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Mou úlohou v týmu vždy bylo věci dotahovat 
říká Lucie Svobodová, koordinátorka projektu Obec v zahradě
Začala se mezi námi objevovat zhruba před dvěma lety. A kam 
přijde, tam je jí plno. Na tom se shodnou všichni, kterých 
jsme se na ni ptali. Pravidelně navštěvuje zastupitelstvo a patří 
tam k nejaktivnějším diskutujícím. Řada podnětů k činnos-
ti obce přichází z jejího e-mailu. Vede klubovnu Spolku za 
krásnější Lichoceves a Noutonice, kde návštěvy hostí věnečky 
vlastní výroby. Řeč je o Lucii Svobodové. Když si tak ráda 
povídá, napadlo nás, že i my zajdeme na ty vyhlášené věnečky 
a zeptáme se, proč to vlastně všechno dělá.
A jsou opravdu domácí?

Čekala jsem na úvod náročnější otázku, ale opravdu jsou. 
Někdo dědí fotografie nebo šperky, já jsem zdědila po babičce 
několik krabic ručně psaných receptů. Postupně jsem všechny 
vyzkoušela, nechala ochutnat rodině, oznámkovala, převed-
la do digitální podoby, nafotila a tuhle digitální rodinnou 
kuchařku jednou předám dceři. Recept na věnečky byl mezi 
nimi.
A dáte nám ho?

Samozřejmě.
Tak to byla pochopitelně jen rozcvička, ale potvrzuje vaši 
pověst systematického člověka. Málokomu by se do něče-
ho takového chtělo.

Nevím, jestli je to systematičnost, ale ráda věci dotahuji do 
konce. Jsem týmový člověk, jsem zvyklá dělat v týmu, a v tom 
týmu mi většinou připadla role toho „dotahovače“.
Jak jste se vlastně dostala k nám do Lichocevsi?

To je na delší povídání. Už během studií jsem pracovala jako 
asistentka předsedy jednoho výboru na pražském magistrátu, 
a jak se říká, čichla k politice. Po studiích jsem dělala pod-
nikovou právničku v jedné nadnárodní energetické firmě, 
ale potřeba angažovat se mě nakonec přivedla do komunální 
politiky.
Jaká to byla zkušenost a jak to souvisí s vaším příchodem 
k nám?

Ještě chvilku. Bydlela jsem tenkrát v jednom lehce ospalém 
pražském obvodu, a právě s týmem podobně nadšených lidí 
jsme si řekli, že zkusíme věci změnit. Že zkusíme trochu 
rozčeřit stojaté vody, že zkusíme věci dělat jinak. Podařilo se 
nám s tou představou uspět a já se pak na osm let stala mís-
tostarostkou.
Čemu jste se na radnici věnovala?

Vzhledem k tomu, že mám i ekonomické vzdělání, přihlásila 
jsem se k agendě rozpočtu. To je dost nevděčná práce, protože 
ministr financí, byť na úrovni obce, nikdy nebude populární 
figura. A nikdo to moc nechce dělat. Navíc i po těch letech 
trochu podezírám kolegy, že v tom určitou roli hrál můj teh-

dejší věk. Řekli si zkrátka, no holka je mladá, jen ať si na tom 
vyláme zuby. Aspoň se jí brzy zbavíme.

Zdá se, že nezbavili…

Mě není úplně jednoduché se zbavit (smích). Ale vážně. 
Postupně se během těch osmi let přidala i agenda evropských 
dotací a školství. To mě poměrně hodně bavilo, protože tam 
je velký prostor věci zlepšovat, protože školství je u nás už léta 
prostě taková popelka. A je to obrovská chyba. Přitom ti lidé 
ve školství, kde těch peněz není, jsou většinou nadšenci do 
oboru, není jim zatěžko se učit, jsou schopni přijímat nové 
věci.

A dařilo se vám věci posouvat?

To samozřejmě nemůžu hodnotit já, já můžu jen rekapitulo-
vat tvrdá data. Za dobu mého působení jsme opravili téměř 
všechny naše školské budovy, nebo na ně alespoň připravili 
projekty, získali jsme z evropských fondů spoustu peněz navíc, 

Rozhovor

Lucie Svobodová (1982) Vystudovala Vysokou školu 
ekonomickou a právnickou fakultu Karlovy univerzity 
v Praze. Osm let se angažovala v pražské komunální poli-
tice a v současné době působí jako koordinátorka projektu 
Obec v zahradě. Zaměřuje se především na komunikaci 
s úřady, samosprávami a místními občany. S rodinou, kte-
ré věnuje volný čas, se stěhuje do Lichocevsi, kde připra-
vuje stavbu rodinného domku.
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zřídili jsme základní školu umění, vybudovali nová hřiště, 
nakoupili nové pomůcky. To není o nějaké spokojenosti se 
sebou samým, ale nemám problém přiznat, že jsem z těch věcí 
měla prostě obyčejnou radost. A později, jako máma, ještě 
větší. S řadou lidí jsem dodnes v kontaktu, ty vztahy přetrvaly 
a já mám třeba dnes možnost s nimi konzultovat, co je potře-
ba, nebo je i požádat o konkrétní pomoc.
A kam vedly vaše další kroky? Už se dostaneme do Licho-
cevsi?

Už skoro. Jak jsem v narážce před chvílí řekla, narodily se mi 
během místostarostování dvě děti, ale i s chápajícím chlapem 
a aktivními babičkami, díky Bohu za ně, to najednou bylo 
moc. Navíc osm let je i v komunální politice dlouhá doba. 
Člověk si to nechce přiznat, ale přece jen máte tendenci 
upadat do nějaké rutiny, hrozí vám provozní slepota a občas 
už vidíte jen samé stromy a žádný les. Cítila jsem, že to chce 
změnu.
A tou změnou je Lichoceves?

V delším časovém horizontu určitě ano. Po odchodu z rad-
nice, kde už to spolu s rodinou byla trochu taková jízda na 
tobogánu, jsem potřebovala prostor rozmyslet si kam dál, 
možná si i trochu odpočinout.
Vy někdy odpočíváte?

…no on to byl takový asi méně tradiční odpočinek, rozhodla 
jsem se dotáhnout koncipientskou praxi a složit advokátní 
zkoušky. A i když to pro mne byla jedna z cest, jakou se dát, 
k praktickému výkonu advokacie mě to až tak netáhlo. Šťast-
nou náhodou jsme se v té době po letech potkali s Pavlem 
Španko a on mi začal vyprávět o projektu Obec v zahradě 
a o svých problémech v komunikaci s obcí a úřady. Po pár 
setkáních vznikla myšlenka, že bych mu mohla nabídnout 
své zkušenosti takříkajíc z „druhého břehu“ a s projektem 
a zejména s tou komunikací pomoct.
Tak jsme se konečně do té Lichocevsi dostali. Proč jste 
nabídku nakonec přijala?

Bude to znít banálně až hloupě. Protože se mi ten projekt 
líbí. Během svého působení na radnici jsem rovněž „válčila“ 
s developery, zažila jsem ty příběhy, kdy prostě developer 
vydrancuje území, jak to jen jde, shrábne prachy a jde dál. 
A milá obci, starej se. V podstatě to jde v čase, jak rostou 
děti těch nových obyvatel. Nejsou hřiště, nejsou školky, 
nejsou školy, nemáme kde se scházet, nemáme kam dát děti, 
nemáme kde nakoupit, nemáme kde parkovat. Tam jsem si 
ověřila, že developer musí přijmout konkrétní podíl za rozvoj 
toho území, a řeknu to úplně jednoduše, on do něj musí dát 
peníze. A obec má páky, jak toho dosáhnout, ne že ne. A vše 
lze udělat naprosto transparentně, občané se nemusí bát, že 
je to pak ve stylu „ty mně pomůžeš a já tobě něco do kap-
sy“. Vše lze dát do smluv, ty zveřejnit, a občané to mohou 
kontrolovat.

Je to podle vás i případ plánované výstavby u nás?

Samozřejmě. Na projektu Pavla Španko mě zaujalo, že on 
s tím přichází sám. Po těch zkušenostech s výstavbou ve stylu 
„sbal prachy a vypadni“ mě překvapilo, že je tady i dneska 
někdo, na kom nemusíte klečet, aby pochopil, že takto to 
nejde. Že přijde a řekne třeba, tady je padesát milionů na 
vodovod. Přitom, jak jsem se postupně seznamovala s tou 
situací v Lichocevsi, mohl by jednat jinak. Prostě vzít územní 
plán, jak je, nastavět baráky a zmizet. Žádní drazí architekti, 
studie, vizualizace, prezentace, žádné snahy o dohodu s míst-
ními. Mimochodem, občas jsem si představovala, že potkat 
se v té pozici za svého působení na radnici, jak bych si ho 
namazala na chleba (smích).
To asi Pavel Španko neuslyší rád… nedá se nezeptat, jak 
se vám spolupracuje?

Věřím, že navenek působíme sehraně, ale přiznám se, že 
někdy to mezi námi jiskří. Ale to je otázka právě fungová-
ní toho týmu. On srší nápady, já se je snažím dotahovat. 
A i doma občas poslouchám, že jsem napůl chlap, no a když 
na sebe narazí dva chlapi, jeden má nápad, a druhý začne tvr-
dit, že je to blbost, a oba si stojí na svém, tak to holt někdy 
zabouří.
A jak podle vás možnou novou výstavbu vnímají místní?

Hodně o tom diskutujeme. Nejenom na nějakých prezenta-
cích a akcích, ale i, jak se říká, z očí v oči. Třeba když – jako 
teď nedávno –  vznikne nějaká fáma typu budete mít za 
humny paneláky. Já naprosto chápu, že realizace toho pro-
jektu může být spojena i s obavami, a v rámci našeho týmu 
přijímám tu úlohu věci vysvětlit, komunikovat o nich, řešit 
je. Takže kdokoli má potřebu k projektu, ale třeba i k fun-
gování obce, co říct, má nějaký námět, může za mnou přijít, 
mám na to ve vile vyhrazené každé úterý.
A jak vás místní přijímají?

Samozřejmě můžu hovořit jen o svých pocitech. Pohybuji 
se tu už poměrně dlouho, a tak nějaké vztahy vznikají. Ze 
začátku to byla většinou setkání s lidmi stejných názorů, kteří 
stejně jako já vidí tu nutnost učinit v rozvoji obce nějaký zá-
sadní krok. Ale velmi si vážím toho, že poslední dobou se mi 
daří navázat kontakty a vstoupit do nějaké diskuze i s lidmi, 
kteří ty věci třeba vidí malinko jinak. Třeba jen ve způsobu 
naší komunikace, v míře a způsobu podání kritiky. A pro mě 
je to velice podnětné, protože člověk tu zpětnou vazbu prostě 
potřebuje, jinak ztrácí nadhled.
Budete se v Lichocevsi angažovat i nadále?

Já jsem nedávno po velkých úvahách, ke kterým jsem samo-
zřejmě musela přizvat i rodinu, učinila další zásadní životní 
krok, koupila v Lichocevsi pozemek, připravuji na něm stav-
bu rodinného domu a chci se sem přestěhovat. A protože se 
v obci angažuji už nyní, mám zde nově i trvalý pobyt a anga-
žovat se dál samozřejmě chci, protože teď je to i moje obec.

Rozhovor
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Spolek představuje svoji vizi života v naší obci

Dění v obci

Předseda Spolku za krásnější Lichoceves a Noutonice vyzý-
vá v úvodníku k účtování, k rekapitulaci. Člověk má však 
začít sám u sebe. Následujícím článkem splácí spolek jeden 
ze svých dluhů. Možnosti organizace společenského života 
v uplynulém období minimálně znesnadňovala pandemie, 
a i když se spolek konkrétně snažil pozitivně přispět k životu 
obce, mají občané jeho činnost spojenou především s kriti-
kou práce stávajícího zastupitelstva. Chyběla, až doposud, 
pozitivní vize. Na následujících řádcích proto dáváme prostor 
výkonné radě spolku, aby představila, jak by život v naší obci 
měl ideálně vypadat.

Pohnout se z místa
Naše obec dlouho přešlapuje na rozcestí. Uplynulé dva roky 
ukázaly, že jsou před námi jen dvě reálné cesty: rozvoj, ne-
vyhnutelně spojený s novou výstavbou a příchodem nových 
sousedů. Nebo zachování stávajícího stavu, tedy život v obci 
bez technické i občanské infrastruktury a bez reálné naděje na 
její vybudování.

Naše problémy představují propojený celek a při snaze jej 
rozplést vždy dojdeme ke stejnému závěru: bez nové výstav-
by nebudou noví obyvatelé, bez nových obyvatel nebudou 
vyšší příjmy, nebude vybavenost, nebude infrastruktura. Bez 
nových impulsů nezačne obec skutečně žít.

Spolupráce s majiteli stavebních pozemků
Domníváme se, že základním kamenem smysluplného rozvoje 
obce je spolupráce mezi obcí a majiteli stavebních pozem-
ků. Vztah mezi obcí a potencionálními investory nesmí být 
založen na vzájemné rivalitě, nekomunikaci, či snad jakési 
„zákopové válce“. Obec a investoři jsou přirozenými partnery 
a pouze spoluprací lze dosáhnout reálného prospěchu pro 
obec a její občany.

Je třeba vzít v úvahu neblahou zkušenost jiných obcí, tedy 
že investoři mohou dosáhnout svých cílů i bez spolupráce 
s obcí. Prospěch pro obec a občany je pak nejen nulový, ale 
nedohoda může vést k řadě problémů v budoucnosti. Nic 
z toho nedělá z obce místo pro život.

Jakákoli dohoda s investorem musí být veřejně projednána 
a občané a v obci působící spolky musí mít možnost se k ní 
vhodnou formou vyjádřit a jejich relevantní připomínky 
musí být vypořádány. Dohodu musí schválit zastupitelstvo.

Výslednou podobu takovýchto dohod nelze v této chvíli 
předvídat. Spolek se však domnívá, že minimálním požadav-
kem musí být to, že nově budovaná infrastruktura (kana-
lizace, vodovod, komunikace) musí být dimenzována tak, 
aby sloužila jak novým, tak stávajícím občanům, a připojení 
k této infrastruktuře by mělo být pro stávající obyvatele 
bezplatné.

Profesionalita v řízení obce
Domníváme se, že i malá obec musí být řízena profesionálně, 
bez zbytečných a drahých chyb, plynoucích z neznalosti záko-
nů a předpisů a neochoty je nastudovat. Chápeme, že zastupi-
telstvo obce je orgánem politickým a že jednotliví zastupitelé 
při svém rozhodování vychází zejména ze svých profesních 
a životních zkušeností. Pro své rozhodování musí mít však 
profesionálně připravené podklady a před každým rozhodnu-
tím musí být zřejmé, jaké bude takovéto rozhodnutí mít kon-
krétní dopady, zejména v rozpočtové oblasti. Uvolnění, a tedy 
placení zastupitelé musí do řízení obce vložit i nezbytnou 
profesionalitu v oblasti výkonu samosprávy. Pokud se to ukáže 
jako nezbytné, musí obec v zájmu řádného výkonu svých práv 
a povinností angažovat i externí spolupracovníky.

Otevřená a transparentní obec
Stejně jako profesionalita je při správě obce důležitá transpa-
rentnost a informační otevřenost. Občané nesmí mít pocit, 
že důležitá rozhodnutí jsou prováděna za jejich zády. Přístup 
k obecnímu úřadu nesmí připomínat dobývání se do opevně-
ného hradu.

O své činnosti musí obec aktivně informovat všemi do-
stupnými kanály, zejména prostřednictvím webu, sociálních 
sítí a v zájmu starších a konzervativnějších občanů případně 
i formou tištěných informačních materiálů.

Informace o konání zastupitelstva musí být zveřejněna 
nejen v zákonném, ale i v obecně dostatečném předstihu, a to 
s programem, který bude obsahovat všechny podstatné body. 
Doplňování programu až na jednání zastupitelstva musí být 
výjimkou, nikoli pravidlem.

Prostor pro aktivní občany
Účast občanů na řízení a životě obce nesmí začínat a končit 
odevzdáním hlasu v komunálních volbách. Aktivní občan 
nesmí být pro zastupitelstvo „obtížný hmyz“, ale vítaný 
partner. Vhodnou formou zapojení může být členství v komi-
sích zastupitelstva. Spolky působící v obci musí rovněž dostat 
prostor pro uplatnění svých návrhů, připomínek a podnětů. 
Slušně vyslovený kritický názor či vyjádření nesouhlasu, ať už 
osobně, či prostřednictvím sociálních sítí, nesmí být vnímáno 
jako nežádoucí element.

Obec musí široce podporovat dobrovolnictví jako vítaný 
prvek např. při budování a správě majetku obce, sloužícího 
občanům, konkrétně sportovišť, nebo při organizaci volnoča-
sových, sportovních a kulturních aktivit.

Místní školství
Škola a školka patří dětem, a v těch je naše budoucnost, nevá-
háme dokonce říct, že bez dětí obec žádnou budoucnost nemá. 
Plánování kapacity naší školy a školky musí probíhat v předsti-
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hu s ohledem na předpokládaný demografický vývoj a případ-
ně ve spolupráci s okolními obcemi, či v rámci svazku obcí.

Dodržení všech platných předpisů a norem při provozu 
školy, konkrétně například v oblasti dostupnosti nezávadné 
vody, musí být samozřejmostí.

Škola však není jen budova. Školu tvoří především lidé 
v ní, tedy učitelé, děti a jejich rodiny. Škola musí mít zákon-
ným a transparentním způsobem vybraného a jmenovaného 
ředitele či ředitelku, kteří škole zajistí stabilitu a důvěryhod-
nost v očích rodičů. Vedení školy musí být obcí podporová-
no nejen materiálně, ale musí cítit i oporu a vědět, že se na 
vedení obce může kdykoli obrátit o pomoc či radu. Škola je 
zároveň vhodným výchozím místem pro organizování volno-
časových aktivit dětí předškolního a školního věku.

Dopravní infrastruktura a veřejná doprava
Pokud jde o místní komunikace v majetku a správě obce, 
musí obec sestavit dlouhodobý plán jejich údržby a rekon-
strukcí.

Ve věci příjezdových a průjezdních komunikací ve vlast-
nictví kraje musí obec vytvářet setrvalý tlak jak na vlastníka, 
tak správce, Krajskou správu a údržbu silnic, tak, aby i tyto 
komunikace byly pro potřeby našich občanů, podnikatelů 
i turistů vždy bezpečné a sjízdné.

Obec musí převzít úlohu lídra v tlaku na vybudování 
přeložky II/240 a spolu s okolními obcemi, svazky a spolky 
založit platformu, která bude tuto stavbu prosazovat jako 
prio ritní. Přeložka nesmí být abstraktní malůvkou na prk-
nech projektantů, ale musí se do deseti let stát realitou.

Obec musí být v neustálém spojení jak s objednatelem, 
tak s provozovateli autobusové i vlakové dopravy, aby tato 
byla při dopravě do místních center (Velké Přílepy, Kladno) 
i do Prahy reálnou alternativou individuální automobilové 
dopravy.

Při nové výstavbě musí obec stanovit jasné a vymahatelné 
podmínky po vybudování dostatečné kapacity pro parkování 
osobních automobilů a chodníků a cyklostezek pro bezpeč-
nou pěší a cyklistickou dopravu v rámci obce.

Obec se ve spolupráci s Městkou policií a Policí ČR musí 
zaměřit na kontrolu neukázněných řidičů v oblasti kontroly 
jak rychlosti, tak maximální nosnosti nákladní dopravy.

Veřejný pořádek, odpady a životní prostředí
Obec musí posílit finanční i materiální prostředky směřované 
do zajištění a udržení úklidu veřejného prostoru, v případě 
potřeby pak přijmout a zajistit dodržování příslušných míst-
ních vyhlášek. Totéž se týká problematiky odpadů.

K prosazení veřejného pořádku musí obec v nutných pří-
padech využívat Městskou policii.

Obec musí aktivně jednat tak, aby výdaje na nakládání 
s odpadem byly pro občany co nejnižší.

V případě nové výstavby musí být kladen důraz i na výsad-
bu a udržování nové zeleně.

Společenský život, sport a kultura
Obec, to jsou především občané. Lidé, to je život, a i obec 
musí žít. Obec se proto musí zasadit o obnovení společenské-
ho, kulturního a sportovního dění poznamenaného pandemií 
covid-19.

Obec by měla alespoň čtyřikrát do roka uspořádat akci, 
nejlépe vztaženou k ročnímu období a vždy zaměřenou na 
jednu cílovou skupinu obyvatel. Obec by se měla více anga-
žovat v možnostech sportovního vyžití nejen dětí a mládeže, 
ale i dospělých a aktivních seniorů.

Obec ctí tradice, vhodným způsobem připomíná význam-
ná státní výročí a pečuje o dědictví a památku předků, např. 
řádnou péčí o památník padlých a hřbitov ve správě obce. 
V oblasti kultury a tradic obec spolupracuje s farností.

Jen spoluprací dojdeme do cíle
Předkládanou vizi je nutné vnímat jako jakýsi budoucí ide-

ál. Jsme si plně vědomi komplikací, které nás na cestě k to-
muto ideálu přirozeně čekají. Podle nás však takováto vize 
musí existovat a musí být jasně popsána, a proto s ní přichá-
zíme. Jsme otevřeni diskuzi o ní a jsme připraveni naslouchat 
odlišným názorům. Vážíme si všech aktivních občanů, kteří 
mají i dnes zájem přispět k „tomu společnému“. „Jen spolu-
prací dojdeme do cíle,“ slibovali nám ještě v roce 2018 Jana 
Muchová a Radovan Koritenský. Pojďme jejich prázdným 
slovům konečně dát konkrétní obsah.  

Spolek za krásnější Lichoceves a Noutonice není politickou 
stranou ani hnutím a členové výkonné rady nebudou v nad-
cházejících komunálních volbách kandidovat. Jsme však při-
praveni na postupném uskutečnění naší vize, našeho ideálu, 
spolupracovat s každým, kdo bude tuto naši vizi sdílet, ale 
především s každým, kdo pro její realizaci něco konkrétního 
udělá. Kdo nebude jen slibovat, „usilovat“ a „podílet se“. 
Chceme společně dokázat, že k politice pasivity, rezignace a 
přežívání, která naši obec podle nás momentálně ovládá, exis-
tuje reálná alternativa. 

Dění v obci

Ze zastupitelstva
Dne 6. 6. 2022 zasedlo zastupitelstvo obce. Na progra-
mu bylo zejména schválení povinných účetních výkazů, 
jako je inventarizace majetku, účetní uzávěrky a závěreč-
ného účtu obce, školy a svazku obcí od Okoře k Vltavě. 
Schválena byla nová směrnice o zadávání veřejných zaká-
zek. Obec využila investiční akce ČEZ, a. s., a souběžně 
s uložením kabelů nízkého napětí „do země“ v Nouto-
nicích budou uloženy i kabely veřejného osvětlení, čímž 
dojde k úspoře cca 6 mil. Kč. Bylo schváleno zřízení 
společného školského obvodu mateřské školy s obcí Svr-
kyně. K dotazu p. Freibiše ke zvýšení daně z nemovitosti 
bylo sděleno, že propad v příjmech se začal projevovat až 
v letošním roce, a zvýšení tak bylo na místě.
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Společnost a historie

Jana Muchová stojí v čele obce již dvanáct let
Blížící se místní volby inspirovaly i naše pravidelné historické 
okénko. Zaměřili jsme se tentokrát na „živou“ historii, tedy 
fungování obce po roce 1989. Zdrojů je překvapivě málo. Ale 
našli jsme mezi nimi doslova perlu.

Je jí už sice neaktualizovaný, ale stále dostupný web htt-
ps://noutonice.webnode.page/, provozovaný v letech 2009 
–2016 panem Jiřím Študentem. Když jsme jeho záznamy 
naší živé historie pročítali, opakovaně nás přepadal pocit, že 
„tohle už jsme někde viděli“. Skutečně se zdá, že problémy, na 
které Spolek za krásnější Lichoceves a Noutonice poukazuje 
v posledních dvou letech, nejsou ve skutečnosti nijak nové, 
naopak mají dávné a hluboké kořeny. Podivné hrátky s daty 
v dokumentech, žádná reálná vize rozvoje, nutnost informace 
z obce doslova dolovat, utloukání oponentů, nezájem, arogan-
ce. S tím vším v nedávné minulosti bojoval, a nutno dodat, že 
rovněž neúspěšně, i pan Jiří Študent.

Počátek informací na webu sahá do období, kdy v čele obce 
ještě stál starosta MgA. Václav Lautner. Soudě dle příspěv-
ků, reprezentoval pan Študent skupinu občanů, která s jeho 
způsobem řízení obce příliš nesouhlasila a usilovala o změnu. 
Ta přichází v roce 2010, kdy se do zastupitelstva dostávají tři 
zástupci Občanského sdružení Lichoceves – Noutonice o. s., 
pan Jiří Voldán, paní Jana Cmarková a sám pan Študent.

Starostkou byla po volbách 2010 poprvé zvolena „dvojka“ 
druhé kandidátky „Naše obec“ paní Jana Muchová, která zís-
kala největší absolutní počet hlasů, a to 113. A vypadalo to na 
pospolitou spolupráci, když jedním z místostarostů se vedle 
Pavla Nováka (za Naše obec) stal právě pan Jiří Študent.

Jenže idyla dlouhou netrvá. A při projednávání rozpočtu 
na rok 2012 to pěkně bouchne. Udržovací rozpočet bez vize 
rozvoje je pro část zastupitelů nepřijatelný. „Pro rozvoj obce 
je zapotřebí zajistit komplexní infrastrukturu, tj. energetiku, 
pitnou vodu, dopravní a sociální infrastrukturu aj. O to je 
to komplikovanější, že jedna věc bez druhé nebude nikdy 
dobře fungovat. Výsledek je jaký je – špatné mezilidské vztahy 
v obci, prázdné místní pohostinství,“ píše už v roce 2012 pan 
Študent. Nepřipomíná vám to něco?

Zastupitelům z kandidátky Lichoceves–Noutonice o. s.,  va-
dilo, že rozpočet byl připraven bez jakékoli konzultace s nimi 
a že hlavní prioritou v něm byla, světe div se, oprava budovy 
obecního úřadu. Mimochodem, největší investicí končícího 
volebního období byla, chvíle napětí, oprava budovy obecní-
ho úřadu, a vtírá se pocit, že jde o největší problém naší obce 
za uplynulých 12 let.

„Nedostáváme žádné informace o dění v obci, o každou in-
formaci se musíme doslova doprošovat, podklady na zasedání 
jsou nám doručovány na poslední chvíli! V takovéto atmo-
sféře se opravdu nedá dále pracovat. Bohužel se na rozkladu 
mezilidských vztahů mezi zastupiteli velkou měrou podílela 
paní starostka, která není schopna akceptovat názory nás, 

zastupitelů z „opoziční“ strany, tudíž s ní, z našeho hlediska, 
není možná žádná další spolupráce. Máme důvodné podezře-
ní, že paní starostka manipulovala s datumy v korespondenci 
s významným irským investorem,“ píší v březnu 2012 obča-
nům paní Czmarková a pan Študent a současně na mandát 
zastupitelů rezignují s tím, že se pro obec budou dále angažo-
vat na bázi občanského sdružení.

Vadí i způsob jednání obce s potencionálními investory. 
„Když naši zastupitelé dostali podklady o 22 dnů později, 
tak jsme pochopili, že vedení obce prostě nemá zájem se 
s jakýmkoliv investorem domluvit,“ píše pan Študent a my 
musíme připomenout, že to napsal před deseti lety. Ani v tom 
jsme se nikam nepohnuli. Nic se za tu dobu nezměnilo ani ve 
způsobu komunikace obce s občanskými sdruženími. „Proč 
jsou nám zatajovány zvukové záznamy ze zasedání obce? Proč 
na webu obce stále nejsou zveřejňovány zápisy ze zasedání, 
když to zastupitelstvo schválilo?“ ptá se pan Študent v roce 
2012, aby se o deset let později na totéž marně ptal Spolek za 
krásnější Lichoceves a Noutonice.

Ve volbách v roce 2014 byla postavena jen jedna kandidát-
ka, tentokrát pod křídly tehdy vycházející politické hvězdy 
Starostové a nezávislí. Výsledek voleb zaskočil. „Občané 
rozhodli: chceme změnu. Jasným důkazem je propad Jany 
Muchové, která získala nejméně, 66 preferenčních hlasů,“ píše 
v očekávání změny pan Študent. Žádná však nepřichází. Jana 
Muchová je zvolena znovu, tentokrát již v tandemu s mís-
tostarostou Radovanem Koritenským. „Vedení obce netěží 
z dobrých výsledků z minulých let, ale těží pouze z toho, že se 
nikdo – větší skupinka lidí – o veřejné věci nezajímá, nikdo 
neoponuje, a hlavně nikdo další nechce vzít na sebe zodpo-
vědnost za chod obce. Jsme prostě rádi, že to někdo dělá. To 
je špatně.“ I tento postřeh pana Študenta stojí dnes za zamy-
šlení.

A v roce 2018 už se situace jen opakuje, byť voliči vybírají 
ze dvou kandidátek. Po téměř divadelním výstupu, kdy Ra-
dovan Koritenský přemlouvá Janu Muchovou, aby se funkce, 
kterou nikdo nechce, ujala, je zvoleno stejné vedení obce. 
„Neumím si představit pro obec lepšího starostu a úřední-
ka. Obci ušetřila mnoho peněz, neboť díky svým znalostem 
a kvalifikaci zvládla práce, za které předchozí zastupitelstva 
zaplatila statisíce. Neumím si představit, jak by zastupitel-
stvo pracovalo bez ní,“ řekl na ustavujícím zastupitelstvu pan 
Koritenský. Zbývá připomenout, že díky „kvalifikaci a znalos-
tem“ „skvělého úředníka“ Jany Muchové dostala v uplynulých 
letech obec pokuty ve výši 28.000,– Kč.

Při bilancování úspěchů a neúspěchů, které aktuálně 
mapuje výstava Spolku za Lichoceves a Noutonice krásnější, 
tak každopádně musíme brát v úvahu, že Jana Muchová stojí 
v čele obce již dlouhých dvanáct let, posledních osm s téměř 
totožným týmem. Pojďme jim ve volbách vystavit účet.
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Volný čas

Vaříme levně
Na Čechy se prý valí největší ekonomická krize posledních let a v 
peněženkách to začíná být znát. Skokový růst cen energií, pohon-
ných hmot, a zdražuje i jídlo. Vařit levně nemusí znamenat vařit 
nekvalitně. Máme pro vás pár tipů.

Cuketový nákyp
Pokud nám se surovinami pomůže zahrádka, nakoupíme pocho-
pitelně laciněji. Základem pokrmu, který se jí teplý i studený, je 
cuketa a zužitkujeme v něm i různé přebytky z lednice.
Potřebujeme: 500 g nahrubo nastrouhané oloupané cukety, 4 
vejce, 200 g nastrouhaného sýra typu Eidam, 200 g uzeného 
masa nebo oblíbené uzeniny nakrájené na kostičky, 2 střední 
cibule nakrájené najemno (lze nahradit nebo doplnit pór-
kem), 1 prášek do pečiva, hladkou mouku, 3 stroužky utřené-
ho česneku, sůl, mletý pepř, majoránku, pečící papír.
Postup: Cuketu dáme do mísy a vydatně osolíme, aby pustila 
vodu, kterou slejeme. Přidáme ostatní ingredience, vytvoříme 
těsto, které zahustíme přibližně pěti lžícemi mouky. Dochu-
tíme pepřem, majoránkou, případně solí. Pečícím papírem 
vyložíme hlubší plech, nalejeme těsto a pečeme při 180° do 
růžova přibližně 45 minut.

Fazolový guláš
Luštěniny jsou pro úsporné vaření ideální. Jsou nejen levné a vy-
datné, ale díky vysokému obsahu vlákniny i zdraví prospěšné.
Potřebujeme: 400 g červených nebo bílých fazolí, 100 g 
nahrubo nastrouhaného celeru nebo cukety, 250 g brambor 
na malé kostičky, 2 větší cibule, 3 stroužky utřeného česneku, 
sádlo (lze nahradit olejem), rajčatový protlak, sůl, sladkou 
papriku, pepř, majoránku.
Postup: Fazole propláchneme a necháme namočené ve vodě 
do druhého dne. Vodu slejeme a v čisté uvaříme téměř do 
měkka. Pak necháme necezené odstát. Vodu z fazolí slejeme 
a ponecháme jako vývar. Cibuli necháme na tuku zesklovatět, 
přidáme celer nebo cuketu, opečeme, pak přidáme česnek, 
lžíci protlaku a sladkou papriku a opečeme jednu minutu, aby 
nezhořkly. Zalejeme vývarem z fazolí, přidáme brambory, do-
chutíme solí, pepřem a majoránkou a dusíme cca 15–20 mi-
nut. Nakonec vmícháme vařené fazole. Rozvařené brambory 
a cuketa či celer guláš přirozeně zahustí.

Migas
V pokrmu chudých Španělů upotřebíte zbytky chleba.
Potřebujeme: 5 krajíců staršího chleba nakrájených na kost-
ky, 100 g anglické slaniny na kostičky, 1 cibuli na kostičky, 
polovinu pórku na kolečka, 3 různě barevné papriky na pásky, 
česnek na plátky, sůl, pepř, na obměnu kari či chilli.
Postup: Cibuli na tuku necháme zesklovatět, přidáme slani-
nu, pórek a papriky, opékáme je, až jsou na skus, pak na mi-
nutu přidáme česnek, osolíme a okořeníme. Na druhé pánvi 
opečeme nasucho kostky chleba a smícháme se směsí.

Na podzim nás čekají volby do obecního zastupitelstva. Test 
o naší rodné obci by byl patrně příliš jednoduchý. Ale jak 
znáte svůj rodný kraj?

1. Novodobá krajská samospráva vznikla k 1. 1. 2000. Náš 
kraj je jedním z mála, který v letech 1949–1960 existo-
val v téměř shodných hranicích a to jako

a) středočeský kraj
b) pražský kraj
c) středočeský národní výbor

2. Historicky prvním hejtmanem či hejtmankou našeho 
kraje byl/a

a) David Rath
b) Petra Buzková
c) Petr Bendl

3. Kolik dálnic prochází středočeským krajem?

a) čtyři
b) osm
c) deset

4. Nejvyšší horou středočeského kraje je

a) Tok
b) Říp
c) Milešovka

5. Z následujících středočeských hradů je nejstarší

a) Karlštejn
b) Křivoklát
c) Točník

6. Středočeský kraj je unikátní tím, že nemá své „hlavní“ 
město. Přesto se ve veřejném prostoru jedna úvaha o zří-
zení „hlavního“ města kraje objevila a měl/a jím být

a) Beroun
b) Kolín
c) Kutná Hora

7. Největším zaměstnavatelem středočeského kraje je

a) Velkopopovický pivovar, a. s.
b) ŠKODA AUTO, a. s.
c) LEGO Production, s. r. o.

8. Z následujících umělců není středočeským rodákem

a) Josef Mánes 
b) František Drtikol
c) Antonín Dvořák

Test: Znáte rodný kraj?
1 b), 2 c), 3 c) (Malý chyták –  čtyři dálnice vedly z Prahy před změnou rychlost-
ních komunikací na dálnice, dnes jich je osm, ale dálnicí D0 je i pražský okruh 
a rovněž několik set metrů dálnice D3 u Mezna leží na území středočeského 
kraje.), 4 a), 5 b), 6 c) mimochodem původcem myšlenky byl někdejší hejtman 
David Rath, 7 b), 8 a) fotograf František Drtikol se narodil v Příbrami, skla-
datel Antonín Dvořák v Nelahozevsi, ale malíř Josef Mánes je rodilý Pražák, 
Vltavou kojený 😊.




