
pasení hus na strništi se dají pěkně na sousedním poli podhrabat nové brambory a tyto se
v popeli ohníčku, který se udělá z hrabanky a chrastí upečou – a panečku, to je také požitek!
Když potom po parném žňovém dnu se hoši večer na hrázi rybníčka či u potoční tůně
vysvléknou a skočí do chladné vody – není to krásný pocit? Co je tu malých dobrodružství a
drobných příhod, kterými je zpestřen život venkovského a také nouzovského kluka!

130

Česá se chmel
Ale už i poslední mandele s polí jsou svezeny a blíží se půle srpna, doba, kdy dozrává
chmel, specielní to produkt Rakovnického kraje, který proslavil i pověst rakovnického piva
v minulosti a českého pivovarnictví vůbec. Kolem Nouzova a hlavně pod ním, k Přílepskému
potoku a „na pokutě“ položené chmelnice vypadají jako malé lesíčky a vysoké lodyhy chmele
s hustými odnožemi nesou na větvičkách krásné, žluté šištičky, tu menší, tam zase krásné,
velké šišky, které tak rychle přibývají do koše česáče. Při každém závanu větru se „tyčky“
váhavě a volně pohupují a otáčí jako baletky, chlubíce se svými plody – je to na ně pěkný
pohled. Hospodář, jemuž patří chmelnice, zálibně se dívá na „svou“ chmelnici, obchází ji,
prohlíží bedlivě, odhaduje a počítá, kdy asi začne česat. Chmel se nesmí nechat přezrát a
zrezivět, musí se začít v pravý čas a s ním pospíchat, jinak ztrácí úroda na hodnotě a
vykupovač chmele by chmel nechtěl, nebo by nabídl značně sníženou cenu.
Také doma již hospodář připravil vše potřebné pro sušení chmele.Připravil lísky pro
sušení chmele na slunci, některé pospravil, připravil malé žoky / cíchy / na chmel a má-li
vlastní sušárnu, tedy si opatřil zásobu uhlí na topení, vyčistil zasunovací lísky a rošty a
připravil a vyčistil půdu, kde na velkou hromadu bude po usušení chmelu tento ukládat. Také
musí připravit a pospravit stoličky i nějaké proutěné koše či nůše pro ty česáče, kteří nemají
vlastních.
Nejdůležitějším úkolem hospodáře je chmel dobře usušit. To dá také nejvíce práce,
zvláště sušení na slunci / v dnešní době se chmel ovšem suší pouze ve specielních sušárnách /,
zejména při nestálém počasí. Všechen ve dne načesaný chmel se musí do nejdříve usušit a
proto jsou sušárny ve dne i v noci v činnosti. Nouzovští chalupníci a baráčníci nemají chmelu
mnoho a také jsou obyčejně v několika dnech s česáním i sušením hotovi. Organisačním
problémem ovšem je očesání mnoha set, ba tisíců kop chmele u velkých hospodářů
v Přílepích a zvláště v Kněževsi, kde kupř. u Vrábíka nebo Štrosa je po dobu čtrnácti dnů
nebo tří týdnů zaměstnáno 300 až 600 česáčů. Samotná Kněževes je o chmelách po
Rakovníku nejlidnatější obcí v okolí, neboť kromě domácích 1.800 obyvatel je tam kolem 5
tisíc česáčů cizích. Ubytování jich je ovšem všelijaké. Spí se na mlatech stodol jen tak na
slámě, po půdách, sušárnách, atd. Také stravování je jednoduché. K snídani se vaří polévka,
někdy též káva, k tomu se přidá velká buchta nebo „zouvák“ chleba a večer opět bramborová
či jiná polévka s chlebem. Také se dává místo polévky mléko. Na chmelnici se nevozí žádný
oběd – nejvýše voda k pití o parných dnech.
A kolik se platí od česání? Šesták od věrtele / t.j. dvacetník/ ku stravě jak výše uvedeno;
je to sazba pro cizí česáče. Domácí dostanou také šesták a domů si vezmou chmelinu jako
krmení pro dobytek. Jak vidno, není česání chmele příliš odměňováno a jednotlivec by si
mnoho nevydělal při průměrném výkonu 8 – 10 až 15 věrtelů u zručných česáčů. Ale protože
na chmel jdou celé rodiny a počítá se i s pomocí školní mládeže, také za stravu se utratí jen
velmi málo – najdou se početné rodiny, které si přinesou ze chmelu i přes 100 zlatých.
Pracovní doba ovšem přesně vymezena není, česá se od slunka do slunka a podle toho, jak to
počasí dovolí. Cizí česáči mají své vedoucí /parťáky/, kteří se sedlákem či správou
velkostatku vše vyjednají a zařizují stravování a ubytování. Ti vodí každoročně svoji „partu“,
kterou v obci naverbují ke „svému“ sedlákovi.
Jsou ovšem mezi česáči lidé různých kvalit, pořádní a usedlí lidé, ale také všelijací
světoběžníci, jen příležitostně pracují – cikáni atd. Ti jdou většinou po dvorech velkostatků a
nejsou s nimi dobré zkušenosti. Domácí česáči jsou nejvíce vítáni a jsou také nezručnější.
Nouzovští po očesání svého chmele chodívají ještě na výpomoc do obcí sousedních, ba i do
„Němec“, jak se dříve říkalo na Žatecku.
Zrovna v půli měsíce srpna se začalo i v Nouzově česat. Starý hospodář Englický
/současně též starosta obce/ při obhlídce své drátěnky „pod Židovnou“ u „plácku“ zjistil, že
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chmel začíná již rezivět a že už na něm nic nepřiroste. Proto vzkázal svým každoročním
česáčům – sousedům, že se hned zítra ráno začne. A tak příštího dne za pěkné ranní pohody
zabírali již první česáči řádky na dolním okraji chmelnice, strhli první „štoky“ a pustili se do
česání. Zvesela a s humorem se začalo, ruce však byly ještě jaksi nejisté a prsty neobratné –
nutno si trochu zvyknout po celoroční přestávce – však ono to zase půjde jako loni! Zatím
přijel hospodář s bryčkou, ve které byly cíchy, měřící čtvrtka, koš a ještě nějaké židle a
stoličky. Složil tyto věci a hned zase odjel, aby zařídil doma, čeho třeba.
Chmel byl pěkný a v koších a nůších rychle přibýval. Kdo půjde první měřit? Byla to
„teta“ Heroldova, která byla u míry přivítána hospodyní Englickou. Dva vrchovaté věrtele
byly již naměřeny – teta dostala dva „plechy“ ,které po starém zvyku poplivala /aby jich
hodně přibývalo/ a uschovala je do kapsáře – jen houšť! Ostatní si popílili a za malou chvíli
už šli měřit další časáči. Byla to teta Kýnojc, „truhlářojc“ a Krůdlojc. Všem pomáhá mládež,
děvčata a kluci s výjimkou nejmenších, kteří se batolí okolo maminek a tyto práce jen zdržují.
Nějakou chvíli to s nimi jde, ale brzy začnou zlobit a také brečet - je to s nimi kříž! Brzy
chtějí jíst, hned zase pít, maminky je konejší, někdy také hubují a leckdy použijí i svého
rodičovského práva a nepolepšitelného a vytrvalého nezbedu i ztrestají, nebo mu něco slíbí,
aby ho uklidnily. Inu, kdo za to může, že jsme se narodili chudí – a chudí lidé nesmí být
rozmazlení a nároční! Čas utíká a věrtele nepřibývají tak rychle, aby bylo možno si pohovit!
Starší hoši a děvčata, ti ovšem musí česat pilně a také se první den opravdu „činí“. Však má
Vašík „truhlářojc“ a Pepík Krůdlojc – víte, ten „ ze dvora“ slíbeny nové šaty na posvícení a už
také byli u mistra Dvořáka v Přílepích na míře. Musí proto česat a „činit se“, i když je to
česání dost fádní. Ruce někdy povolí, přestanou se pohybovat – ale maminka dává bedlivý
pozor a kluky lenošivé a pohodlné – děvčata jsou lepší – hned pobídne k pilnějšímu česání.
Také se stalo, že z toho byla i výplata pružinou, ale to bylo výjimečně, vždyť je to ostuda před
ostatními! Zato Frantíka „truhlářojc“ a Fandu Kýnojc, ani Mařku Heroldojc nikdo pobízet
nemusí a platí za vzor. Jenom hubují s druhými, když má „tyčka“ dlouhé a husté odnože a
chmel je drobný, samá „osejpka“, málo to do koše přibývá! Závodí mezi sebou, kdo načeše
věrtel dříve a večer si to spočítají. Proto také přenechají leckterou špatnou „tyčku“ maminkám
a vezmou si lepší, aby to rychleji přibývalo.
Ale už píská „půljedenáctá“ senomatské lokálky a některé maminky, hlavně ty, které
musí vařit kvůli mužským, kteří pracují ve skále, jdou domů. Vezmou ty malé caparty
s sebou, v rychlosti uvaří oběd, poklidí kozy a husy a spěchají znovu na chmelnici. Pro ty
větší přinesou oběd s sebou, trochu polévky a buchtu a na svačinu do bandasky „kafe“. A kde
jsou v rodině samí velcí, tam se ani oběd nevaří – na chmelnici se vezme káva a buchta od
včerejška a teprve večer se uvaří, nebo se to odbude bramboračkou či kyselým mlékem.
Kdepak o chmelách! Na vyváření a úklid není čas, to vše počká ! Bude třeba peněz a hodně
peněz, obléknout a obout všechny na zimu a děti do školy ! Na to všechno otcův výdělek ve
skále nestačí a proto se musí všichni činit!
První den česání chmele se vydařil. Chmel byl pěkný a maminky s malou pomocí těch
malých capartů načesaly 15 – 18 ba i 20 věrtelů, což bývá málokdy. Větší hoši i děvčata si
měřili sami a závodící Frantík, Fanda a Mařka načesali 10 – 12 – 14 věrtelů a to už je co říci!
Nebude to jistě každý den, jen aby byl pěkný chmel a hlavně, aby nepršelo. Večer zato sklidili
od tatínka pochvalu.
Druhý den byla rosa a skoro do deváté hodiny byla chmelina mokrá. I česáči byli
promočeni od rosy a trvalo chvíli, než je pražící slunce osušilo. Však si zítra vezmou do
česání nějaký starý kabát a přes kolena dají pytel.
Horší ovšem je, když prší. Také se stalo, že se utíkalo i dvakráte za den z chmelnice pro náhlé
bouřky. A také se stalo, že pro trvalý déšť musel hospodář /to se česalo na tyčkové chmelnici /
chmel na poli nařezat domů dovézt a česalo se na mlatě stodoly či v šenkovně. To se ovšem
málo načesalo. Za deštivých dnů je vůbec špatné česání. Poškrábané ruce od chmeliny pálí,
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přikusuješ-li chleba o svačině při práci je tento hořký od chmelové moučky a máš-li
rozpukané prsty a palce od česání, pálí a bolí prsty až až – vůbec – není to žádná slast celý
den sedět na slunci a na stoličce jako přikován. I když to česání samotné není těžký práce –
záda ale bolí, i ta zadní část těla, a ty mšice a sluníčka, kterými se chmel jen hemží lezou po
rukou, po krku a koušou protivně.
Ale přes tyto nepříjemné stránky česání chmele, kdo mu přivykne a má trochu dobré
vůle, není nejhorší zemědělskou prací a i mužští jsou při ní velmi zruční. Přijdou též
vypomoci po večerách a hlavně v neděli. I když se musí všichni ve stravě a pohodlí jak o
žních, tak i o chmelách uskrovniti /však si to jindy vynahradí, pokládají to za samozřejmost.
Také o zábavu není na chmelnici nouze. Někdo zanotuje písničku, ostatní se přidají a už celá
chmelnice až na nějaké bručouny – zpívá. Sejdou-li se dohromady mladí – je to hned
veselejší. Zpívá se, vtipkuje, škádlí jeden druhého a lépe to uteče. Ti starší, hlavně tetky a
babičky, ty si zase rády popovídají o domácích starostech a nemocích, kdo v okolí umřel, kdo
se bude brzy vdávat a ženit a hlavně dají se do oběhu a na přetřes všechny novinky z obce a
co se kde sběhlo. Nu, snad nám to nouzovský ženský svět promine, ale před vlastním prahem
se nerado zametá. Ale tak je tomu i jinde. Den je dlouhý a lépe to uteče, když se povídá.
Vítáni jsou na chmelnici bratři Pangrácové, když přijdou s teplými kozími párky nebo
koňskými buřty od Milfajta z Rakovníka – to je pochoutka a vítané zpestření chudého
jídelního lístku o chmelách. Zvláště kluci a mladí vůbec jsou na takové věci mlsní a maminka,
když chce dětem něco dobrého slíbit za pilné česání, tedy jim slíbí, že jim koupí „koňáka“
nebo „špalek“ /bonbon/ do pusy. Na nouzovské chmelnice přijdou tito prodavači ovšem
málokdy, to raději jdou do okolí Kněževse, Přílep a Hořesedel, kde je hodně chmelnic a také
cizích česáčů. Také s okurkami chodí po chmelnicích a i na ně je velký odbyt, zvláště při
horkém počasí.
Ale ať už je to na tom chmelu jakékoliv, dobré či špatné – vždy záleží hodně na počasí nejlepší je, když je konec a když je dočesná. To selka navaří dobrého kafe a napeče buchet
pro domácí i cizí česáče a donesou se konve piva. Přinese-li k tomu někdo harmoniku a pěkně
na ni zahraje, to si i mladá chasa při ní zatancuje. Na velkých statcích i dvorech je ovšem
dočesná hlučnější.
Hospodář přinesl ze známkovny chmele v Žatci zprávu, že za chmel se bude letos platit
velmi dobré ceny, proto je veselý a chutně vyplácí vydělanou mzdu za česání. A tak to letos
dopadlo s chmelem dobře. Nouzovští hospodáři mají sice chmele málo, i když jej narostlo
hodně, dobré ceny jsou jim však dobrou náhradou za celoroční dřinu a starost po několika
létech nízkých cen. Také Frantík a Vašík budou mít ještě před posvícením nové šaty a tatínek
doplatí dluh u žida v Rakovníku.
Ty letošní prázdniny byly sice stejně dlouhé jako jindy, ale už nezbyl nouzovské školní
mládeži ani jeden den volna – z chmelnice se šlo rovnou do školy a to by přec nemělo být!

o-o-o
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Všelicos z Nouzova a o Nouzovu
Haló – volá Nouzov!
Píše se rok 1950. Technický pokrok ve dvacátém století je na úžasném vzestupu. Století
devatenáctému se říkalo století páry a rozvoje železnic – století dvacátému se říká nejen
století elektřiny, ale i století motorů, letadel, radia a – říkáme to neradi, protože tu lidský
důvtip vynalezl něco, co se rovná možnosti sebezničení lidstva – století atomové síly.
Ale všechen ten pokrok civilizace jakoby se naší obci vyhýbal. Je pravda, že už i „na“
Nouzově svítí elektrické žárovky kravičkám v chlévě a že si už můžeme z radia poslechnout i
nějakou tu reportáž z hockeye na Štvanici, ale oproti tomu je také pravda, že se naši obecní
tatíci ještě nepostarali o to, aby z Rakovníka byla k nám vybudována tramvaj, že také není
dosud zřízen ze Senomat ku „křížku“ pohyblivý chodník a že ještě vzdor všem urgencím
okrašlovacího spolku nebyla dosud vybudována na Přílepskou skálu lanovka a že na jejím
vrcholu nebyla ještě vystavěna rozhledna. Tak jsme u nás ještě zaostalí a nedivme se tomu.
Vždyť v celém světě se už říká: Pojedeme do Prahy, půjdeme do divadla atd. Ale Nouzovští?
Ti to musí mít jinak a po svém. U nás se stále ještě říká: Pojedeme „na Nouzov“, půjdeme „na
biograf“. A proč se neříká, půjdeme „na Senomaty“? A kdo vysvětlí nedomorodým, proč je
nutno lézt „na biograf“, když můžeme jít pohodlně „do“ biografu?
Zrovna tak je to s těmi bezinkovými koláči. Po všech vlastech českých se pečou dobré
české koláče se švestkovými povidly, makové, tvarohové, hruškové – a jak nám dobře
chutnají! Jenom „na“ Nouzově musí mít o posvícení koláče bezinkové – aspoň se po celém
okolí tak říká. Když to Nouzovští pokládají za pomluvu a nechtějí slyšet takové uštěpačné
řeči, proč se ještě národní výbor nepostaral o to, aby bylo po celém okrese vyhlášeno, že „není
pravda“, že by se o posvícení v Nouzově pekly jen bezinkové koláče, ale že i u nás si o
posvícení pochutnáváme na dobrých českých koláčích jako všude jinde.
Ale proč to vše říkáme a proč ještě rozšiřujeme nekalé a pomlouvačné řeči o
Nouzovských? Říkáme to, aby se celý svět dozvěděl, že od r. 1949 máme už také v Nouzově
telefon /slyšte!!/ a že jsme už vybředli z té staré zaostalosti. Brány světa a pokroku se konečně
otevřely i Nouzovu.
Ale co se vám tuhle stalo, nedávno po té světodějné události, kdy byla také naše obec
zapojena na telefonní síť. Nouzovské hospodyňky nechť nám prominou /kterých se to týká/,
že tu příhodu s telefonem prozrazujeme veřejnosti.
Nu, nic zvláštního se nestalo, docela obyčejná věc. Hospodáři M. se rozstonala kráva.
To se stává, ale je nutno rychle vyhledat pomoc. Běžet do Rakovníka ku zvěrolékaři, to je
daleko a je to velká ztráta času a kdo ví, zdali by nebylo již pozdě. Hospodyně M. si
vzpomněla: Vždyť tu máme na obecním úřadě telefon a dá se to rychle telefonicky vyřídit.
Skočila ještě k sousedce H. na poradu a společně šly na obecní úřad, kde je umístěn telefonní
aparát. Tam nikdo nebyl a sousedky stály bezradně před telefonem a nevěděly co s ním počít,
neboť v životě nikdy netelefonovaly. Hospodyně M. si konečně dodala odvahy a zvedla
sluchátko, které přiložila k uchu. Zatím neslyšela nic. Věděla, že musí do aparátu mluvit: tak
zavolala a ono zase nic. Jen nějaké zapraskání se ozvalo. Co dělat s tím čertovským aparátem?
Když člověk mluví, tak se má přec na druhém konci někdo ozvat a odpovědět, ne ? Co si
počít? Bály se nějak šetrně aparátu dotknout, aby mu neublížily a proto se rozhodly, že jedna
z nich doběhne pro naši trafikantku, která je častěji na úřadě a jistě ví, jak se s aparátem
zachází. Také věděly, že trafikantka jezdí často do Prahy a že se ve světě vyzná, vždyť má
tolik obecních funkcí…
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Čekat se nedá, což kdyby se krávě přitížilo? Sousedka H. skočila tedy pro trafikantku. Ta
přiběhla jako na koni a hned si po společné poradě a vysvětlení oč jde – zaúřadovala. Vytočila
číslo, vyvolala centrálu a číslo zvěrolékaře a hle, aparát mluvil a odpovídal beze všech kouzel.
Sousedka M. si vypověděla svou bolest o nemocné krávě, zvěrolékař zatím poradil – a situace
a snad i kráva byla zachráněna. Všechny si nakonec oddychly, že to dobře dopadlo. Čertovský
vynález je ten telefon. Musí se mu „holt“ vyhovět a také mu rozumět! Ale zaplať Pán Bůh, že
jej u nás máme!

Bývalo – bývalo.
„Pamatujete si ještě?“ „Copa…“ opáčí „teta“ Fišerojc a chce ode mne vysvětlení, na co
se jí ptám. „Inu, na co se ptám“, odpovídám „tetě“ Fišerojc, „zdali se pamatujete ještě na ty
staré časy, kdy jsme chodili do krámu pro „lot“ kafe a kdy jste prodávala mléko na „žejdlíky“.
„Ba že jo“, odpovídá teta souhlasně – „japak bych se nepamatovala, to byly jinčí časy, to bylo
všechno jiné, „níčko“ je to „holt“ zase jiné.
„To se ještě za krejcar něco koupilo a jestli se dobře pamatuju, to víte paměť mi už
vynechává, za lot kafe jsme tenkrát platili tři krejcary a za žejdlík mléka také tři“. „Bajo teta“,
povídám dále „vy jste teta o hodně let starší než já, ale dobře se pamatuju, že i já chodil ještě
tatínkovi za čtyrák pro „paklík“ tabáku – a to bylo každý den – to byla tatínkova odmírka.
Kdyby ten paklík nevykouřil, tak z toho koukala nemoc. Jak mu „nešmakovalo“ kouřit, to
nebyl ve své kůži. Paklík z měchuřiny nesměl být prázdný, na to můj tatík dbal vždycky.
„Éno, toceví, to můj nebožtík byl také takový a snad všecky mužský“ jak mu jeho porculánka
nebo gypsovka nekouřila, tak s ním nebylo k vydržení“, pokračovala teta v dalším rozhovoru
o starých časech. „Ičko holt muský nechávají fajfčičky už jen těm starým a cucají ty protivné
cigarety – já tomu říkám „hřebíky do rakve“ a nedají si říct“, zlobila se marně dále. „Ale to
víte teta“, opáčím dále, „ti mladí jsou podle nové módy a co chutnalo starým, nechutná
mladým. To už nepředěláme. No, zkuste to třeba se ženskými. Věřím Vám babičko, že vy už
zůstanete věrná svému copu a drdůlku a že si nedáte ustříhnout mikádo podle poslední módy
– ale zkuste to u své snachy a vnoučete, aby si zase pletly copy! Špatně pochodíte! „I toto, o
to se ani nepokouším, to by byl oheň na střeše, stejně to mám stále na talíři, že ti staří nikdy
nepochopí mladé“, vece teta dále.
„A zda-li pak se teta ještě pamatujete, jak jsem k vám chodíval, když jste stloukala, pro
máslo a podmáslí a také pro kyselé mléko? Kolipak jste ho počítala? No, bylo tehdy
laciné…“, povídám dále, abych svedl rozhovor na původní thema.
„Bože,bože“, povídá“ už se věru nepamatuju, vždyť už je to tak dávno, no - liberka
másla nestála rozhodně celou korunu. Tenkrát jsme, to víte, nevážili na kila a dnešní kilo t.j. o
málo víc než tehdejší dvě libry. To podmáslí jsem vám rozhodně nepočítala, to bylo k tomu.“
„No, babičko, a kolik jste vydělala, když jste šla pomáhat na pole sedlákovi, nebo na panské?“
Ptám se dále. „A to víte, moc toho nedali, na to se moc dobře pamatuju. 40 krejcarů za den a
v poledne velkou buchtu nebo koláč, někdy i tu polévku dali. 50 – 60 krejcarů platili
nádeníkům a tehdy se dělalo ještě deset hodin denně nejméně“, vysvětluje dále.
„Tak to snad přeci bylo lepší a žilo se levněji, ne“, vyptávám se dále. „Ale toto, stejně
jsme nikam nemohli, krejcar byl vzácný ve stavení a těžko se vydělal – a dětí byla kupa.
Teďkon, pravda, peněz je víc, až se z toho hlava točí a nedovedu to ani spočítat – ale ono si to
asi zůstane stejné. Když přišla do vsi plátenice se střižním zbožím, nakoupilo se toho za
zlatku hodně, pravda, ale ty zatracený peníze nám také často scházely. Výdělek někdy nebyl a
hokyni jsem musela dát šest vajec za šesťák. „Však se budete ještě pamatovat“, povídá teta
dále, „tehdy se měřilo ještě všechno střižní zboží na lokte a teďkonc je to samý metr a
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centimetr, samé kilogramy a deka. Dlouho jsem si na tyto novoty nemohla zvyknout a mé
vnoučata zase nerozumí těm starým mírám. Jen ty „věrtele“ na chmel ještě nechali“.
„Babičko, já se pamatuji – a nejsem tak starý, že se u nás ještě dávno před první vojnou
také hubovalo na drahotu, ačkoliv se stále říká, že bylo vše zrovna pohádkově laciné“,
pokračuji dále. „Ba, byla také drahota“, odpovídá babička – „když přidražilo mouce 1 krejcar
na kile a nebo když bylo maso o 2 krejcary dražší, to bylo nářku a hubování až, až. Hned se to
koukalo na jiné straně ušetřit. „Ičko je to “holt“ jinačí“.
„Také já vím, babičko, to bylo tenkrát, však se také pamatujete, když nám pivovary
zdražily pivo o 1 krejcar na půllitru, také jen o 1 haléř na půllitru, co to bylo tehdy za
pozdvižení mezi pijáky piva. A zrovna můj tatík, ten byl tak zatvrzelý a důsledný v odporu
proti zdražení piva, že raději chodil na pivo do Senomat, kde bylo pivo sice také dražší, ale
jen o 1 haléř a stálo 6 a půl krejcaru jeden půllitr. „Viďte, babičko, to bychom dnes
nedokázali“. „Nejčko je to, to víte, všecko jiné, ale to jsem se s vámi zapovídal o těch starých
časech, ale už musím jít domů, snacha a děti mne čekají. „Ale přijďte někdy, „na táč“ a
popovídáme si ještě, bylo to docela hezký…“ , skončila teta rozmluvu a podala ruku na
rozloučenou. Starý a dnešní svět podali si ruce. Porozumí si?

Staví se Lounská dráha.
Léta 1901 – 1904 znamenaly pro Nouzov velký hospodářský vzestup a zvýšení celkové
životní úrovně pro všechny obyvatele obce. Byla to léta stavby Lounské dráhy, pokračování a
prodloužení úseku dráhy Beroun – Rakovník a nyní dobudované až do Loun v délce 48 km.
Je to důležité severojižní spojení, jediné mezi Prahou a Plzní, již má velký význam zejména
pro severočeský uhelný revír a pro zkrácení dopravní cesty mezi českým severem a jihem.
Jižní úsek této trati byl vystavěn již dříve, asi před dvaceti léty a byl nejobtížnější, protože
vedl nepříznivým terénem hlubokého zářezu údolí řeky Berounky a Rakovnického potoka
s mosty, tunely a viadukty. Nový úsek budované trati mezi Rakovníkem a Louny vede již
příznivějším terénem, jen od Rakovníka a za Mutějovicemi překonává větší stoupání.
Na stavbu mostů a můstků, opěrných zdí, ramp a nádraží bylo potřebí mnoho kamene,
neopracovaného i začistěných kvádrů a tomuto účelu nejlépe vyhovoval přílepský pískovec,
který byl také nejblíže.
Pískovcové přílepské lomy zažily v této době éru svého největšího rozkvětu. Ve všech
skalách se pracovalo naplno, domácí síly z Nouzova a Přílep nestačily a proto sem přišli i
pracovníci odjinud, aby lomy včas dodaly kontraktované objednávky stavebního kamene,
které byly terminovány.
Přišel čas kameníků – a také to bylo hned znát v životě rodin kameníků a celé obce. Už
se nikdo neprosil o práci a nájemci skal sami běhali za dělníky, aby mohli včas splniti
dodávky opracovaného kamene. Pokud se pracovalo za denní či hodinovou mzdu, to se platilo
až 2 zlaté denně: v úkolu se vydělalo /všeobecně se říkalo v „akordu“/ ještě více a dělalo se i
přesčas. Zlatky a koruny se z kapes kameníků ovšem kutálely dále do kapes obchodníků
v Senomatech a Rakovníku i do kapes hostinských a jiných živnostníků, takže z konjunktury
kameníků měli zisk všichni.
Vydělalo se a proto se lépe žilo. I ti chalupníci a rolníci, které dříve hospodářství
uživilo, šli dělat do skal jako pomocní dělníci, aby využili sezony, pokud jim to polní práce
dovolily.
I muziky byly v hospodě častější a o nedělích, ba i v všední dny bylo v hořejší i dolejší
hospodě obsazeno. Ovšem ne každý dovede s vydělanými penězi dobře hospodařit a tak se
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stávaly stále častějšími zjevy opilství a podléhání vášni karbanické. Také se v tu dobu často
„modřilo“ t.j. slavily se modré pondělky a nepracovalo se.
Mravní sebevýchova a ukázněnost nebyly v té době mezi dělnictvem na výši a manželky
některých kameníků z té doby by mohly dosvědčit to, co neradi říkáme my. Někdy si musely
samy odváděti své muže z hospody a připamatovávati jim jich povinnosti k rodině. Zajisté
bylo mnohem více těch, kteří dobu tehdejší plné zaměstnanosti a lepších výdělků využili
jinak, lépe a k užitku své rodiny. Ti, kteří měli svůj domek – a těch byla velká většina a měli
kousek políčka, snažili se o to, aby si ještě kousek pole přikoupili či připachtovali, nebo si
zvelebili domek a hospodářství. V té době se hodně začínaly stavět soukromé studny, protože
obecní nestačily dodati dostatek vody, o kterou bylo v Nouzově vždy zle – začaly se
přistavovat chmelové sušárničky a rozšiřovat a obnovovat stodoly. Jen na úpravu cest, které
byly tehdy ve velmi špatném stavu se málo věnovalo.
I jinak se v soukromém životě kameníků tehdy začal projevovat vliv dobré konjunktury.
Nebývalo dříve zvykem objednávat zboží přímo z Prahy a od velkých firem. V této době, jak
se pamatujeme se začaly objednávat celé balíky látek a různých pláten a také podomní
obchodnice tehdy dělaly v Nouzově dobré obchody. Před vánocemi se objednávaly celé
kolekce cukroví v krabicích a to hromadně, pro více rodin. Také se v této době začaly množit
případy objednávek hudebních nástrojů, hlavně trumpet a harmonik, také prvních fonografů a
hned se našlo více adeptů hudebního umění.
Nejen to, v té době se začala také nakupovat jízdní kola a to hlavně pro mládež a od té
doby se začal značně rozšiřovat kolařský sport. Kol se používalo ovšem hlavně pro cesty do
práce. Nejvíce ovšem pomohla rozšíření kol teprve později postavená silnice.
Dobrá zaměstnanost a lepší výdělky v přílepských skalách měly tedy velký vliv na
všeobecné zvýšení životní úrovně. Více se vydělalo, tak se také více utrácelo a prospěch
z toho měli všichni: rolníci, živnostníci i řemeslníci. Téměř z každého stavení chodilo do
práce i více členů rodiny a výdělek se násobil – také to bylo všude znát.
To byl ovšem poslední závěr konjunktury kamenického řemesla. Dále to netrvalo než tři
roky. Lounská dráha se dostavěla, dělníci se začali propouštět a sláva a přechodný blahobyt
kameníků a jich těžkého řemesla pohasla. V lomech se sice pracovalo dále, ale omezeně. Stále
více kameníků ubývalo a již nikdo se nešel učit kamenickému řemeslu. Nouzovští si potom
zase museli zvyknout na skromnější život a za prací se muselo chodit a jezdit zase daleko.
Dlouho se potom ještě vzpomínalo na dobré časy, když se stavěla Lounská dráha.

Stavět se nebude!
Jako všude jinde, tak i v Nouzově neradi lidé platí na to, co není přímo jich vlastnictvím
a z čeho ani sami nemají osobní prospěch. To platí tím spíše o poplatnících, kteří mají splnit
svou daňovou, poplatkovou či přirážkovou povinnost.
A protože dříve – až do roku 1907 – více rozhodovaly věci a majetek než člověk a rovné
právo občanů, byli občané rozděleni na tři kategorie: byli to občané nejvíce majetní, méně či
prostředně majetní a nemajetní. Volilo se tehdy do třech sborů, rozdělených podle výše
výměry pozemkové a domovní daně a podle toho vyměřovaných obecních přirážek. Je
samozřejmé, že oba sbory zvolených obecních tatíků, zástupců majetných a méně majetných
vždy přehlasovali třetí sbor nemajetných! To přece nejde, aby kdejaký přivandrovalec, který
platí jen činži z bytu a jinak na obecní vydání nic nepřispívá měl takové právo jako majetný
starousedlík! To oni by si odhlasovali ledacos a nestarali by se o to, kdo to zaplatí!
Tak to bylo i s tou obecní studnou. Dvě obecní studny, hořejší i dolejší dávaly jen velmi
málo vody. Téměř všeobecně se uznávalo za potřebné vyhloubit novou obecní studnu – ale to
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bude stát peníze a těch má obec málo. Bylo by nutno zvýšit obecní přirážky – a to se v zájmu
kapes větších poplatníků nesmí stát. „To víme, to by si podruhové a baráčníci „ medili,“ to by
měli lacinou vodu k pití a vaření a my abychom to zaplatili, říkali největší poplatníci
z prvního sboru, sousedé E.,T,. a M., kteří měli své vlastní studny. To se nesmí stát!
A nyní začala opravdovská bitva o studnu. Bude se stavět - nebude se stavět! – to byla
bojová hesla obou svářících se táborů. Bojovalo se ve vzrušených a nekonečných debatách
v obecním zastupitelstvu /starosta E. byl na straně těch, kteří studnu nechtěli /, bojovalo se
v debatách při pivě v hospodě, na návsi a po chalupách. Zabojovala si i ta školní mládež po
cestě do školy a nouzovští kluci horlivě přesvědčovali jeden druhého /podle rodičů/. „A bude
se stavět!“ rozčiloval se Vašek „truhlářů“ „A nebude se stavět!“ zarputile odporoval Béďa
„šenkýřů“.
Nouzovské hospodyně mají také do toho co říci : Uznávaly potřebu studně, vždyť je
voda v domácnosti a pro dobytek tolik třeba. Ale nakonec se vždy daly ovlivnit muži. Tak se
bojovalo o stavbu studny drahnou dobu a jak to nakonec dopadlo? Střední a menší poplatníci
z druhého sboru přiskočili prvnímu na pomoc a odhlasovali – z obavy před vyššími
přirážkami – že se nová studna stavět nebude. A basta.

Jak chudý hoch ku štěstí přišel.
Bylo to nářku a bědování v chalupě „ u kovářů“ když právě o Silvestru – zavřela
naposled maminka své oči. Než ještě umřela, shromáždili se u jejího lože všichni synové
s otcem a zvláště ti tři nejmenší stáli jí nejblíže. A k těmto nejmenším, mazánkovi Pepíčkovi,
kterému bylo teprve devět let a o dva roky staršímu Jarouškovi a Frantíkovi – kterému bylo
skoro čtrnáct let i několik starostlivých mateřských slov promluvila a tyto ještě rukou
pohladila: „Ty, Jaroušku, buď hodný a poslouchej tatínka – a tomu malému, Pepíčkovi,
neubližujte, vždyť on je to hodný chlapec.“ Na Frantíka se jen podívala, pohladila ho a již nic
neříkala – jazyk se jí již v ústech neobracel a mrtvěl.
Věděla, že toho není ani třeba napomínat, že už je rozumný, jak ho všichni znali. V krátkosti
vyprchal z ní život a bezvládně její tělo se skříženýma rukama odnesli do chladné komory.
„Bylo jí teprve padesát, mohla tu ještě dlouho pobýt, byla to hodná žena – teta „kovářojc“ –
říkaly sousedky a známí.
Bylo to smutné přivítání Nového roku „u kovářů.“ Po chudém pohřbu, některý den
později vzal si tatínek Frantíka na paškál a povídá mu : „Tak už jsme sami a bez maminky,
v březnu ti bude čtrnáct, musíš se jít něco učit. Doma zůstat nemůžeš a těžké řemeslo se učit –
to není pro tebe, jsi malý a slabý.
Poohlédnu se po něčem, co by se ti hodilo, nebo si sám hledej něco. Frantík to uznal, že
má otec pravdu – a tak hledali oba, s otcem, nějaké to učení. Viděl dobře, že doma se nic pro
něj nenajde a proto že by bylo lépe jít někam do města, kde by dostal stravu i byt u učebního
pána. Také viděl, jak je světnice pro všechny malá, že si není ani kam lehnout. Starší bratři
spali ve šperovce a v komoře, kde se ani netopilo, v létě i na půdě, a pro ty tři nejmladší
musela stačit jedna postel ve světnici, Dva mladší bratři spali „v hlavách“ a Frantík, nejstarší
z nich spal „v nohou“ jak se říká.
Byla stále ještě zima, ve skalách se nepracovalo a tatínek i tři starší bratři neměli práci.
Ve stavení nebylo pomalu krejcaru a to si má ještě Frantík chystat výbavu do učení!? To bude
těžké shánění! Otec měl starost, Frantík také. Už i místo do učení měl slíbené – na číšnictví –
půjde se učit do „Šamotky“ , do závodní kantiny. „Je to lehké řemeslo“ řekl tatínek, „čisté
řemeslo a také peníze si číšníci vydělají, ty jsi čiperný a šetrný – dobré to budeš mít.“ Ale jak
to bude s výbavou? Šaty /černé/ musí být, také nějaké prádlo reservní, všechno bílé a černé
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„mašličky“, tvrdé límce atd. a také kufr musí být. A nastoupit na místo má Frantík hned,
jakmile vyjde v březnu školu – musí se tedy jednat rychle a nějakou tu výbavu opatřit. Zase
měl Frantík starost a tatínek největší.
Až tu tatínek připadl na spásonosnou myšlénku. Vždyť máme v Kněževsi příbuznou,
naší maminky je to teta, které se dobře daří a říká se o ní, že je „zazobaná.“ Nezbude jiného,
než tam jít a zaklepat – aspoň půjčit. Pro Frantíkova otce to byla velká oběť – byl hrdý a
nerad se pokořoval a prosil. Ale co naplat, čas kvapí, krejcaru ve stavení není, nutno jít. A tak
jednoho dne, v neděli, šel Frantík s tatínkem do Kněževse. Byli tetou dobře přijati.
Vyposlechla tatínkovy bolesti a stížnosti, i o nebožce si popovídali a o Frantíkově přípravě do
učení. Nakonec se teta dovtípila a šla do almary, z které vyjmula 10 zlatých a tyto podala
tatínkovi: „To je Frantíkovi na výbavu do učení“ řekla teta. Frantík vzal tetinu ruku do své a
políbil ji…
Tatínek si oddychl, když opět vykročil s Frantíkem na cestu k domovu. Jedna starost
byla s krku – nastává nová. Frantík také už zvesela vykročil a těšil se, že to teď bude lepší.
Tak tedy šel Frantík do učení, jakmile dostal propouštěcí vysvědčení ze školy. Pěkné
vysvědčení si nesl ze školy, samé jedničky, ale jedna dvojka tam přeci byla z pravopisu. Pan
učitel litoval a mrzelo ho to, že nemohl dát všechny jedničky.
Rozloučení s domovem nebylo pro Frantíka úplné a jednou za týden vždy přiklusal
s ranečkem prádla na vyprání a odnesl si zase čisté. Když se tatínek a známí ptali Frantíka,
jaké to v tom učení je a jak se mu líbí, pochvaloval si. Do Rakovníka chodil Frantík za
nákupem pro kantinu, čistil pánům boty, poklízel místnosti, pomáhal při kuchyni, točil pivo a
obsluhoval hosty. A tak si pomalu malý pikolík zvykal na život mezi cizími lidmi, kteří jsou
dobří i zlí a kteří se také rádi baví na cizí účet. Za nějaký ten krejcar diškerece /tuzéru/ si vůči
malému venkovskému pikolíku s načesanou pěšinkou můžou také něco dovolit! Ale co to?
Jednoho dne přišel Frantík domů s ranečkem i kufrem! Na tatínkovy dotazy a naléhání bratří
stále odpovídal: „Tatínku, já tam nebudu a zpátky nepůjdu – to radši budu doma! „Nakonec
přec jenom přiznal, že to učení neklapalo a že zejména s učebním pánem nebyl spokojen.
Také asi ledacos zakusil s čím se dříve nepochlubil. Sběhnout z učení, to je také trochu hanba,
proto se Frantík, pokud byl ještě doma, trochu stranil lidí. Doma ovšem už zůstat nechtěl a
měl tajné přání dostat se do Prahy. Tatínek ovšem Frantíka do ničeho nenutil a staral se, aby
mu nějaké to místo sehnal.
Náhoda tomu chtěla, že teta Fišerojc, která měla v Praze příbuzného hostinského sama
se nabídla, že napíše do Prahy zdali by nepotřeboval pikolíka. A pěkně také Frantíka do učení
doporučila. Odpověď přišla příznivá a tak zanedlouho se již Frantík stěhoval s kufrem do
Prahy. Tentokráte byl ale pevně rozhodnut, že se již domů nevrátí a že se už nějak protluče
sám. Už pro tu ostudu by nejel zpátky, vždyť by se mu kamarádi vysmáli a Nouzovští by měli
co povídat!
Učení se mu v Praze líbilo. Také Praha ho omámila svou výstavností, hlučným
pouličním ruchem a skvělými výkladními skříněmi. Kdepak Nouzov, Senomaty a Rakovník!
Uvnitř cítil, že už se s Prahou nerozloučí a že v ní zůstane, tak ho oslepila svým vnějším
leskem i velkoměstským způsobem života. Viděl také ten rozdíl mezi venkovským, prostým a
málo náročným způsobem života a životem městským se zdvořile-uhlazeným chováním lidí,
kteří jsou také zvyklí lépe žít, dopřát si a bavit se. A umínil se, že se také stane člověkem
městským. Rychle rozpoznal, že k získání všech radostí, blahobytu a vážnosti je třeba peněz.
Pevně se rozhodl, že si ty peníze vydělá.
Několikaměsíční zkušenost z doby učení v Rakovníku mu byla dobrá. Poznal horší časy
a protože si umínil, že se v Praze doučí a vydrží, věnoval se s celou svou houževnatostí,
pilností a úslužností svému řemeslu. Naučil se také být obchodníkem. A věru nebylo to lehké
být v té době učedníkem v číšnickém povolání! Vstával ráno o šesté a pěkně se musel otáčet a
sobě popílit, aby uklidil lokály, výčep, poklidil všechny kamna, umyl skleněné nádobí a
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sklenice, opatřil noviny a připravil i příbory na oběd! To musel ještě i různé věci nakupovat a
i nějaká osobní posluha pro pana šéfa a paní šéfovou v tom byla. A v poledne a večer, to bylo
ovšem již posluhování hostům, roznášení piva a jídla, prodávání kuřiva / ve vlastní režii/
oblékání kabátů, otvírání dveří a poklonkování. Zvláště ty večerní hodiny byly dlouhé do
desíti, jedenácti hodin nejméně, až poslal pan šéf či pan vrchní pikolíka spát.
Nejpříjemnější pro něj byla chvíle, kdy po práci a před spaním počítal svou
„mohovitost“ a s radostí zjišťoval, jak mu jeho malý kapitálek, s kterým začal, utěšeně roste.
Počítal již dopředu, kdy bude mít sto zlatých, dvě stě, tři sta. Koupil si již zase nové šaty
prádlo i botky – ale zimník ještě nemá, ten musí do zimy také mít. I domů, tatínkovi by rád
něco poslal, však jsou ještě doma dva mladší bratři otci na krku, ale ještě to nejde, to ještě
počká, až se trochu více zmůže. A když okolo půlnoci usínal na své železné posteli a spřádal
své plány i na domov si vzpomněl, jak je tam doma, jak tatínek s Pepíčkem a Jaroušem
hospodaří, jsou-li zdrávi – i na své kamarády ze školy vzpomněl…..
Volna Frantík mnoho neměl a proto také mnoho pro sebe neutratil. Jedno půldne mu
muselo stačit, aby vyřídil všechny své soukromé záležitosti. I hodiny, strávené v číšnické
škole pro učně byly mu odpočinkem, jinak tak vzácným. A spát se mu tak chtělo a nohy tak
bolely…
Frantík byl velmi přizpůsobivý a velmi vrzy se aklimatisoval v městském prostředí.
Nepřišlo mu za těžké milostpaním ruku líbat, vašnostům vyseknout poklonu a obvyklé „má
úcta“ patřilo každému, i pekařskému učedníku, když přivezl housky a rohlíky pro restauraci.
Za těch několik měsíců, co byl Frantík v Praze, nikdo by v něm nepoznal Frantíka „kovářojc“
z Nouzova, tak se uměl po pražsku otáčet.
Když potom – více než po roce Frantík přijel na návštěvu do Nouzova, byla to skoro
malá sensace. Ustrojen v černém, zlatý řetízek na vestě a tvrďák na hlavě – kdo by to řekl, že
je to Frantík „kovářojc“? Všechny nouzovské tety si ho zvědavě prohlížely a usuzovaly:
„Přeci ten Frantík se v Praze dobře uchytil, hleďme, jaký je fešák – a už má peněz
ušetřených!“ To nouzovským imponovalo a také otec Frantíkův měl radost, že z Frantíka něco
bude. I kamarádi mu skoro záviděli.
A v příštím roce si již Frantík pozval tatínka do Prahy na Vánoce, aby poznal z blízka,
jak se Frantíkovi daří. Slyšel o něm samou chválu – a už má prý hodně peněz. Přivezl si
z Prahy nějaké to nové prádlo, obnošené šaty a svazek viržinek, na kterých si dlouho
pochutnával. „To mám od Frantíka“, říkal lidem.
Tři roky utekly jako nic a Frantík už byl vyučený a také na jiném místě. Jen zřídkakdy
se ukázal v rodné obci – neměl na návštěvy času, zato v zimě, když nebyla práce ve skalách –
otcovy síly také již ochabovaly - nechal se občas vidět pošťák a přinesl zbrusu novou
dvacetikorunu – od Frantíka z Prahy.
To už se Frantík vypracoval na vrchního /účtujícího/ číšníka a měl dobré místo. Oba
mladší bratři už se také učili řemeslu a Pepíčkovi, nejmladšímu, Frantík opatřil celou výbavu
– i místo mu vyjednal. A jak hoši „kovářojc“ dospívali a vytratili se do světa, tak otec blížící
se šedesátkou síly opouštěly. Kameničina je těžké řemeslo a staří už nestačí mladým. Ani
práce už ve skalách nebyla a tak nakonec otec „kovářojc“ přestal do práce chodit. Jarouš
pracoval v Praze a Pepíček, už vyučený se potloukal někde ve světě, ve Vídni a ještě dál za
Vídní. Hoši se nakonec domluvili a řekli si: „To by bylo hezké, abychom my tři neuživili
tatínka, když už nemůže dělat, musíme se o něj postarat! A tak Frantík dal měsíčně
dvacetikorunu, protože se mu dařilo nejlépe. Jarouš přidal desetikorunu a Pepíček, který ještě
tolik nevydělal pětikorunu a měsíc co měsíc posílali peníze otci. Důchodové dělnické
pojištění tehdy ještě nebylo a tak dávali otci vejminěk synové. Nouzovští skoro záviděli a
říkali: „Podívej se, jak ti „kovářojc“ kluci se o tátu postarali - kdo by to řek?“
Frantík se zatím již také oženil a převzal do nájmu hostinec. Šlo mu to pěkně. Po Nouzově se
povídalo, že už má svou hospodu a bůhví co už má peněz. Přehánělo se, ale kde kdo říkal:
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„Podívejte se, jaké má ten Frantík štěstí.“ A tak se našlo i v Nouzově, ba i v Senomatech
několik těch, kteří chtějí Frantíkova příkladu následovat.
Proč by náš Toník, Karel nebo Vašík nedokázali to, co dokázal Frantík „kovářojc“? –
usuzovaly nouzovské maminky – a tak několik dalších hochů z Nouzova se šlo učit číšnictví.
Ale jako větrná smršť se přihnala válka a rozbila tak mnohé štěstí rodin a rozvála otce a syny
po všech úhlech světa. Mnoho nouzovských rodin bylo postiženo, také „kovářojc“. Jaroušek
narukoval hned na začátku vojny a za čtvrt roku přišla již zajateckou poštou kartička ze
Sibiře, kde z Omské Gubernie, že je živ a zdráv mimo nějaké té omrzliny.
Pepíček narukoval také, ale o rok později. I starší bratři, otcové rodin, narukovali. Frantík měl
zase štěstí. Při přehlídkách branců ho zase neodvedli a zase jen ty špatné nohy, které v jeho
povolání tolik trpí – ho zachránily.
Mohl se tedy věnovati dále svému obchodu a protože v druhém a třetím roce války stále ještě
nebylo tak zle, ani příliš nepřekvapila zpráva, že si Frantík koupil celý dům i s hospodou. Ku
všemu ještě – tomu se také říká štěstí – narodil se mu syn, dědic jeho rodového jména.
Nouzovští v té době říkali: „Ten chlapec „kovářů“ má z pekla štěstí.“ Ale dodávali k tomu:
„Šetrný, přičinlivý je to hoch – zaslouží si to.“ Tatínkovi doma zbyl on jediný, který mu byl
oporou. Podporoval ho až do jeho smrti, která přikvačila v třetím roce války. O Pepíčkovi
tehdy nebylo žádných zpráv a ostatní dva sourozenci byli na frontách. Potom bylo již stále
hůře, i obchod ustával, nebylo pomalu co prodávat. Ale i v té době měl Frantík štěstí, které ho
neopustilo. Vyhnul se frontě a byl zachován rodině jedině za tu cenu, že šel brousit granáty…
Až konečně přišel konec války se šťastným koncem pro všechny. Tentokrát měli štěstí všichni
„kovářojc“. Všichni se vrátili z vojny, všichni se dobře uchytili, založili rodiny a všem podal
Frantík pomocnou ruku.
Jako závěr tohoto pravdivého vyprávění o chudém hochovi, jak tento ku štěstí přišel,
měli bychom podati definici „štěstí“ – co to je vlastně štěstí. Došli bychom k závěru, že tato
úspěšná dráha života chudého venkovského hocha i jiných, jemu podobných, může být sice
štěstím osobním, ovšem ne zcela úplným: ale může se státi i štěstím pro všechny, má-li tento
vyvolenec štěstí vlastnosti, jak udělati šťastnými i jiné. Hmotné štěstí, fyzické štěstí – to není
ještě štěstí úplné. Nezáviďte proto – peníze nejsou všechno – svoje štěstí každý sám v sobě ,
ve vnitřním uspokojení, že žil dobře a pracoval dobře i ve prospěch druhých.

Sensace dne
Bylo to okolo roku 1900. U nás již dozníval ohlas světoznámé sensační, zemězrádné
aféry Dreyfusovy, která svým sensačním rozuzlením, končícím rehabilitací kapitána Dreyfuse
a odhalením prohnilého vládního francouzského zákulisí rozrušila světovou veřejnost. Přišla
však nová sensace, tentokráte domácího původu.
Byl to známý Polenský proces s židem Hilsnerem, obžalovaným z vraždy Anežky
Hrůzové. Okolo tohoto procesu se rozvířily vášnivé diskuse ve veřejnosti a tisku a celá česká
veřejnost se rozdělila na dva tábory: Antisemitský, připouštějící možnost rituální vraždy a
pokrokový, vedený Masarykem, kterého podporovali socialisté a pokrokoví liberálové, který
zavrhoval protižidovské pověry a dožadoval se objektivního a spravedlivého soudního řízení
bez nátlaku nálad zaujaté konservativní veřejnosti. I u nás v Nouzově vzbudil tento proces a
boj dvou rozdílných názorů a táborů veliký rozruch, souhlas i nesouhlas.
Zpívaly se tehdy i u nás různé posměšné písničky o židech, všelijak se mluvilo tehdy i o
profesoru Masarykovi jako o zastánci židů, ba i školní mládež byla infikována těmito řečmi a
náladami. Pamatujeme se ještě z té doby na říkánky, které se ujmuly zejména mezi školní
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mládeží a které opakovaly děti zvláště při spatření některého Israelity v podobě podomního
obchodníka : „Židé nevěrní, jako psi černí, pána Krista jali a ukřižovali…“ I když už dříve
existovala mezi českým lidem staletá nevraživost vůči židovské rase pro její zvláštní
povahové rysy a odlišnost způsobu života, zejména pro německý nátěr jich domácí výchovy i
cizopasného příživnictví jich obchodního talentu, Hilsneriáda tento poměr ještě přiostřila. Po
ukončení Polenského procesu se sice veřejnost trochu uklidnila, ale dlouho se ještě
vzpomínalo této sensace a využívalo se procesu ku stupňování protižidovské zášti.
Další proces, který vzbudil zájem veřejnosti v těchto létech byl proces se zloději a
defraudanty ze Svatováclavské záložny v Praze. Sešlo se tu několik defraudantů – bohužel
v kněžském rouchu, kryjících se jménem „Svatováclavské“ záložny, kteří hřešili na
důvěřivost a náboženský cit drobných střádalů, mezi nimiž bylo nejvíce chudých lidí, zvláště
mnoho služek, aby tyto připravili o poslední ustřádaný groš v obnosu více než sedmi milionů
rakouských korun. Ještě si z té doby pamatujeme jich „ctihodná“ jména, připomínající jména
ptáků jen straka mezi nimi ještě chyběla. Byli to: Drozd, Kohout, Kos a Ort. Zásluhou
veřejného tisku, zvláště dělnického, byli tito podaření páni a „sluhové boží“ tak
zpopularisováni, že i v poslední vísce byla jejich jména známa.
Kolovaly tehdy v Nouzově i všude jinde posměšné písničky o posvěcených ptácích –
zlodějích a jich společnících, ku příkladu: „Ach, Mádlo, Mádličko, smutné tvé srdéčko…atd.“
Bylo o čem mluvit, čemu se smát a o čem zpívat a deklamovat – jen těm, kteří byli okradeni
nebylo asi do smíchu.
A přišla další sensace. Žádný proces, ale válka. Bylo to v r. 1904-1905, kdy vypukla
rusko-japonská válka. Lidská přirozenost už je to taková, že si žádá nových a nových sensací
a vzrušení. A protože už po 35 let v Evropě žádná válka nebyla nová válka se odbývala až na
druhém konci světa v Asii, podceňovalo to mnoho lidí v touze poznati něco nového, toto
nervy drásající válečné divadlo a přihlížeti zápasu dvou gladiátorů na světovém jevišti.
Noviny oživly tučnými titulky a sensačními podrobnostmi válečných zpravodajů. Jména
nových měst, zemí, řek, moří a pevností se stala běžnými i pro školáky a kde kdo věděl, kde
je Mandžurie , Bajkalské jezero, Sibiřská dráha a která jsou to města Charbin, Mukden, Liaojang, pevnosti a přístavy Port-Artur, Dálnyj, Vladivostok, jaká je to země Korea a řeky Amur,
Sungari a Jalu. Všichni žáčkové znali ruského generála Kuropatkina, admirála
Roždestvenského a japonské generály Kuroki, Oku a Nodzu, maršála Oyamu i admirála
Kamimuru, vítěze nad ruským loďstvem v bitvě u Čušimy.
Jedni přáli Japoncům, druzí Rusům a začalo se již diskutovat o blížícím se „žlutém
nebezpečí.“
Válka je příliš vážná věc, než aby se pokládala za pouhé vyražení a zábavu pro otupělé a
ospalé nervy. Ale přesto a právě proto, že se nám zdála tak vzdálená a nás se přímo
nedotýkající, sloužila za podnět pro vyražení a uspokojení sensacechtivosti. Proto se tak
rychle ujmuly i různé časové popěvky, jako: Jede fůra z Port-Artůra, sedí na ní Kanimůra“ a
proto se zdála pro mnohé tato válka válkou operetní. Ve skutečnosti tato válka znamenala
střetnutí dvou imperialistických zájmů na půdě cizího státu. Teprve nezdařená a předem již
zrazená Petrohradská revoluce probudila svět k vystřízlivění a jinému chápání problémů,
které tato válka dala na pořad jednání.
Pro Nouzovské i tato válka byla sensací dne a povyražením, jako předcházející procesy
a aféry. Netušili, jak blízko se již ocitli novému ohnisku války, strašlivé a větší, než kterou
poznal dosud svět a která se bude dotýkat přímo jich samých.
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Příhody veselé i smutné
Pamatujete se na rakovnické jarmarky, jaké bývaly asi tak před padesáti léty? Řekněte:
Jak by ne? Však jsme již dosti staří, abychom věděli, jaké tyto jarmarky bývaly a i když jsme
tehdy chodili ještě do školy, pan učitel nám vždy ten půlden omluvil, když nám maminka
chtěla na jarmarce něco koupit. Však to byla podívaná na výroční trh v Rakovníku, až oči
přecházely, co tu bylo stánků, na prknech i na zemi rozloženého zboží, křiku, hluku,
vyvolávání a horlivé nabízení zboží! A nehledě k tomu, vždy jsme na jarmarku něco dobrého
olízli a ledacos viděli, proto jsme rádi na jarmark chodili.
Dobytčí trh na koně a hovězí dobytek se odbýval na jiném místě, před městem. Vlastní
jarmark, trh na různé zboží, zboží plátenické, šatstvo, obuv, nejrůznější domácí potřeby jak
pro hospodářství tak pro domácnost zaplnil celé rozsáhlé rakovnické náměstí. Samozřejmě
nechyběly ani různé zábavné atrakce a také stánky s pamlsky a různým občerstvením.
Proto také hoši i děvčata jak mohli, rádi se „ulili“ od školy a radši se prošli s maminkou
na jarmark do Rakovníka, někdy také do Kolešovic.
Na žádném z těchto jarmarků nechyběl stánek, kde se prodávaly různé písničky, říkanky
a tenounké brožurky o různých sensačních událostech z nedávné doby. Nechyběly ani ty
zábavné kalendáře a dobrodružné romány.
K těmto písničkám a čtení, aby mu prodavač udělal názornou reklamu rozvěsil po stánku řadu
barvotiskových obrazů s hrůznými výjevy sensačních vražd z poslední doby i lupičských
přepadení. Kdo se zajímal o nějakou písničku o té nejnovější sensační vraždě, prodavač
ochotně předzpíval i nápěv k této písni. Bylo málo těch, hlavně mezi ženami, kteří by se
nekoupili za krejcar tuto nejnovější písničku.
Noviny tehdy chodily do vesnice jen zřídka a málo se četly, proto se ty různé sensační
procesy a vraždy popularisovaly i po jarmarcích, aby byla uspokojena přirozená lidská
sensacechtivost.
Všude po světě se dějí všelijaké, hrozné a sensační věci i neštěstí a to platí i o Nouzovu.
Není proto divu, že kolem r.1894 v Nouzově přihodivší se vražda novorozeněte i soudní
proces vzbudily tolik vzrušení, ač takovéto případy ve velkém městě nevzbudí mnoho zájmu.
Ba věru je lépe podobné případy v takovém časovém odstupu přikrýti pláštěm zapomenutí a
nejitřit staré bolesti a vášně.
Mezi případy obyčejného neštěstí, jakých se přichází ve světě denně více, lze zařaditi
případ z r.1901, kdy „teta“ Rýglová spadla při vážení vody okovem do 22 m hluboké obecní
studny. Byla vytažena ze studny mrtva. To se stalo v době chmelové sklizně, kdy bylo jen
málo lidí doma a pomoc přišla pozdě. Tato hluboká studna byla nedlouho po tomto neštěstí
zasypána. Byla v místech, kde hraničí usedlost Trešlových s usedlostí, kde se říkalo dříve „ u
Šefčíků“.
Trochu jiný případ pádu do této studny zaznamenává nouzovská kronika. Byl to spíše
případ tragikomický – s dobrým koncem. Mladý /tehdy/ Adolf Trešl, tehdy ještě svobodný,
sám a dobrovolně skočil do studny. A proč? Otec obou mladých Trešlů, Františka a Adolfa
dal totiž Františkovi více peněz na útratu k muzice než Adolfovi. Adolfa to prý natolik
rozzlobilo a rozlítostnilo, že se rozhodl ukončit svůj život skokem do studny. Nakonec to
dobře dopadlo. Adolf dopadl na dno studny tak šťastně, že to odnesl jen odřeninou lokte.
Studená voda zchladila jeho rozčílení a žalost a nakonec byl rád, že ho sousedé ze studny
vytáhli. Podruhé už do studny neskočil.
Nu, jak jsme koupili – tak prodáváme…
A v roce 1902 se udavší případ smrti Františka Paseckého, kameníka? Hovořilo se
mnoho o podezřelých okolnostech jeho smrti, že prý si smrt sám neudělal a že ani náhodou se
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skalní stěny dolejší skály, kde byl nalezen u „Bělidla“ nespadl ale kdo ví? Nikdo se
nepřihlásil, kdo by podal o tom přímé svědectví a lidské řeči a dohady nemohou rozhodovat
v případu tak vážném.
O případu smrti italského dělníka, pracujícího na regulaci bystřin se zmiňujeme na
jiném místě, také o nešťastném případu hospodáře Vostrýho, kterého přejel vlastní vůz. Neštěstí nechodí po horách, ale i po lidech…
Ale vždyť se nedějí ve světě jen smutné věci a život se nesestává ze samých neštěstí.
Ještě dnes se ze srdce zasmějeme vyprávění pamětníka přistěhování rodiny Rudolfa
Chaloupeckého v r.1905, který si do Nouzova přivezl ženu – Němku, která jen těžce lámala
češtinu. To bydlel ještě „ve dvoře“ v domku „u Paseckých“ než si vystavěl dům s hospodou a
obchodem.
Josef Somr a Emil Bretšnajdr tehdy zrovna „ve dvoře“ nakládali na vůz stavební kámen
a okolo nich pobíhala koza. „Teta“ Chaloupecká vyšla z domku ven a ptá se: „Kde je ten muž
od tý kozy?“ Oba přítomní se pustili do smíchu a ještě dlouhá léta potom „tetu“
Chaloupeckých škádlili slovy: „Kde je muž od tý kozy?“
A ještě hezkých pár let nazad od té doby – asi před r.1890 co se stalo tetě „truhlářojc“.
Ztratila se jí její malá Mařenka. Zaběhla se někam a domů netrefila. Někdo ji našel někde u
Přílepského potoka, ale neuměla ještě říci jak se jmenuje a odkud je – tak co s ní, kam jí
odvésti?
Na dotazy, čí je a jak se jmenuje jen stále odpovídala: „máme malého Tonícta a tozu! Teta
„truhlářojc“ celá zoufalá sháněla Mařenku a Mařenka nikde. Až pozdě večer přivedl kdosi
z Přílep malou Mařenku starostovi obce a tam hned poznali čí Mařenka je.
Také Vám něco povíme o našich hasičích z té doby, kdy se stavěla také nová hasičská
zbrojnice – asi tak kolem r.1900. To byla tehdy velká událost a sláva, když se zakládal
v Nouzově sbor dobrovolných hasičů. Zájem byl veliký a také ty nové krémově – bílé
uniformy lákaly a pěkně slušely. Bluzy uniformy byly šity na způsob tehdy módních čamar
s výložky a paspulemi – na hlavě se blyštěly novostí černé helmy, přitažené k bradě
řemínkem. Kolem pasu na širokém opasku byla připevněna hasičská sekyrka a také oko na
provlékání provazu při šplhání či spouštění a výše.
Prvním velitelem sboru byl Adolf Trešl a podvelitelem byl Fišer /“rychtářojc“/. Jejich
helmy byly také ozdobnější a jen se blyštěly zlatem a stříbrem /na pohled/. K jejich hodnosti
také příslušela na šňůře zavěšená signální trubka. Nu, byla to pěkná podívaná na naše hasiče,
kterých bylo dvanáct – když „execírovali“ na plácku u rybníčka a nacvičovali různé obraty a
sestavy – zatím bez stříkačky, která měla přijít co nevidět a pro kterou už se začala stavět
kůlna. Zejména naše mládež s oblibou sledovala cvičení hasičů a byla hrda na naše fešáky –
hasiče v nových uniformách.
Stavba hasičské zbrojnice se ale nečekaně zdržela. Stavěl ji mistr zednického řemesla –
ale co bychom ho jmenovali, vždyť ho každý v Nouzově zná a pamětníků z té doby je ještě
mnoho – kterému obec zadala stavbu. Dokud se stavěly hlavní zdi šlo to dobře, ale když
stavěl štíty, bylo to všelijaké. Štít se nějak vychyloval ze své základny a hrozil zřícením.
Nouzovští kluci chodili okolo a uštěpačně pokřikovali na stavitele: „Pane mistr – dyť vám to
spadne!“ A honem utekli, když dopálený mistr začal nadávat a klukům hrozit.
Když se stala situace hrozivou a štít byl na spadnutí /snad dokonce i kousek spadl/ i obec
nechtěla platit, dokud nebude stavba v pořádku nezbylo jiného, než štít strhnout a stavět
znovu. Bylo z toho po Nouzově řečí a švandy!
Když měli nouzovští hasiči svou stříkačku, zase se jim stal malér. Stříkačka ne a
nechtěla stříkat. Písty se nějak zadřely – že by sabotáž? Nu, ať tomu bylo jak chtělo, při bližší
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prohlídce se zjistilo, že byly písty namazány lojem. Když se písty dobře vytřely a namazaly
olejem, stříkačka běhala zas…
Volby v r.1907, první všeobecné volby podle nově uzákoněné volební reformy – první
přímé, tajné a rovné volby způsobily i v Nouzově velký rozruch a byla to též příležitost, aby
se vyhranily protivné politické tábory. Dělnický tábor tehdy představovali sociální demokraté,
s kterými táhli i malí baráčníci a chalupníci, ostatní střední zemědělci – velcí u nás ani nebyli
a tam nějaký živnostník drželi se agrárníků nebo některé jiné strany středu. Bojovalo se tehdy
slovem i tiskem, nadávkami, pomluvami i vtipem. Byla to tehdy veselá vojna a oba hlavní
bojové tábory na Rakovnicku, agrárníci a soc. demokraté, používali všech prostředků, aby
vyhráli.
Nakonec to vyhrál soc. demokrat Folber proti agrárníku a „domkáři“ Kulichovi a
zejména v Nouzově vyhráli dělníci s velkou převahou. Ale to není dnes pro nás důležité a
naše retrospektiva nechce široce rozebírat tehdejší politické poměry. Spíše nás zajímá volební
humor z tehdejší doby.
Tak mladý S.B. prohlásil, že starý šenkýř řekl, “že sociální demokrati mají červený uši,
jako jich koně.“ To posloužilo dělníkům za záminku, aby od té doby prováděli bojkot dolejší
hospody. Byl z toho také soud.
Také ani nepřekvapí zpráva o tom jak starý P.T. chodil tehdy po Nouzově a strašil, co
všechno přijde, když socialisti vyhrajou.
„Ty, Bendl, zamkni si krávu, nebo ti ji socialisti vemou, až se budou dělit“ říkal.
Co byste řekli – kde na světě prodali, koupili či prohráli nejdražší husu? Řeknete asi po
krátkém přemýšlení, že to bude asi v Americe, kde je všechno nej-nej a nej. Ale kdepak, to
jste se pěkně zmýlili!
Bylo to v Nouzově mezi I. a II: světovou válkou, kde se zrodilo toto světové monstrum.
A byl to zase známý Pavel Burešojc, všude po vsi známý a nejvíce všemi rakovnickými
advokáty vážený sudič, který proslavil Nouzov tímto světovým rekordem. Soudil se a soudil,
až ta nešťastná husa, která chudák ani za nic nemohla přišla na 30tisíc Kč.! A teprve potom,
když cenu té husy vyhnal tak vysoko byl spokojen a do krejcaru husu zaplatil. Kdo jiný to
může dělat? Ó Nouzove, nejsi ty nejmenší mezi českými vesničkami!
Také nesmíme zapomenout na opravdu veselou veselku tehdy ještě mladého
Kouteckýho /říkalo se tam „u Hudlíků“/. Je to již hezkých pár desítek let. „Vyváděly se tehdy
všelijaké hlouposti o veselkách, od zatahování svatebčanů, kteří se museli vykupovat až
k tomu posílání miminek zhrzených lásek: ale co vyvedli tehdy nouzovští mládenci svému
kamarádovi Kouteckýmu, to se snad ještě nikde nestalo.
A co mu provedli?
Veselka probíhala v celku dobře. Bylo veselo, jedlo se a pilo jako o veselce a odpoledne
při vyhrávající harmonice se zpívalo a tancovalo, pokud to šlo. I mládež se shromáždila
okolo, jak je v Nouzově zvykem – „na čumendu“. Však se rozdávalo co chvíli cukroví a
koláče mezi mládež.
Před večerem však se shromáždilo více mládenců okolo místa veselky a strkali nějak
podezřele hlavy dohromady. Potom si rozdělili úlohy a výsledek? Okupovali kuchyni,všechno
zbylé maso vytahali z pekáčů, rozebrali všechny koláče a když už nic nezbylo – zmizeli „po
anglicku“.
Když potom chtěli podávat svatebčanům večeři, nic pro ně nezbylo. A tak se potom už pilo
jenom pivo, protože na vaření už bylo pozdě. Nálada svatebčanů se tím sice trochu pokazila,
ale co naplat! Celý Nouzov měl z tohoto kousku nouzovských mládenců švandu bylo zase o
čem povídat. Však se jim takový kousek hned tak nepodaří!
--ooOoo--
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Závěr
Došli jsme ku konci našeho vyprávění o Nouzovu. A třebaže tato knížka je v prvé řadě
určena rodákům této obce a zvláště jejímu mladšímu pokolení, jak jsme již v úvodu naznačili,
rádi bychom, kdyby našla svůj ohlas i v celém Rakovnickém kraji, ba i v celé naší vlasti.
Vždyť takových Nouzovů jest po naší vlasti rozeseto sta, ba tisíce. Vyprávění o této malé, ba
zcela nepatrné vesničce v dohledu města Rakovníka mají svou platnost i pro celé tisíce
podobných a jakoby pro svět ztracených vesniček, po celé naší vlasti roztroušených. Jen
místopisné údaje o nich budou se lišit a také jména rodáků. Ale život v nich ten starý, i ten
novější, budou si velmi podobné a namnoze shledáme, že je to život a prostředí, v němž jsme
vyrostli i my, nebo naše rodiče. Nebude nám potom vadit úzce lokální zaměření vyprávění a
úvah, v knížce obsažených, ani trochu té historie, mající svůj význam jen pro užší okruh
několika obcí.
V první části knížky najde čtenář krajový místopis, historii i vývoj života obce a kraje.
V části druhé jsou dokumentární a vzpomínková líčení z života obce a jeho nejbližšího okolí.
V části třetí, taktéž vzpomínkové, najde čtenář i trochu zábavy, spojené s poučením „jaké to
kdysi bylo“.
Nebylo v úmyslu pisatele, aby čtenáři vnucoval při svých soudech o tehdejším životě
své názory – choval však vždy přání, aby se jeho líčení shodovala s pravdou. Vždy si
uvědomoval, že v dnešní době nelze používati starých měřítek a že je život starý dobou a
poměry dávno překonán. Není již návratu do starých časů. Závěrečný soud, který vyplyne ze
srovnávání minulosti s dneškem ponecháváme čtenáři. Věříme s ním, že nový život a lepší
budoucnost vybuduje v této zemi člověk nový, lepší, nesobecký, mravně ušlechtilý, naplněný
ideály rovnosti, bratrství a demokratické svobody.

C. Brabec
Praha, 16.6.1952.
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