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„Myslím, že většina občanů si nepřeje, aby byl z obce skanzen,“ 
říká podnikatelka Alena Němcová, spolumajitelka noutonické kavárny U Žlabu.
V minulém čísle jsme našim čtenářům přinesli rozhovor 
s předsedou Spolku Za Lichoceves a Noutonice krásnější, tedy 
pohled člověka, který v obci trvale žije. Tentokrát jsme o roz-
hovor požádali paní Alenu Němcovou, spolumajitelku kavárny 
U Žlabu. Ta se k dění v obci opakovaně kriticky vyjadřuje na 
Facebooku. Proč podniká právě u nás? Co se jí u nás líbí? A co 
ji vůbec opravňuje komentovat život u nás, když je „cizí“? Ptali 
jsme za vás.
První otázka je nasnadě. Jak jste se vůbec dostala do Nou-
tonic? A proč právě sem?

Shodli jsme se s manželem, že bychom rádi měli místo, kde by 
lidé měli blízko ke koním. Byť sami koně mít nemohou. To se 
nám tady splnilo. Naši partneři manželé Prokopiusovi provo-
zují v areálu jezdeckou školu. Všechny koně jsou v jejich vlast-
nictví a jezdí sem různé úrovně jezdců. Ale že nás tyto naše 
úvahy zavedly nakonec právě do Noutonic, to už bylo dílo 
náhody. Původně jsme zvažovali novostavbu na Praze-východ, 
ale pak se během ekonomické krize ukázalo smysluplnější 
nějaký stávající objekt koupit a adaptovat. A opravdu náhodou 
jsem otevřela jeden realitní server a narazila na tento objekt.
Objekt jste koupili v roce 2015, podnikáte u nás tedy více 
než pět let. Přesto, že jste neúnavnou kritičkou poměrů 
v obci, něco vás tu přece drží. Co to je?

To se musím vrátit ještě k té koupi. Tato lokalita má obrov-
skou výhodu v dobré dostupnosti Prahy, která by se s plánova-
nou propojkou dálnic D7 a D8 měla ještě zlepšit. Pokud jde 
o vybavenost, musím říct, že my jsme statek koupili navzdory 
tomu, že tady ta infrastruktura chybí. Věděli jsme, že kupu-
jeme středověk, že míříme do obce, která s nadsázkou řečeno 
může hrát ve filmu padesátá léta, aniž by kulisák hnul prstem.
To není příliš pozitivní hodnocení.

Nechci být špatně pochopena. Na druhou stranu najít tak 
nedotčenou obec v tak těsném sousedství Prahy je téměř 
nemožné. Je tady krásně. Je to místo, a teď v dobrém, které 
dýchá historií. Usadil se tu už člověk, který na rozdíl od nás 
neměl žádné technologie. Ale my žijeme ve 21. století, a to 
bez infrastruktury nejde. Přitom ještě při té koupi jsme měli 
dojem, že obec to řešit chce. Pamatuji si, že už tenkrát jsem 
si s paní starostkou Muchovou moc pěkně popovídala o tom, 
jak bude noutonická náves opravena do své původní podoby. 
Trvalo mi rok a půl pochopit, že bohužel u těch vizí a toho 
povídání zůstane. A nic dalšího se dít nebude.
Přejděme tedy plynule k tomu, co podle vás obec trápí.

Ta přednost té nedotčenosti se postupem času změnila v těžký 
handicap. Je faktem, že některé okolní obce trpí nesmyslnou 
a nekoncepční výstavbou. Jenže u nás panuje druhý extrém. 
Máme tu prakticky skanzen. Já nevidím cestu v tom ten 

skanzen zachovat. Já vidím obrovskou příležitost udělat to 
dobře. Zejména ve chvíli, kdy nový investor přišel se smyslu-
plným projektem. Přitom ta veřejná dohoda o tom, že se na 
území obce bude stavět, podle mého názoru existuje. Jmenuje 
se územní plán. To je věc, která vždy vzniká těžce, ale trnitou 
a transparentní cestou v ní občané a vlastníci pozemků udělají 
nějakou většinovou dohodu. A součástí té dohody je i dohoda 
o tom, jak velké území a čím lze zastavět.
Územní plán tedy existuje. V čem je pak problém?

Že obec tuto těžce dosaženou dohodu de facto každým svým 
jednotlivým krokem neguje, dává najevo, že ve skutečnosti 
s výstavbou nepočítá. S nikým z vlastníků pozemků se zatím 
nedokázali dohodnout. Buď se domluvit neumí nebo nechtě-
jí. A obec mezitím stagnuje.
A co námitka, že řadě občanů ten stávající stav může vyho-
vovat. Že ve skutečnosti žádnou novou výstavbu nechtějí.

Demokracie se vždy řídí většinou. A já jsem přesvědčena, že 
většina občanů si nepřeje, aby byl z obce skanzen, ale přeje si 
její rozumný rozvoj.
Co mají podle vás nespokojení občané dělat?

Angažovat se. Přesto, že je to těžké angažovat se. Já to chápu. 
Lidé pracují, platí hypotéky, pak chtějí být s rodinou. Nikdo 
nechce investovat čas do správy společných věcí. Je fajn, že 

V kavárně U Žlabu s Alenou Němcovou
Vystudovaná právnička působila nejprve ve veřejném sekto-
ru. Nyní se věnuje rodinnému podnikání. Spolu s manže-
lem vlastní stavební firmu a investiční reality. V roce 2015 
rodina odkoupila a opravila objekt č. p. 1 v Noutonicích, 
kde funguje kavárna „U Žlabu“ a jezdecká aréna.

Rozhovor
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nevyhynulo dobrovolnictví, jak ukázalo šití roušek na jaře. 
Ale pokud jde o kandidaturu do zastupitelstva, lidé mnohdy 
ani nechtějí přijmout tu odpovědnost. Člověk, který jde do 
zastupitelstva poprvé, se musí spoustu věcí naučit, musí mít 
snahu, musí komunikovat. Krom toho angažovat se v naší 
obci, to opravdu není jednoduché. Obec je územně roztříš-
těná, není tady žádný prostor, kde by se lidé mohli potkávat 
a obec o jeho vytvoření ani neusiluje. Pokud máte problém či 
podnět, nemáte většinou čas zajít za paní starostkou osobně. 
Pošlete e-mail. Nedostanete odpověď. Napíšete na Facebook 
obce a správce vás zablokuje.
Nebude to tím, že ve svých komentářích býváte dost 
kritická?

A kritika zablokujeme? Nikdy jsem nepřekročila nějaké 
hranice slušnosti, nevystupuji anonymně, nepoužívám vul-
garity, nikoho neurážím. Sama jsem asi patnáct let působila 
ve veřejné sféře a myslím si, že mám smysl pro to, co jsou 
formality a co je naopak za hranou. Chápu, že zákonodárce 
spoustu věcí nastavil složitě a že zejména v podmínkách malé 
obce může být problém vždy vše rigidně dodržet. Ale ono je 
to o té komunikaci. Pokud by obec průběžně komunikovala, 
jakoukoli formou informovala občany, bylo by vše otevřeněj-
ší. A nikdo by pak neměl potřebu domáhat se informací přes 
zákon o informacích, což je už velké úřadování.
Proč tedy na tyto problémy sama upozorňujete?

Protože jsou to vesměs ty věci za hranou. Pokud starostka obce 
na zastupitelstvu nejdřív popře a pak bagatelizuje zveřejnění 
rozpočtového opatření v rozporu se zákonem, pak je to špatně. 
A nejde zdaleka jen o starostku, dnes jsou daleko větší nároky 
i na zastupitele. S novým občanským zákoníkem už neplatí – 
já jsem tomu nerozuměl, já jsem o tom nevěděl, mě nikdo 
neinformoval. Každý je povinen učinit maximum, aby si infor-
mace obstaral. A trestní stíhání za hlasování na zastupitelstvu 
dnes není nic neobvyklého, podívejme se na některé pražské 
obvody. A každý musí být schopen svůj postup obhájit.
Mluvila jste o tom, co by mělo dělat zastupitelstvo, co by 
měli dělat občané. Ale co pro lepší Lichoceves a Noutonice 
uděláte vy, sama za sebe?

V průběhu stavby kavárny jsme obci nabízeli, že necháme 
na své náklady vyčistit nádrž, která je podél cesty směrem na 
Okoř. Obec naši nabídku nevyužila, důvody neznám. Náš 
areál chceme dále rozvíjet, zvýšit kapacitu ustájení a plánuje-
me stavbu bytového domu pro zaměstnance. Pokud jde o ten 
postoj občanský, chceme se s manželem oba stát místními 
občany, chceme si zde postavit dům a usadit se zde trvale. 
Sama bych se ráda angažovala v dohodě mezi obcí a velkými 
vlastníky pozemků na odblokování výstavby a dalším rozvoji 
obce. Je to obrovská příležitost. Pro obě strany.

A i já mám jeden sen, jehož splnění by možná potěšilo 
i ostatní. A tím je farmářský obchůdek u nás v areálu. A ten 
bude potřebovat nové zákazníky z řad nových obyvatel.

Rozhovor

Zprávy ze zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Lichoceves dne 24. 6. 2020
(výběr ze zápisu a usnesení)

Personální otázky a orgány zastupitelstva
V úvodu zastupitelstva byla podána informace o rezignaci 
paní zastupitelky Petry Vyšehradské. Náhradník v pořadí 
kandidátky Lichoceves Noutonice spolu pan Jaroslav Vojtě-
chovský mandát nepřevezme. Mandátu se ujal pan Bohdan 
Osoha, který byl dále zvolen členem Finančního výboru.

Mandátu se ze závažných rodinných a zdravotních důvodů 
dále vzdala paní Michaela Gray (Starostové a nezávislí). 
Mandátu se ujala paní Eva Drahotínská.
Oba noví zastupitelé složili slib.
Zastupitelstvo obce zrušilo Výbor pro dopravu (pro: 6, pro-
ti 0, zdržel se p. Volf ). Z předchozí diskuze vyplynulo, že 
výbor po rezignaci p. Czmarka zůstal jednočlenný a nevyví-
jel žádnou činnost.

Předsedkyní Kontrolního výboru byla zvolena paní zastupi-
telka Lenka Študentová.

Rozpočet a hospodaření
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo inventarizaci majetku, 
odpisový plán, účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 
2019, rovněž tak závěrečný účet hospodaření svazku obcí 
„Od Okoře k Vltavě“.

Smlouvy
Zastupitelstvo po obsáhlé diskuzi týkající se zákonnosti 
zveřejnění záměru neprojednalo smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. Starostka obce ve snaze jednání 
zprůchodnit svolala 10. jednání zastupitelstva s tímto 
jediným bodem. Přesto, že jednání mělo proběhnout 
v červenci 2020, do uzávěrky zářijového čísla se redakci 
Suchých listů nepodařilo získat zápis z tohoto jednání, 
a to ani s využitím informačního zákona.

Zastupitelstvo schválilo dohody s obcemi Holubice-Kozi-
nec a Statenice o úhradě neinvestičních nákladů na provoz 
místní základní a mateřské školy.

Ostatní
Zastupitelstvo neschválilo návrh pana zastupitele Volfa, aby 
byl program rozšířen o body „stav vodovodu a kanalizace 
v obci, stav nového územního plánu a reakce paní starostky 
na otevřený dopis Suchých listů“. (pro: p. Osoha, p. Volf, 
proti: 0, zdrželi se: 5)

Starostka obce poděkovala občanům obce za obětavost, se 
kterou poskytovali pomoc při nouzovém stavu.
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Koncepce rozvoje obce chybí i našemu školství
Začínající školní rok prověří nejen žáky, učitele a vedení škol, 
ale i jejich zřizovatele. Zajímali jsme se tedy o to, jak je na ten-
to, ale i další školní roky připravena naše noutonická škola.

Uplynulý školní rok přinesl celému školskému systému 
těžkou zkoušku. V celých moderních dějinách republiky se 
nestalo, aby denní výuka musela být na tak dlouhou dobu 
přerušena. Učilo se během srpnové invaze v roce 1968 i bě-
hem listopadové revoluce v roce 1989. Teprve letošní pande-
mie Covid-19 způsobila, že školní lavice na dlouho osiřely.

Spíme na vavřínech
Problém coronaviru stojí mimo působnost obcí. Naše obec 
se v jeho řešení angažovala nad rámec svých zákonných po-
vinností, což občané oceňují. Nezbývá než si tedy na prvním 
místě přát, aby výuka, která 1. září slavnostně započala, trvala 
s výjimkou plánovaných prázdnin až do června.

Kde naopak zřizovatel, tedy obec, nese plnou zodpovědnost, 
je oblast materiálního zabezpečení. Bezpochyby nejvýznamněj-
ším a chvályhodným počinem uplynulých let bylo už samotné 
zřízení místní školy. První krok učinilo zastupitelstvo obce 
v září 2015, kdy zřídilo příspěvkovou organizaci a podalo žá-
dost o zápis školy do takzvaného rejstříku. V prosinci 2015 pak 
byla podána žádost o dotaci na výstavbu, v prosinci 2016 byla 
zahájena stavba a 4. 9. 2017 proběhlo slavnostní otevření.

Zásluhy na takto rychlé realizaci bohulibého záměru má jed-
noznačně předchozí zastupitelstvo vedené současnou starostkou 
Janou Muchovou. „Z tohoto pohledu je škoda, že se stejným »dra-
jvem« nepřistoupilo zastupitelstvo i k dalším potřebným projektům. 
A že lidově řečeno vedení obce usnulo na vavřínech,“ říká k tomu 
David Pecháček, předseda Spolku za Lichoceves a Noutonice 
krásnější.

Škola na suchu
Podle veřejně dostupných informací nebyla od roku 2017 
ani naplněna zřizovací listina, když škole není do hospoda-
ření předána její budova. Nejde, jak by se zdálo, o formalitu. 
V praxi to totiž znamená, že problémy při technickém pro-
vozu nemůže škola řešit sama, ale je závislá na obci. A rovněž 
to, že za technický stav a provoz budovy nenese zodpovědnost 
škola a její vedení, ale právě obec.

Problémy v provozu budovy školy přitom jsou. A nikoli ne-
významné. Stejně jako většina domácností trpí i škola nedo-
statkem vody. Na jaře 2019 došlo k poklesu vody ve stávající 
studni natolik, že v odpoledních hodinách musely podle 
informací Suchých listů splachování dětských toalet zajišťovat 
učitelky, a to vodou z cisterny. „Patří jim za to náš dík a ob-
div, neboť toto opravdu není běžnou součástí práce pedagoga,“ 
dodává Pecháček.

O to víc je zarážející, že k řešení této prakticky havarij-
ní situace došlo až za mnoho měsíců v prosinci 2019, a to 
prohloubením vrtu stávající studny. Z veřejně dostupných 

zdrojů, tedy porovnáním nákladů na provedení těchto prací 
s obvyklými cenami, přitom vyplývá, že škola nemá úpravnu 
vody. Voda v okolních vrtech však není natolik kvalitní, aby 
bez předchozí úpravy mohla být považována za pitnou. Ta je 
do školy dodávána v barelech.

A není to jen voda, co provoz školy trápí. Komunikace, 
u které škola leží a kterou musí nutně děti překonat, se stala 
oblíbenou objízdnou trasou. A to i pro nákladní dopravu 
směřující do průmyslových částí obce. Jedná se přitom o velké 
bezpečnostní riziko, v jehož řešení se obec podle našich zjiště-
ní neangažuje. Naopak červnové zastupitelstvo zrušilo Výbor 
pro dopravu.

Škola bez ředitele
Neutěšená situace panuje i v oblasti personálního zabezpeče-
ní školy. Z veřejně přístupných informací vyplývá, že první 
a zřejmě i poslední řádný konkurz na místo ředitele školy pro-
běhl v červnu 2017. Jakkoli to starostka Muchová na červno-
vém jednání zastupitelstva popřela, v ministerském rejstříku 
je k datu redakční uzavírky tohoto číslo jako ředitelka školy 
nadále vedena Hana Hlinková. Webové stránky školy přitom 
uvádí, že ředitelem školy je Jaromír Vadinský. Zřejmý rozpor 
starostka vysvětluje tvrzením, že obec pouze čeká na zápis 
nového ředitele do rejstříku.

Toto vysvětlení se však jeví jako nepravděpodobné. K zápisu 
údajně nedošlo téměř rok, přitom ministerstvo školství je ve 
věci zápisu vázáno třicetidenní lhůtou. A tak spíše než na jeho 
straně bude problém patrně v tom, že nejsou splněny zákonné 
požadavky.

Pohledem rodičů je to pak lhostejné. Ti se podle našich infor-
mací již druhým rokem dožadují vypsání řádného konkurzního 
řízení na řádného ředitele školy, neboť jeho absenci oprávněně 
vnímají jako hendikep. „Je třeba zdůraznit, že pověřenému ředite-
li Vadinskému nelze v jeho práci fakticky nic vytknout, nicméně 
právní stav opět nelze označit za lpění na formalitách. Má-li být 
škola minimálně v očích rodičů důvěryhodná, musí být problém 
s obsazením místa ředitele či ředitelky bezodkladně vyřešen,“ ko-
mentuje problém Pecháček.

Situace je naopak natolik vážná, že o možné porušení zá-
kona v naší škole se zajímá i ministerstvo vnitra. To vykonává 
dohled nad činností samospráv. Naše obec byla letos v červen-
ci vyzvána, aby se k problému vyjádřila. „Pokud obec nereaguje 
na naše dotazy, lze to svým způsobem chápat. Ale pokud obec 
nekomunikuje ani s ministerstvem, jak vyplývá z urgence, kterou 
máme k dispozici, pak patrně má ve věci co skrývat,“ dodává 
Pecháček.

Smělé plány vs. rozpačitá realita
Navzdory všem problémům má však obec s naší školou velmi 
smělé plány. Podle zveřejněných investičních priorit chce obec 
postavit novou budou, v které by probíhala výuka 2. stupně, 

Dění v obci
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Vážení čtenáři,
jak se zmiňuji v úvodníku, odpovědi paní starostky na 

otevřený dopis z minulého čísla se nám nedostalo. Musíme 
si tedy odpovědět sami.

Podle veřejného vyjádření paní starostky prodlení ve 
zveřejnění dokumentů vzniká tím, že jej zajišťuje externí 
správce a není technicky možné, aby dokument byl zveřej-
něn ihned. Nakolik je toto tvrzení relevantní, nechť posoudí 
každý, kdo má třeba Facebook. Sdělit cokoli celému světu je 
dnes otázkou vteřiny.

Soudy podle paní starostky tolerují zpoždění až 48 hodin. 
Rozhodnutí soudů, která jsme dohledali, dávají paní starost-
ce za pravdu. Zapomněla pouze dodat, že šlo o případy obcí, 
které byly v daných 48 hodinách stiženy živelnou katastro-
fou, a k té u nás díky Bohu nedošlo.

Mimo program jsme se rovněž dozvěděli, že zveličujeme dva 
tři případy. Dovolte mi pár čísel: v letech 2018–2020 došlo 
k chybnému zveřejnění ve 21 případech, rekordmanem je 
Vyhláška 2/2019, která byla zveřejněna po neuvěřitelných 134 
dnech, a ve třetině případů bylo zpoždění delší než týden.

Pokud jde o povinnost zveřejňovat na úřední desce 
rozpočtová opatření, tu obec podle paní starostky naplňuje 
tak, že je zveřejňuje na webových stránkách v sekci rozpo-

čet. Od Středočeského kraje jsme se dozvěděli, že „pakliže 
obec rozpočtová opatření zveřejňuje způsobem, který popisu-
jete, nepostupuje zcela v souladu se zákonem o rozpočtových 
pravidlech. Obci se nedá upřít vůle a snaha o transparentnost 
procesu. Tato však nemůže nahradit ani omlouvat nesplnění 
zákonné povinnosti.“

Odpovědnost za chod úřední desky nese obec. Pokud tuto 
agendu nezvládá, zákon umožňuje převést ji na jiný orgán. 
Zkrátka by to za naši obec dělali někde, kde to umí.

Nesprávné zveřejnění záměru, například u smluv, může 
mít za důsledek až jejich absolutní neplatnost. Plnění na 
základě neplatných smluv s sebou nese vždy komplikace, 
zejména když jedna ze stran nese na této neplatnosti jasnou 
vinu. Tomu se nám například podařilo zabránit na červno-
vém zastupitelstvu, kde byla stažena z programu smlouva se 
společností ČEZ Distribuce.

Smyslem celé této naší iniciativy bylo pouze na věc včas 
upozornit a předejít závažnějším problémům. Místo toho 
jsme se dozvěděli, že žádné problémy nejsou. „Jenom ten 
Spolek prudí.“ Závěr nechť si učiní každý občan sám.

David Pecháček, 
předseda Spolku za Lichoceves a Noutonice krásnější

ve stávající budově zřídit novou počítačovou učebnu, centrum 
environmentální výuky, služební byt a nově zbudovat školní 
hřiště. Celkové investice do našeho místního školství tak mají 
přesáhnout hranici sto milionů korun.

Konfrontace s realitou však vyvolává silné rozpaky. V le-
tošním rozpočtu je totiž na investice obce vyhrazena částka 
shodou okolností o tři řády nižší. Tedy sto tisíc korun, urče-
ných pro zajímavost na nový radiátor, nové podlahy, výmalby 
a nákup nového počítače pro paní starostku Muchovou. „Ani 
v tomto skromném rozpočtu tedy nelze hovořit o tom, že by škol-
ství bylo pro zastupitelstvo prioritou,“ glosuje Pecháček.

Kdo bude chodit do naší školy?
Pokud školství pro vedení obce skutečně prioritou je, lze jeho 
rozvoj financovat například prostřednictvím dotací. Jejich 
poskytovatelé však téměř vždy vyžadují takzvané spolufinan-
cování, tedy povinný podíl, který musí na investici vydat 
příjemce dotace.

Vzhledem k tomu, že investiční možnosti obce se, jak shora 
uvedeno, pohybují ve zcela jiných řádech, muselo by spolufi-
nancování nevyhnutelně být řešeno úvěrem. A vyčerpá-li obec 
své úvěrové možnosti spolufinancováním budovy nové školy, 
půjde patrně o jedinou velkou investici v horizontu přibližně 
deseti let.

Podle Pecháčka však takováto investice za stávající situace 
postrádá smysl. „Je na místě položit si nepříjemnou otázku, kdo 

bude do té nové školy chodit. A vlastně i do té stávající,“ říká 
k tomu. Jakýkoli rozvoj obce, včetně rozvoje školství, budou 
totiž podle něj nadále limitovat problémy s vodovodem a ka-
nalizací. „I selský rozum se brání představě, jak v nové budově 
opět zajišťují splachování učitelky vodou z cisterny,“ připomíná 
někdejší problémy Pecháček. Současně má za to, že podmínku 
uspokojivého vyřešení problému s vodou a kanalizací si do 
podmínek dotace i stavby dají i odpovědné úřady.

Potřebujeme koncepci rozvoje
Velkorysé investiční plány v oblasti školství tak mohou 
v očích občanů působit jako příslovečné stavění domu od 
střechy. „Bez vyřešení základních problémů, mezi které bezpo-
chyby patří právě stavba vodovodu a kanalizace, není jakýkoli 
rozvoj obce reálně možný. Tyto projekty se musí stát reálnou pri-
oritou a musí být řešeny koncepčně,“ uvádí Pecháček. Další, byť 
i prioritní, investice na sebe musí podle něj logicky navazovat. 
„Stavět novou školní budovu v obci bez vodovodu a kanalizace 
postrádá smysl. Prostě proto, že v obci bez perspektivy žádné 
děti nebudou. A i když je to smutné, tak touto optikou skutečně 
žádnou školu nepotřebujeme,“ uzavírá Pecháček.

Suché listy budou vývoj v oblasti místního školství i nadále 
sledovat. Rádi dáme prostor k vyjádření i vedení obce, které 
bohužel s naším vydavatelem dlouhodobě nekomunikuje. 
Jsme tak odkázáni pouze na informace veřejně dostupné, 
veřejná vyjádření představitelů obce a informační zákon.

Aby otevřený dopis starostce nezůstal bez odpovědi 

Dění v obci
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Tenkrát to v Lichocevsi a Noutonicích ještě žilo
Nad tématem místního školství nás napadlo zajímat se i o to, 
jak v naší obci žili mladí v minulosti. Následující text vznikl 
podle vyprávění místního pamětníka, nejstaršího žijícího 
muže a někdejšího starosty pana Miroslava Freibiše. A podle 
něj to u nás dřív opravdu „žilo“.

Zatímco dnešní teenageři sahají po škole po tabletu, mobilu 
či ovladači, brali naši předkové v témže věku do rukou vidle 
a motyky. Po škole se totiž chodívalo na placené brigády, 
zejména na práce v zemědělství do místního státního statku či 
někdejšího Jednotného zemědělského družstva. Zatímco dnes 
mladí z rodinného rozpočtu zpravidla jen čerpají, dřív do něj 
už velmi brzy přispívali, aby tak rodině přilepšili.

Chodilo se například na žně. Obilí bylo nejprve posekáno 
samovazem, z kterého vypadávaly snopy. Ty se poskládané 
po devíti nechávaly na poli dozrát. Poté se svážely žebřiňáky 
taženými koňmi k mlátičce, přičemž nakládka a vykládka 
probíhala ručně s pomocí dlouhých vidlí.

Za zábavou se v Noutonicích chodilo do kulturního domu, 
který fungoval v budově dnešní školy. V čísle popisném 7 byla 
původně hospoda v držení rodiny Nováků. V prvním patře 
měla budova velký sál, kde se konaly myslivecké plesy, zábavy, 
akce velmi aktivního Svazu žen či dožínky pořádané státním 
statkem. Ten recipročně budovu vybavil nábytkem. Stavební 
úpravy na budově byly realizovány v takzvané „akci Z“, tedy 
na principu dobrovolnických brigád.

S budovou dnešní školy je spjata i jedna zajímavost. Bu-
dovu v roce 1974 původní majitelé prodali obci, přičemž 
starší spolumajitelka byla při prodeji zastoupena plnou mocí. 
Na smlouvě tak nebyl její podpis. Když byly při restitucích 
vraceny původním majitelům pozemky, byla jim k překvapení 
všech, tedy i obce, vrácena také polovina domu č. p. 7. Při 
původním zápisu do katastru se totiž ona plná moc ztratila, 
a tak obci, ač koupila a zaplatila celý dům, byla připsána jen 
polovina.

Začal dlouholetý soudní spor, zajímavý i tím, kdo se v soud-
ní síni potkával. Protistranu zastupoval pozdější poslanec 
a senátor Jiří Vyvadil. A přestože obec zastupoval někdejší 
ministr vnitra a eso soudobé advokacie Tomáš Sokol, obec ve 
sporu neuspěla. Od prohraného soudu se tak musela s původ-
ními majiteli dělit o nájemné a později od nich, tentokrát už 
právoplatně, polovinu domu znovu odkoupit.

Významnou osobou místního školství byl ředitel pětitříd-
ky Kutač. Škola sídlila v budově dnešního pensionu s pří-
značným názvem Schola. Pan ředitel učil první třídu a byl 
to přesně ten laskavý vesnický učitel, na které léta s láskou 
vzpomínáme. Od páté třídy se pak chodilo do Hostivic, což 
mimo jiné znamenalo v létě i v zimě, v dešti i sněhu pěšky na 
vlak a zpátky.

Kluci z Noutonic a z Lichocevsi však nebyli vždy jen vzorní 
žáci pomáhající svým rodinám. Jejich oblíbenou neřestí 

bylo ovoce, pochopitelně hlavně to cizí. To se pak v nejedné 
domácnosti objevil policista, tehdy příslušník Veřejné bezpeč-
nosti, a zajímal se, kde že byl ten který kluk třeba v pondělí 
večer, kdy zmizelo větší množství třešní.

Oblíbeným místem, které k lumpárnám přímo svádělo, 
byla zahrada lichocevské vily. V ní byl tenkrát po původních 
majitelích ještě bazén, volejbalové hřiště a altán. Jeho půda se 
dala zavřít padacími dveřmi a chlapci tam mohli dělat to, co 
chlapci občas tajně dělají: mastí karty a kouří. Jednou se stalo, 
že je při této zakázané kratochvíli nachytal tehdy již skoro 
dospělý syn původních majitelů. Ten pochopitelně nejvíc 
trpěl tím, že do „jejich“ domu, o který při znárodnění rodina 
přišla, lezou vetřelci. Komu by to také nevadilo. Ale mladý 
Mrázek se jednou rozlítil natolik, že zapálil celuloidový film 
a rozhodl se chlapce z jejich doupěte neřesti doslova vykouřit.

Když bylo těch lumpáren už moc, přišel někdejší starosta 
a tehdejší činovník dobrovolných hasičů Václav Klatovský 
s nápadem, že mládež by se měla vybít něčím užitečnějším. 
To se ovšem hasičům povinně říkalo požárníci. A tak na pře-
lomu padesátých a šedesátých let vznikl v Lichocevsi žákov-
ský oddíl dobrovolných požárníků, který vidíte na dobové 
fotografii.

Ten pak byl po čtyři roky své existence doslova postra-
chem soutěží v hasičském sportu. Z okresních klání moc-
krát přivezli zlatou. Naši měli v malíku nejen požární útok, 
šroubování hadic, pořadové cvičení, ale i teorii, tedy jak a čím 
hasit jednotlivé látky. Mnohé souboje konkurenti prý vzdávali 
předem, už když zjistili, že se přihlásili lichocevesští.

Toto je jen zlomek vzpomínek pana Freibiše na to, jak 
u nás žili mladí přibližně v letech 1955 – 1975. Pan Freibiš 
ale slíbil, že nám bude vyprávět dál. Nad prvními střípky jeho 
vzpomínek si však nelze než postesknout. Kdeže jsou hasiči, 
plesy, zábavy, kdeže je spolkový život. Jo, tenkrát to v Nouto-
nicích a v Lichocevsi ještě žilo.

Společnost a historie

Žákovský oddíl dobrovolných požárníků (1959). Druhý zprava (dnes 
nejstarší žijící muž a pamětník) Miroslav Freibiš.
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Recepty nejen na podzim
Hovězí žebra
Sychravý podzim si žádá zemitých chutí. A zemité chutě si žádají 
pomalého vaření. Předem je třeba varovat, že s tímto receptem je 
neskutečné množství práce a nadělá se spousta nádobí. Odměnou 
vám bude výsledek, ve kterém kus masa považovaného obecně za 
podřadné proměníte v nezapomenutelnou lahůdku.
Potřebujeme: hovězí žebra na porce (vybírejte masitá), 
kořenovou zeleninu (mrkev, petržel, celer), cibuli, sůl, pepř, 
červené víno, chuťově výraznou marmeládu (např. šípkovou 
nebo rybízovou), hovězí vývar, sádlo nebo olej
Postup: Ze žeber odřežeme přebytečný tuk, osolíme, opepří-
me, zprudka opečeme a dáme do pekáče. Ve výpeku osmažíme 
nejprve cibuli a pak nakrájenou zeleninu, poté ji zalijeme vínem, 
přidáme trochu marmelády a víno odvaříme. Přidáme do pekáče 
a zalijeme vývarem. Pečeme přikryté při velmi nízké teplotě cca 
120 stupňů přibližně 8–10 hodin, např. přes noc s časovačem. 
Hotová žebra opatrně vyjmeme a podle potřeby zredukujeme 
omáčku. Maso vložíme zpět, prohřejeme a poléváme omáčkou, 
až jsou žebra lepkavá. Podávejte s bramborovou kaší.

Kaštanový dort
Kaštany, to je chuť podzimu. Málo se ví, že tato léta opomíjená 
lahůdka obsahuje nejen řadu minerálů, vitamínů a antioxidan-
tů, ale i látky prokazatelně pomáhající při depresích a úzkostech. 
A to by se letos na podzim mohlo hodit. Zvláště v podobě dortu, 
který je navíc přirozeně bezlepkový.
Na dort potřebujeme: 9 dkg másla, 18,5 dkg cukru, 6 
žloutků, vanilku, kůru z ½ citronu, 37 dkg syrových oloupa-
ných kaštanů, ½ l mléka, 10,5 dkg sekaných mandlí, sníh ze 
6 bílků a 1 lžíci bílého punče nebo oblíbeného likéru a dále 
ingredience na vybranou nádivku
Postup na dort: Máslo, cukr, žloutky, vanilku a citronovou 
kůru řádně utřeme. Kaštany oloupeme, polovinu nakrájíme, 
polovinu prolisujeme a společně uvaříme v mléce. Přidáme 
k utřené směsi, přidáme mandle, alkohol a nakonec opatr-
ně vmícháme sníh z bílků. Těsto pečeme ve dvou stejných 
máslem vymazaných formách asi půl hodiny. Obě poloviny 
spojíme vybranou nádivkou v dort, polijeme čokoládovou 
polevou a/nebo ušlehanou šlehačkou.
Kaštanová nádivka: 18 dkg syrových oloupaných kaštanů 
spaříme, uvaříme ve cca 2 dcl mléka a prolisujeme. Přidáme 
8 dkg vanilkového cukru a 1 lžíci alkoholu použitého do těsta 
nebo rumu.
Šlehačková nádivka: do ¼ l ušlehané smetany přidáme 3 dkg 
cukru.
Oříšková nádivka: 12 dkg syrových oloupaných kaštanů spa-
říme, uvaříme ve cca 2,5 dcl mléka a prolisujeme. Svaříme 1dl 
vody a 18 dkg cukru do konzistence sirupu, přidáme proliso-
vané kaštany a 9 dkg strouhaných lískových ořechů. Povaříme 
a do vychladlé směsi přidáme 1/8 l ušlehané smetany.

Prověřili jsme plány obce, paměť pamětníků a teď je na 
řadě ctěné čtenářstvo. Schválně, uspěli byste ve škole?

1. Začneme dějepisem. Zemi české vládla spousta panov-
níků. Našich, cizáků, moudrých, i těch méně moudrých. 
Který z nich však jako první získal královský titul?

a) Boleslav I.
b) Vladislav II.
c) Vratislav II.

2. Po dějepisu přichází fyzika. Vyjde-li výstřel z děla, dělo 
se posune opačným směrem. O jakou fyzikální zákoni-
tost se jedná?

a) zemskou přitažlivost
b) zákon akce a reakce
c) Archimedův zákon

3. Nejen fyzika má své zákony. Pokud v matematice sčítá-
me či násobíme, nezáleží na pořadí čísel. A to je

a) Komutativní zákon
b) Asociativní zákon
c) Distributivní zákon

4. A je tu školní oběd! Tak schválně, co budete mít na 
talíři, je-li na programu UHO?

a)  hovězí maso (tedy Uvařený Hovězí Ovar)
b) Univerzální Hnědou Omáčku, hmotu nevalné chuti 
  sestávající z tuku, vody, mouky a masoxu
c)  Uplný HOuby, dnes se nevaří

5. Po obědě je velká přestávka. Správný školák, alespoň za 
starých dobrých časů, věděl, co nebo kdo je to čára

a) hazardní hra, při níž se háže mincemi a vyhrává ten, 
  jehož mince dopadne nejblíž čáře
b) jiný výraz pro švihadlo
c) přezdívka pro učitele chemie

6. Zeměpis! Na území kterého současného státu byste 
v minulosti hledali Besarábii?

a) Spojených arabských emirátů
b) Moldávie
c) Turecka

7. A nakonec občanská nauka. Mezi státní symboly ČR 
nepatří

a) malý státní znak
b) státní hymna
c) korunovační klenoty

Kvíz: Uspěli byste ve škole?

Volný čas

Vyhodnocení: 1c, 2b, 3a, 4b, 5a (ale uznáme i c), 6b, 7c. Za 
každou správnou odpověď si přičtěte bod. Pokud máte aspoň 
jeden bod, znamená to, že jste uspěli. Něco si ze školy pamatujete 
a to je přeci úspěch 😊.




