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Musíme si odpovědět na otázku, jaká je naše budoucnost, 
říká David Pecháček, předseda Spolku za Lichoceves a Noutonice krásnější.
Pane předsedo, stojíte v čele výkonné rady Spolku za 
Lichoceves a Noutonice krásnější, o kterém možná naši 
čtenáři slyší poprvé. První otázka je tedy nasnadě. Kdy 
a proč byl spolek založen?

Těch důvodů bylo několik a vznik spolku, respektive to, co 
mu předcházelo, to byl nějaký vývoj. Nebylo to tak, že by-
chom si sedli a řekli si, nemáme co dělat, nudíme se, založíme 
si spolek.
A kdy se ta myšlenka poprvé objevila?

Není žádným tajemstvím, že život v obci se snaží již delší 
dobu rozhýbat nový majitel pozemků v okolí obce, pan 
Španko. Nicméně je třeba hned na úvod říct, že ani já, ani 
moji kolegové nejsme dnešní, tudíž i my jsme na aktivity 
pana Španka původně nazírali s takovou řeknu zdravou 
nedůvěrou, či snad s určitým odstupem. Ono, když ptáčka 
lapají, pěkně mu zpívají. Nicméně jak běžel čas, nabyl jsem 
z konkrétních kroků dojmu, že celý projekt Obec v zahradě 
je myšlen vážně.
Spolek tedy vznikl proto, aby prosazoval tento projekt? 
Aby hájil zájmy majitele okolních pozemků?

Vím, že budou snahy to tak interpretovat. Nicméně každé 
malé dítě snad pochopí, že to by bylo dost průhledné. Jak 
jsem řekl, ta věc měla vývoj. Mluvil jsem o impulsu. Ta ener-
gie, s kterou se pan Španko do toho ambiciózního projektu 
vrhnul, nás postavila před nepříjemnou otázku. Tak tady je na 
jedné straně jasná představa, jasná vize. Dotažená do konce. 
Je tady vize nazvaná Obec v zahradě. Ta se nám může líbit, či 
nelíbit. Ale pak je tu ta nepříjemná otázka v různých podo-
bách: jakou máme jinou variantu? Jakou máme alternativu? 
Co s námi bude? Jakou vizi pro Lichoceves a Noutonice má 
stávající zastupitelstvo? Jaká je naše budoucnost, když investor 
odejde?
A jak jste si na tyto otázky odpověděli?

Pokud bych měl nějak jednoduše vysvětlit, proč spolek vznikl, 
tak je to především proto, že nám ta budoucnost prostě 
není lhostejná. My tady nejsme proto, abychom prosazovali 
zájmy majitele či majitelů pozemků. My chceme poukázat 
na smutnou skutečnost, že žádná jiná vize naší budoucnosti 
představena nebyla. Přitom obec čelí řadě problémů, které 
nejsou řešeny a které se budou prohlubovat. A některé z nich 
jsou doslova fatální a každý z nás je pociťuje. A obávám se, že 
ještě tvrdě pocítí.
Mluvíte předpokládám o vodě.

Samozřejmě. Voda je prostě naše alfa a omega a současně je to 
jakási výkladní skříň sporu, o kterém tady hovořím. Na jedné 
straně je tady investor, který říká: „Já mám svůj záměr, tady 
vám ho otevřeně ukazuju a vím, že pro něj potřebuju vodu.“ 

Současně říká, že pokud dojde k dohodě, tak tu vodu přive-
de, nejen pro svůj záměr, ale pro celou obec. A nabízí obci 
pomoc, včetně peněz. Jednání mezi obcí a investorem však 
po loňském létě ustrnula na mrtvém bodě. Znamená to, že 
tedy obec nemá zájem s investorem jednat? Pak bych očeká-
val, že obec pro nás má jiné řešení. Jinou vizi té budoucnosti. 
A teď musím být konkrétní: že obec má jiné reálné řešení, jak 
do obce přivést vodu.
A ono takové řešení existuje?

Nás to dostalo do bodu, kdy jsme pocítili potřebu, jak se 
 ošklivě říká, se institucionalizovat. To byla prostě ta chvíle, kdy 
jsme si řekli, že nechceme působit jen jako nějaká jednorázová 
akce nespokojenců, kteří se seberou a půjdou na obecní úřad 
zeptat se paní starostky, jaký je její plán pro řešení vodovodu. 
A v té diskuzi jsme narazili na to, že zdaleka nejde jen o vodu.
Co dalšího podle vás ještě trápí obec?

Těch problémů je celá řada a my si myslíme, že celé to propo-
juje ta chybějící představa o té budoucnosti. Možná to říkám 
moc složitě, ale je to jednoduché: pokud se podmínky pro 
život v obci nezmění, obec bude postupně vymírat. To jsem si 
nevymyslel, to je přirozený vývoj, který je leckde vidět. A do 
vymírající obce nikdo investovat nebude. A to prostě není 
budoucnost, s kterou by se náš spolek chtěl smířit.
Vraťme se ještě k vodě. Získali jste již nějaké informace 
o tom, jaké plány s vodou má obec? Protože ta otázka je 
zcela na místě.

No to bychom přeskakovali. My jsme se tedy zeptali. A se 
zlou jsme se potázali…

Rozhovor
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Vodovod i kanalizace nám mizí v nedohlednu.
Podle zápisu z ustavujícího zastupitelstva pro toto volební 
období to vypadá, že pro vedení obce není větší priorita, než 
příprava vodovodu a kanalizace. Když se oba stávající čelní 
představitelé obce, starostka Jana Muchová a místostarosta 
 Radovan Koritenský, v listopadu 2018 představovali ob-
čanům, oba zmínili, že při práci v zastupitelstvu se zaměří 
právě na tento projekt. „Pan zastupitel Koritenský (…) by se 
v novém funkčním období rád věnoval dopravní infrastruktuře 
a výstavbě vodokanalizační infrastruktury. Paní zastupitelka 
Muchová (…) se bude také podílet na projektu vodokanalizační 
infrastruktury,“ můžeme se například v zápise dočíst. V člán-
ku přinášíme informace o tom, jaké jsou po dvou letech 
výsledky jejich práce.

Spolek za Lichoceves a Noutonice krásnější se počátkem 
roku 2020 obrátil na obec se sérií dotazů týkajících se prá-
vě přípravy vodovodu a kanalizace. Obcí se totiž šíří různé 
zprávy a předpokládali jsme, že je v zájmu samotného zastu-
pitelstva občany pravdivě a otevřeně informovat. Vedení obce 
se však obrnilo hradbou mlčení. Dotazy spolku byly obecním 
úřadem zpoplatněny, inciativa tedy byla hned v zárodku „po 
zásluze potrestána“. Jakkoli je postup obce zákonný, těžko se 
ubránit dojmu, že obec na informování občanů nemá valný 
zájem. Vzhledem k tomu, co spolek nakonec zjistil, patrně 
ani není divu: pokud jde o vodovod a kanalizaci, nemá se 
vedení obce čím pochlubit. Spíše naopak.

Ze získaných podkladů je zřejmé, že příprava projektu 
vodo vodu se fakticky zastavila v květnu 2015, tedy přesně 
před pěti lety. V té době bylo vydáno územní rozhodnutí 
a mělo se pokračovat v projektování. A dokonce se na něj 
vydávají nemalé finanční prostředky. Spolek zjistil, že ačkoli 
projekt pro stavební povolení není hotový a práce stojí, obec 
za projektové práce na vodovodu a kanalizaci dosud uhradila 
více než milion korun.

Pokud jde o stavbu kanalizace, je situace ještě horší. Vedení 
obce patrně nepovažovalo za nutné informovat občany, že 
stavební úřad Velké Přílepy v loňském prosinci řízení o vydá-
ní územního rozhodnutí zastavil. Důvod? Obec Lichoceves 
nedodala podklady, k jejichž dodání byla úřadem vyzvána, 

a to již v roce 2015. Je toto příklad onoho aktivního postupu, 
který vedení obce občanům slibovalo?

Pokud jde o pravděpodobné příčiny tohoto vývoje, dá se 
vycházet z veřejných vyjádření starostky obce, podle kterých 
obec usiluje o dohodu s majitelem projektu Obec v zahradě.
„Jsem přesvědčená, že se cesta najde,“ řekla starostka Muchová 
doslova k dohodě s investorem na veřejné prezentaci projektu 
ještě 14. 9. 2019. Podle našich informací se však od té doby 
jednání zastavila.

Důvod k dohodě s investorem je zřejmý: sama obec nemá 
reálnou možnost takto velkou akci zafinancovat, a jak se uka-
zuje, nedokáže ji ani připravit. Jen pro zajímavost: při velmi 
optimistickém odhadu nákladů kolem 100 milionů korun 
a při zdvojnásobení výdajů na investice by obec na takovou 
akci šetřila padesát let. Patrně není pro občany útěchou, že již 
za poloviční dobu by bylo možné požádat o komerční úvěr.

Žádost o dotaci obec podle informací zjištěných spolkem 
nepřipravuje. To lze chápat: žádat o dotaci ve stavu, kdy 
příprava projektu prakticky stojí, by totiž bylo mrhání penězi. 
Podmínky dotací se s každou vlnou podpory mění a nemá 
smysl je připravovat dlouho dopředu. Mnohem zásadnější je 
však skutečnost, že podle stávajících pravidel ani získání do-
tace není reálné. A obec si to patrně uvědomuje. „Obec nikdy 
nebude mít sto až sto třicet milionů korun na realizaci. Jako 
obec dostaneme pouze šedesát pět procent uznatelných výdajů, 
což rozhodně nedostačuje na celou realizaci,“ uznala na zmíněné 
prezentaci starostka obce Jana Muchová.

Lze tedy souhlasit s názory občanů vyjadřujících se na 
 Facebooku spolku, podle kterých stojí obec na rozcestí. „Bylo 
jistě správné a občané to oceňují i na našich stránkách, že se 
vedení obce povedl projekt školy. Obec bez školy nemá do budouc-
nosti co nabídnout. Ovšem o vodě a kanalizaci platí v našem 
století totéž,“ uvedl předseda spolku David Pecháček s tím, že 
podle něj obec potřebnou infrastrukturu sama zajistit nedo-
káže, a pokud nechce spolupracovat se soukromými investory, 
měla by občanům brzy představit vlastní plán. „Výsledkem 
dvouletého úsilí je zatím fakt, že příprava stavby se v tichosti 
zastavila,“ uzavřel Pecháček.

v tomto případě se investor nemá za co stydět. A Stateničtí, 
kteří se s investorem dohodnout dokázali, na projektu rovněž 
získali. Už jen vznikem dříve chybějícího centra s jezírkem 
a restaurací a novou zelení v původně nevzhledných místech.

Rozvoj obce je jedním z předmětů zájmu Spolku za 
 Lichoceves a Noutonice krásnější. Jeho předseda pan David 
Pecháček soudí, že obec by se měla z tohoto příkladu poučit. 
„Většinový vlastník pozemků docílil dohody s menšinovými vlast-
níky pozemků v Noutonicích, svůj projekt otevřeně prezentoval 
a o dohodu s obcí se snaží již více než dva roky. Nyní s ním obec 
víc jak osm měsíců vůbec nekomunikuje. A o jeho nabídkách 

obec ani občany neinformuje. Trochu se obávám, že jsme jako 
obec na nejlepší cestě svůj příkladně špatný přístup k jednání 
s investory zopakovat, a to již potřetí,“ říká David Pecháček.

K dohodě vyzývají i diskutující na Facebooku spolku. 
„Mně se projekt většinového vlastníka pozemků líbí, je to skvělá 
příležitost, aby v našem sousedství vzniklo něco takového. Vý-
stavba pochopitelně přinese hodně problémů, a ne všechno musí 
dopadnout. Ale horší než dnes to nemůže být. Vybydlená a chá-
trající obec strádající chybějící infrastrukturou, to je už velké 
dno,“ napsala například paní Alena Němcová.

Dění v obci
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Recepty nejen na neděli
Babiččin kečup
Nedůvěřujete kupovaným kečupům plným „éček“, které mnohdy 
neviděly rajčata ani na obrázku? Domácí varianta je překvapivě 
jednoduchá a má velký úspěch u dětí.
Potřebujeme: 3 kg rajčat, 10 oloupaných jablek, 4 cibule, 
40 dkg cukru, ¼ l octa, 3 bobkové listy, 5 bobulek nového 
koření, 2 hřebíčky, 5 lžiček soli, 3 lžíce sladké papriky, kdo 
chce ostřejší variantu, přidá 3 feferonky
Postup: Vše nakrájíme, vaříme 90 minut, pak rozmixujeme, 
přecedíme přes síto a ještě 10 minut povaříme. Plníme do 
sklenic a sterilizujeme 20 minut při 85 °C. Uchováme v chlad-
nu a temnu.

Pomalu pečená krkovice
Podobně se připravují pečená selátka, ale není-li celé selátko, 
je šťavnatá krkovice rovněž výtečný společník. Sušená rajčata 
marinádu oživí, dávat je ale nemusíte. Výsledek chutná teplý 
i studený.
Potřebujeme: 2–3 kg vepřové krkovice bez kosti vcelku, sůl, 
sušená rajčata, česnek, grilovací koření, olivový olej, injekční 
stříkačku a jehlu
Postup: Základem je maso dobře naložit. Nejprve si uděláme 
2% roztok kuchyňské soli a do masa jej na několika místech 
vpíchneme. Pak připravíme marinádu: oloupané stroužky čes-
neku, olivový olej, sůl, sušená rajčata, grilovací či jiné koření 
umixujeme ve vyšší nádobě ponorným mixérem, případně 
konzistenci upravíme tak, aby vznikla pasta. Tou potřeme 
maso, zabalíme do plátna a celé zalijeme 2% roztokem soli. 
Necháme 2–3 dny v lednici. Pak pečeme v troše láku. Nejprve 
zprudka na cca 180 °C cca 30 minut, pak při minimální tep-
lotě kolem 110 °C další cca 2–3 hodiny podle velikosti masa, 
až je maso měkké. Podáváme s chlebem, okurkou, hořčicí 
a ideálně vychlazeným pivem.

Velká bábovka na chatu
Tahle bábovka nezůstává nic dlužna svému názvu, je jí dost 
a zabalená v igelitu a v chladné místnosti vydrží až týden. Pokud 
ji tedy nesníte dřív.
Potřebujeme: 50 dkg hladké mouky, 14 dkg másla, 14 dkg 
másla/hery, 6 žloutků, 6 bílků, 27 dkg moučkového cukru, 
1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 1 ½ prášku do pečiva, 
¼ l mléka, velkou lžíci kakaa
Postup: Máslo třeme s cukrem a žloutky asi 15 minut do 
pěny. Pak přidáme mouku smíchanou s práškem do pečiva, 
vlažné mléko, citronovou kůru a třeme ještě 5 minut. Nako-
nec lehce vmícháme pevně ušlehaný sníh z bílků. Část těsta 
smícháme s kakaem a s vanilkovým cukrem. Ve formě těsto 
přihneme od středu více ke kraji formy. Pečeme 50 min na 
200  °C. Zhruba 5 minut po upečení bábovku opatrně vyklo-
píme.

1) Film byl ve svých počátcích kočovnou pouťovou atrak-
cí. První pražské „kamenné“ kino založil muž slavného 
jména, neoddělitelně spojeného s pražskou kinematogra-
fií. Byl jím:

a) Viktor Ponrepo
b) Joachim Barrande
c) Martin Frič

2) Haškovým Dobrým osudům vojáka Švejka za světové 
války se dostalo mnoha filmových zpracování. Kdo byl 
však jeho vůbec prvním filmovým představitelem?

a) Rudolf Hrušínský
b) Karel Noll
c) Saša Rašilov

3) Film Vrchní, prchni se stal postupem času legendou. 
Málo se však ví, že představitelem neúnavného sukničká-
ře, kterého nedostatek peněz na alimenty dožene k ne-
opakovatelnému podvodu, měl místo Josefa  Abrháma 
ztvárnit jiný herec.

a) Luděk Sobota
b) Petr Nárožný
c) Jaromír Hanzlík

4) Změnu v obsazení si nejednou vyžádá i zásah smrti. 
Změna představitele primáře Sovy, kde zesnulého Karla 
Högera nahradil slovenský herec Ladislav Chudík, je 
známa. Kdo však měl původně ztvárnit v komedii Jak 
utopit doktora Mráčka postavu otce Vodičky, ve které 
známe Zdeňka Řehoře?

a) Jan Libíček
b) Jiří Hrzán
c) Václav Lohnický

5) Že se Hliník odstěhoval do Humpolce, to ví snad každý. 
Jen pozorným ale neuniklo, kolik knedlíků si při podivu 
nad otcovými studijními neúspěchy dává Jiří Schmitzer 
v roli Kroupy mladšího.

a) pět
b) šest
c) ze scény to nakonec nevyplyne

Kvíz: Česká kinematografie
1: a) Joachim Barrande (1799–1883) byl francouzský paleon-
tolog, Martin Frič (1902–1968) filmový režisér. 2: b) Rašilov 
i  Hrušínský hráli Švejka později. 3: b) Sobota se objevil ve filmu 
Jáchyme, hoď ho do stroje, Hanzlík byl tradičním filmovým 
partnerem Kolářové, se kterou tvořil Svěrák dvojici ve filmu Na 
samotě u lesa. 4: a) Hrzán ve filmu hrál postavu nápadníka 
Thomase a stejně jako Lohnický zemřel později. 5: b) „Pět“ byla 
písemka z matematiky Kroupy staršího, o počtu šesti knedlíků 
Kroupa ml. ujišťuje matku v podání Míly Myslíkové.

Volný čas




