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Kandidáti Rozumný rozvoj 2022 neprojevili zájem o vlastní 
prezentaci v Suchých listech. Následující text vznikl v naší 
redakci s využitím veřejně dostupných informací.

Navážeme na úspěchy
Během uplynulých období zastupitelé společně usilovali 
o zlepšení kvality života našich obyvatel ve všech částech naší 
obce. Řada věcí se podařila a my bychom rádi na tuto činnost 
navázali i v dalším období. Nápadů, snů, vizí, ale i sil máme 
zatím stále dost. Buďte si jisti, že jsme vždy konali a budeme 
konat v zájmu obce Lichoceves a vás, jejích obyvatel.

Ve stínu covidu
Uplynulé dva roky nám nedovolovaly uskutečnění projektů, 
které jsme dlouho plánovali. Na druhou stranu jsme šili rouš
ky, zajišťovali desinfekci, nákupy, léky, potravinovou pomoc, 
očkování a testování obyvatel. Práce velmi cenná, nicméně 
neviditelná a pomíjivá.

Vodovod a kanalizace
Prioritou budoucího volebního období pro nás bude schvá
lení nového územního plánu, kde chceme udržet rozumný 
rozvoj našeho území a dokončit dlouholeté snahy obce Li
choceves o vybudování vodokanalizační infrastruktury v obou 
částech naší obce.

Rozumný rozvoj
Budeme aktivně jednat se všemi developery o transparentních 
podmínkách výstavby a převodu vybudované infrastruktury 
do vlastnictví a správy obce. Budeme jednat s vlastníky objek
tu sušičky v centru části obce Noutonice o obecně přijatelném 
a udržitelném řešení tohoto území. Dokončíme revitalizace 
návsi v Noutonicích. Zpracujeme „Zásady pro výstavbu“, 
pravidla pro developery, a to včetně jejich příspěvku obci za 
budoucí náklady spojené s novými rezidenty.

Doprava, odpady, podnikání
Dokončení úpravy podjezdu železničního mostu v části 
obce Lichoceves sníží průjezd kamionů v obou částech obce. 
Zaměříme se na systém likvidace odpadu v našem regionu 
s neustále se zvyšujícími cenami skládkovného. Budeme se 
snažit o vytvoření prostor pro drobné podnikání.

Poselství
Doufáme proto, že s námi sdílíte vizi klidného, nicméně 
smysluplného života v obci s charakterem zemědělské oblasti. 
S komunitou sousedů, kteří se sem nepřijedou jen vyspat, 
ale kteří tady chtějí hlavně žít. Věříme, že naplníme naši vizi 
budoucího života v obci, a budeme velmi rádi, pokud nám 
svoji důvěru prokážete v nadcházejících volbách a dáte nám 
svůj hlas.

Rozumný rozvoj 2022

Volební číslo 1: Rozumný rozvoj 2022
Kandidáti RR2022 chtějí navázat na práci končícího za
stupitelstva. Redakce SL proto stručně připomíná: ve stínu 
covidu realizovali v Tuchoměřicích druhou školní budo
vu, ve Statenicích obecní knihovnu oceněnou ministrem 
kultury, v Kněževsi novou požární zbrojnici a ve Svrkyni 
získali ÚR na stavbu ČOV. U nás kromě opravy budovy 
úřadu nebyla realizována žádná významnější investiční 
akce. „Dlouholeté snahy“ o vybudování vodovodu a kana
lizace u nás trvají již 13 let. V uplynulých čtyřech letech 
bylo na stavbu vodovodu pouze prodlouženo územní 
rozhodnutí. Plán, jak náročné stavby financovat, zastu
pitelé nepředstavili a o tom, kde získat více než 100 mil. 
Kč, dnes nemluví ani kandidáti RR2022. V rámci „aktiv
ního jednání s developery“, které slibují, obec nejméně 
s Pavlem Španko od prosince 2019 vůbec nekomunikuje. 
V „zájmu obce Lichoceves a jejích obyvatel“ dostala obec 
v uplynulých letech za různá pochybení při správě obce 
pokuty v celkové výši 28.000,– Kč, pro jednu z nich si 
museli přijít exekutoři z Celní správy. Sil ale mají kandi
dáti stále dost. Nový územní plán, který kandidátka Dita 
Masopustová jako stávající zastupitelka za něj odpovědná 
slíbila na zastupitelstvu 7. 10. 2020 letos dokončit, však 
stále není. Zůstává tak nadále její „prioritou“.

1. Dita Masopustová (42), účetní, Noutonice

2. Kateřina Křečková (43), zaměstnanec ve státní správě, 
Noutonice

3. Klára Vojtíšková (47), HR specialista senior pro 
východní Evropu v logistické společnosti, Noutonice

4. Michal Štefánek (47), botanik – kurátor herbářových 
sbírek Univerzity Karlovy, Noutonice

5. Jan Hošek (42), zaměstnanec v gastronomii, 
Noutonice

6. Radovan Koritenský (67), důchodce, Lichoceves

7. Štěpánka Stehlíková-Kutmanová (54), 
1. violoncellistka Státní opery Praha,  
Noutonice-Višňovka

8 Romana Nadionová (49), zaměstnanec v gastronomii, 
Lichoceves

9. Milan Majer (67), OSVČ, Noutonice

Všichni kandidáti jsou nezávislí, bez politické příslušnosti.

Kandidují
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Kandidáti Sousedé pro obec neprojevili zájem o vlastní 
prezentaci v Suchých listech. Následující text vznikl v naší 
redakci s využitím veřejně dostupných informací.

Volební program
Jsme sdružení převážně nových kandidátů bez zkušenosti 
v komunální politice, přesto si myslíme, že můžeme navázat 
na dosavadní práci zastupitelstva a pokračovat v rozpracova
ných projektech. Především na dokončení vodokanalizační 
sítě, vybudování odpočinkových a volnočasových zón a pro
pojení všech částí naší obce. Rádi bychom, aby se v budoucím 
územním plánu udržela vesnická atmosféra, kde se sousedé 
znají a lidé se na ulici zdraví. Jsme pro přiměřený nárůst 
počtu obyvatel, aby se naplnily jejich potřeby a kvalita života 
odpovídala současným požadavkům.

Vodovod a kanalizace
Rádi bychom navázali na již dlouhá léta připravovaný pro
jekt obce Lichoceves, který se blíží fázi připravenosti žádosti 
o stavební povolení.

Přiměřený rozvoj území
Je nám jasné, že se nemůžeme bránit nové výstavbě a změně 
urbanismu v naší obci. Chceme ovšem dohlédnout na to, aby 
byl rozvoj přiměřený charakteru a rázu vesnice a zemědělské
ho území, kterým je již po mnohá staletí.

Kvalitní školství
Velice si vážíme úsilí předchozích zastupitelů o zbudování 
mateřské školky a prvostupňové malotřídky. Pokud to bude 
jen trochu možné, chceme připravit a začít realizovat projekt 
k vybudování druhého stupně, ať už ve spolupráci s jinou 
obcí, či v samostatném projektu.

Pestrý komunitní život
Sousedé na vesnici se vždy znali a prožívali společně všechny 
části roku se vším, co to s sebou přinášelo. Od vítání jara přes 
masopust, dětský den, sklizeň, dožínky, trhy, Mikuláše, Váno
ce až po Nový rok. Rádi bychom utužovali mezilidské vztahy 
a v této uspěchané době vnesli do společného soužití trochu 
veselí a dobré nálady.

Elektronická komunikace s úřadem
Jsme ve 21. století a tomu by mělo odpovídat i digitální 
prostředí obecního úřadu. Rychlá komunikace, vyřizování 
potřebných úkonů online, to je jedna z našich vizí.

Odpočinek, relax, setkávání
V obci zoufale chybí prostor pro společné setkávání, jako ces
tu vidíme adaptaci některé z nemovitostí v majetku obce. Ta
kový projekt by významně změnil možnost setkávání obyvatel 

v každé roční době či počasí. Rádi bychom také viděli nejen 
dětská hřiště, ale i klidovou parkovou zónu pro všestranné 
využití nebo sportoviště pro všechny věkové skupiny.

Údržba komunikací
Rádi bychom vyvinuli maximální úsilí o údržbu komunikací 
ve spolupráci se Středočeským krajem a dalšími dotčenými 
orgány.

Poselství
Budeme vděční za jakoukoli Vaši podporu. Umožněte nám 
svou volbou podílet se na udržení a budování bezpečného 
a klidného domova pro naše rodiny.

Sousedé pro obec

Volební číslo 3: Sousedé pro obec 

1. Petr Prokopec (67), stavební technik

2. Hana Tydlitátová (39), referent ve státní správě

3. Eva Drahotínská (52), speciální pedagog

4. Pavla Koubová (45), specialistka prodejního oddělení

5. Michaela Rudolfová (37), laborantka v mikrobiologii

6. Patrik Garčic (47), strojník

7. Daniel Drahotínský (23), IT specialista

8. Irena Chloubová (62), pedagog

9. Jiří Koritenský (30), obchodní zástupce

Všichni kandidáti jsou nezávislí, bez politické příslušnosti.

Kandidují

Sousedé chtějí navázat na projekt kanalizace připravovaný 
obcí. Redakce SL si dovoluje rekapitulovat fakta. „Dlouhá 
léta přípravy“ projektu započala v roce 2009 a trvají tak již 
třináct let. V posledních třech letech obec projekt připra
vuje sama, bez ohledu na záměry investorů. Na zastupi
telstvu dne 7. 10. 2020 byli zastupitelé ze strany Spolku 
informováni, že projekt má vážné vady a nemá reál nou 
šanci projít dalším řízením. Přesto padl slib, že v létě 2021 
„se můžeme těšit“ na územní rozhodnutí. Těšili jsme se 
a v létě 2022 jsme se dočkali výroku posuzovatele. „Po
kud by byl projekt realizován podle přiložené projektové 
dokumentace, bude mít významně negativní vliv na 
Zákolanský potok a raka kamenáče.“ Nevhodně je zvoleno 
i technické řešení. Námi oslovení experti pochybují o jeho 
funkčnosti a upozorňují na vysoké provozní náklady, které 
zaplatí občané formou stočného. Respektujeme názor Sou
sedů, ale s ohledem na tato fakta nepovažujeme dohledné 
získání stavebního povolení pro tento projekt za reálné.
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Lichoceves Noutonice krásnější
Jsme sdružením nezávislých kandidátů, občanů, kterým není 
osud naší obce lhostejný. Název našeho sdružení odkazuje na  
Spolek za krásnější Lichoceves a Noutonice, s jehož názory 
a postoji souhlasíme a hlásíme se k nim. I nám vadí způsob, 
jakým je naše obec řízena, a chceme ho změnit. Protože čle-
nové výkonné rady dodrželi slib a nekandidují, sestavili jsme 
občanskou kandidátku aktivních občanů podobných názorů 
a v petici pro ni získali podporu několika desítek místních. To 
nás zavazuje dotáhnout věc do konce a ucházet se o vaši důvě-
ru. Nabízíme vám kandidáty a kandidátky jak z Lichocevsi, 
tak z Noutonic, starousedlíky i „náplavy“, napříč profesemi 
a věkovými skupinami. Chceme spojovat, spolupracovat a vyu-
žít zkušeností a elánu všech, kdo chtějí život v naší obci zlepšit 
a udělat Lichoceves a Noutonice skutečně krásnější.

Náš program: vodovod a kanalizace do každé 
domácnosti
Věříme, že se obejdeme bez velkých slov a frází. Náš základ
ní program je jednoduchý: vodovod a kanalizace do každé 
domácnosti. Jsme přesvědčeni, že to naši obec momentálně 
pálí nejvíc.

Spolupráce s investory
Je zřejmé, že jakýkoli rozvoj naší obce a zejména výstavba 
vodovodu a kanalizace se neobejde bez spolupráce s investory. 
Naše obec je příliš malá na to, aby podobnou investiční akci 
dokázala postavit sama. Chceme dotáhnout jednání s inves
tory v Lichocevsi a Noutonicích. A říkáme otevřeně: musí to 
být „něco za něco“. Investor chce stavět, my chceme nejméně 
vodovod a kanalizaci pro starousedlíky bez připojovacího 
poplatku. Naši kandidáti mají pro svůj záměr podporu Pavla 
Španko a mají konkrétní příslib spolupráce a možnost převze
tí jeho projektu vodovodu a kanalizace. Vzhledem k tomu, 
že obec dílem projekty připraveny nemá a dílem jsou ne
reálné, jde podle nás o jedinou cestu, jak kanalizaci a vodovod 
v dohledné době postavit. Věříme, že „kopnout“ se dá ještě 
v nadcházejícím volebním období.

Jasná pravidla
Nechystáme se však vydat obec investorům napospas. Chce
me s investory vyjednat smlouvy, které budou občané a spolky 
připomínkovat a budou veřejně projednány a schváleny zastu
pitelstvem. O dalších osudech naší obce nebudeme jednat ani 
rozhodovat za zády občanů. Smlouvami s investory zajistíme, 
že při jakékoli nové výstavbě bude brán ohled na potřeby 
stávajících občanů. Chceme v naší obci vytvořit podmínky 
pro klidné soužití stávajících obyvatel obce i nových sousedů. 
Spolu s novou výstavbou musí být úměrně jejímu rozsahu 
budována i veřejná prostranství, hřiště, občanská vybavenost 
a zeleň.

Otevřená obec
Změníme způsob komunikace obce s občany. Každému, kdo 
se na obec obrátí, se musí dostat pomoci, rady, či alespoň 
slušné odpovědi. Na jednání zastupitelstva budeme pravidelně 
zařazovat bod různé a podněty občanů, a pokud to bude mož
né, přijmeme k nim přímo na zastupitelstvu konkrétní závěr.

Další rozvoj obce
I když vodovod a kanalizace jsou naše „jednička“, nechce
me skončit „jen“ u toho. Spolupráce s investory nám otevře 
cestu k řešení dalších problémů obce. Zaměříme se na vzhled 
veřejných prostranství po vzoru upravené návsi v Lichocevsi. 
Zajistíme důstojnou podobu i návsi v Noutonicích.

Odkloníme dopravu z obou center
Ve spolupráci s investory prosadíme výstavbu nových komu
nikací, které odkloní dopravu z centra Lichocevsi i Noutonic. 
Komunikace, které by měly být postaveny až v dalších fázích 
plánované výstavby, zrealizujeme „předčasně“, a odlehčíme 
tím tranzitní dopravě. Zmizí nebezpečná křižovatka u vily 
a odlehčí se dopravě Na šejdru a na návsi v Noutonicích. Sys
témovým řešením problémů se silniční dopravou je výstavba 
obchvatu, na kterou vyvineme maximální tlak.

Škola
Jak říkal již náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk: nej
důležitější budovou v obci je škola. Budovu máme, ale škola, 
to jsou hlavně učitelé, žáci a jejich rodiny. Ti všichni potřebují 
především jistotu. Vyřešíme dlouho neřešený problém s jme
nováním ředitele či ředitelky naší školy i problém návazného 
vzdělávání žáků šesté třídy. Školu vidíme i jako vhodné místo 
pro organizaci mimoškolních sportovních, vzdělávacích a vol
nočasových aktivit pro děti a mládež.

Veřejný pořádek
Navážeme na tradici akcí „Ukliďme Lichoceves a Noutonice“, 
organizovaných v uplynulých letech spolkem. Krásnější obec 
pro nás znamená i obec uklizená. Zajistíme lepší podmínky 
pro třídění a svoz odpadu.

Společenský život a sport
Zasadíme se o obnovení společenského života, navážeme na 
tradici Dětských dnů, Pálení čarodějnic, Mikulášské, které 
zajistí společenské vyžití dětí, rodin i seniorů. Pokusíme se 
vytvořit sportovní klub pro děti a mládež, pokusíme se dostat 
naše děti od televizí, tabletů a mobilních telefonů.

Hospoda v Lichocevsi
Centrem každé české vesnice byla a je hospoda. Zasadíme se 
o obnovení provozu hospody v Lichocevsi, alespoň s omeze
nou provozní dobou.

Lichoceves a Noutonice krásnější
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Spolek za Lichoceves a Noutonice krásnější opakova-
ně prohlašoval, že se nebude v místních volbách přímo 
angažovat. A teď je tu kandidátka se stejným názvem a je 
na ní třeba i Lucie Svobodová. Nevidíte v tom rozpor nebo 
porušení slibu?

To, co slíbil předseda Spolku, bylo dodrženo. Nikdo z vý
konné rady nekandiduje. A my jsme si právě s Luckou 
Svobodovou řekli, že je to vlastně škoda. Že to, co spolek dva 
roky říká, by v zastupitelstvu mělo dostat prostor. Dali jsme 
dohromady občanskou kandidátku a ten název jsme si prostě 
půjčili, doufám, že o tom to není. Podpořilo nás několik desí
tek občanů ve volební petici, proto do toho jdeme.

Vaše kandidátka je poměrně pestrá. Vy sám jste místní, 
v zastupitelstvu řadu let, kandidují s vámi další staroused-
líci z Lichocevsi i z Noutonic, ale i nedávno přistěhovaní, 
lidé různých profesí, napříč generacemi. Jak jste se vůbec 
dali dohromady?

S Luckou Svobodovou komunikujeme dlouhodobě, víc jak 
dva roky. Na něčem se shodneme, na něčem ne, ale shodne
me se v tom hlavním: obec potřebuje rozvoj a bez rozumné 
dohody s investory to prostě nepůjde. To ukázala poslední 
léta. A i když jsem v tom zastupitelstvu byl, v téhle sestavě 
to k ničemu nevedlo. Většina se s investory ve skutečnosti 
dohodnout nechce a je jedno, kdo to je. Dokonce jsem měl 
pocit, že tohle zastupitelstvo nezajímali ani občané. Když jsem 
navrhl nějaký nepříjemný bod, byl jsem přehlasován. To bych 
chtěl s novou partou změnit.

A není ta vaše parta poněkud nesourodá?

A co je tom špatně? Máme v partě lidi se selským rozumem 
i lidi se školami. Lidi, co tu žijí dlouho, i lidi se zkušeností od
jinud. S jiným pohledem. A to taky potřebujeme. Kandiduje 
s námi i Aleš Krátký z Noutonic, aby ten hlas Noutonic byl 
zastoupen, víceméně jako podpora kandiduje i bývalý starosta 
Miroslav Freibiš, za tu „radu starších“. A Lucka Svobodová 
má osm let zkušeností jako místostarostka pražského obvodu 
velikosti menšího krajského města. Takže za mě docela dobrá 
parta.

Obcí a v diskuzi na FB se šíří, že vaše kandidátka je skry-
tou akcí Pavla Španko, že budete pouze jeho loutky a po 
zvolení mu „vydáte obec na pospas“.

Tyhle krávoviny se obcí šíří od chvíle, kdy se rozkecalo, že 
část starousedlíků „zradila“ a kandiduje s „náplavami“. To je 
to hlavní, co ta končící parta řeší. Z toho dělají téma. Protože 
jiné nemají. Já tady žiju léta, v zastupitelstvu jsem byl dávno 
předtím, než pan Španko ty pozemky koupil. A v obci zůsta
nu, i když je třeba prodá. Já nebudu ničí loutka. Já, pokud 
budu zvolen, chci řešit ten vodovod, kanalizaci, dopravu, ško
lu. Pan Španko a jeho projekt se může někomu líbit, někomu 
ne. Ale on tady prostě je. A má o tu dohodu ještě pořád zá
jem. Pojďme toho využít. Než to prodá někomu, komu bude 
obec ukradená a nafláká tu domky podle starého územního 
plánu a zmizí. Proto říkám: pojďme se s ním i s ostatními 
nějak domluvit, aby z toho obec a občané měli prospěch. To 
je náš program.

Lichoceves a Noutonice krásnější

1. Zdeněk Volf (37), OSVČ
Zastupitel od roku 2014. Svou snahu o rozvoj obce, 
pro kterou není v současném zastupitelstvu dostatečná 
podpora, by rád uvedl v život s novým týmem.

2. Ing. Mgr. Lucie Svobodová (40), ekonomka a právnička
Osm let působila v pražské komunální politice, života 
naší obce se účastní více než dva roky. Nabízí především 
své zkušenosti se získáváním dotací.

3. Aleš Krátký (50), manažer
V Noutonicích bydlí již 15 let, věří, že své zkušenosti 
s řízením projektů a krizového managementu uplatní i ve 
vedení obce.

4. Kateřina Švábová (43), pedagogický pracovník
Milovnice zvířat a přírody vůbec, může nabídnout své 
zkušenosti z dvacetileté praxe ve školství. Ráda by se 

zaměřila na kvalitu předškolního a školního vzdělávání 
a na zájmové aktivity dětí a mládeže.

5. Miroslav Soliš (67), důchodce
Pan Miroslav Soliš se pohybuje v komunitě nájemníků 
bytů v Lichocevsi a rád by se zasadil o zlepšení vztahů 
mezi starousedlíky a novými sousedy.

6. Jan Fiala (42), reklamační technik
Vášnivý myslivec. Na rozvoj obce by v případě zvolení 
dohlížel především z pohledu životního prostředí a rád by 
také přispěl k širší spolupráci obce se zájmovými spolky.

7. Miroslav Freibiš (74), důchodce, bývalý starosta
Angažuje se nepřetržitě od roku 1975, v letech 1993 až 
2006 byl starostou obce. Jeho vizí je společný rozvoj 
Lichocevsi a Noutonic na bázi projektů Obec v zahradě 
a Místo pro život.

Všichni kandidáti jsou nezávislí, bez politické příslušnosti.

Vodovod a kanalizace do každé domácnosti,
říká Zdeněk Volf, kandidát Lichoceves a Noutonice krásnější

Volební číslo 2: Lichoceves Noutonice krásnější
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Jinak a lépe!

Kandidáti Jinak a lépe neprojevili zájem o vlastní prezentaci 
v Suchých listech. Následující text vznikl v naší redakci s vyu-
žitím veřejně dostupných informací.

Program
Pokud jde o program, tak ten kandidáti Jinak a lépe předsta
vili jako první již spolu s peticí za podporu jejich kandidátky. 
„Protože takhle to dál už v naší obci nejde, rozhodli jsme se, 
že to budeme dělat prostě Jinak a lépe,“ píší v úvodu, vy
světlují tím současně svou motivaci pro kandidaturu i svůj 
originální název, a my z dalšího textu vybíráme.

Územní plán
Chceme stejně hezké Noutonice, jako bude Lichoceves. Obec 
v zahradě je hezký projekt, který zajistí příchod nových lidí, 
děti, obchody, velkou školu, hřiště, park. Pro Noutonice je 
třeba dopracovat podobu nového územního plánu, zejména 
koncepci návsi ve vztahu k sušičce a doplnění infrastruktury, 
především chodníky, veřejné prostory, zeleň, hřiště, obchody 
a služby. Celkově je třeba vyřešit výstavbu veřejné infrastruk
tury – vodovod, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení, 
parky, budovy škol, DPS – a to ve spolupráci se subjekty, jež 
mají zájem realizovat výstavbu v obci. Developeři chtějí sta
vět, obec se s nimi musí domluvit, co pro ni za odblokování 
výstavby udělají.

Rozvoj obce
Pojďme lépe hospodařit s majetkem obce, s budovami, po
zemky, lesy i polnostmi. Na vybraném pozemku obce může
me s využitím dotací postavit nový dům s obchody a byty pro 
mladé a seniory. Vyjednejme s vlastníky pozemků možnost 
postavit nové komunikace a chodníky pro zvýšení bezpečnosti 
chodců, jako první můžeme postavit nový chodník z Lichoce
vsi do Noutonic. Obnovme původní cesty v krajině, tam, kde 
byly a kde po nich chodily už naše babičky.

Škola
Škola by měla být naší výkladní skříní, protože v dětech si 
vychováváme vlastní budoucnost. Budovu máme, pojďme z ní 
udělat skvělou školu, kterou nám budou okolní obce závidět. 
Školu je třeba stabilizovat jmenováním ředitele a posílením 
jeho kompetencí a dostatečným finančním zázemím. Nechme 
nově jmenovaného ředitele dělat jeho práci a chtějme po něm 
výsledky.

Obec a občan
Obec musí průběžně informovat o tom, co dělá a proč, jak se 
snaží zlepšit život v obci. O důležitých věcech bychom měli 

rozhodovat všichni, ne se o nich dozvědět z mailu pár hodin 
předtím, než se o nich rozhodne. Pojďme využít sociální sítě, 
web, a také se více osobně potkávejme.

Místo pro setkávání
Nemovitosti obce mají sloužit občanům. Téměř hned může 
být zpřístupněn velký pozemek za noutonickým krámkem, 
stačí jej posekat, osadit lavičkami, vybudovat grilovací místo 
a udržovat jej. Na pozemku obce mají běhat děti a odpočívat 
občané, ne se tam pást ovce 😊.

Volební číslo 4: Jinak a lépe!

1. Lenka Anna Lukášková (40), podnikatelka

2. Jonáš Volf (25), student

3. Alena Němcová (50), podnikatelka

4. Lucie Thímová (33), učitelka

5. Matěj Weig (22), student

6. Petra Vyšehradská (42), učitelka

7. Jan Puchmeltr (58), manažer

8. Radek Prokopius (46), trenér 

Všichni kandidáti jsou nezávislí, bez politické příslušnosti.

S kandidátkou JAL č. 3 Alenou Němcovou jsme přinesli 
obsáhlý rozhovor v SL 2/2020. Její názory si můžete při
pomenout v našem webovém archivu www.suchelisty.cz. 
My vybíráme jen stručně: „Demokracie se vždy řídí větši-
nou. A já jsem přesvědčena, že většina občanů si nepřeje, aby 
byl z obce skanzen.“ Paní Němcová rovněž patří k aktiv
ním, slušným a neanonymním diskutujícím na naší face
bookové stránce. I tam máte možnost seznámit se s jejím 
náhledem na dění u nás v obci. Nedávno zde například 
připomněla, že i ona se v minulosti snažila nějak kon
krétně přispět k tomu „společnému“. „My a sousedi jsme 
nabízeli obci, že kompletně odbahníme a vyčistíme požární 
nádrž v Noutonicích. Nic jsme po obci nechtěli, jen souhlas, 
abychom to mohli udělat. Marnost. Nebyl čas to projednat, 
rozhodnout. A tak místo hezkého místa máme zabahněnou 
a při vysokých teplotách zapáchající nádrž za domy. A obci je 
to jedno.“ Není asi divu, že takováto zkušenost vede paní 
Němcovou a další kandidáty k přesvědčení, že je třeba to 
zkrátka dělat Jinak a lépe!



strana 7

SUCHÉ LISTY 

Volby 2022

Jak volit

Jak volit v komunálních volbách
Místní volby se konají 23. a 24. září 2022. Volební místnosti 
jsou otevřeny od pátečních 14.00 do 22.00. V sobotu pak 
můžeme volit od 8.00 do 14.00. Naše obec tvoří jeden voleb
ní obvod a je rozdělena do dvou okrsků. Občasné s trvalým 
pobytem v místní části Lichoceves volí ve volebním okrsku 
č. 1 a svůj hlas mohou odevzdat v č. p. 20 Lichoceves, v bu
dově obecního úřadu. Občané s trvalým pobytem v místní 
části Noutonice volí ve volebním okrsku č. 2 a mohou volit 
v č. p. 22 Noutonice, v budově obecní klubovny. Ve volební 
místnosti se musíte prokázat platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky. I když se s členy 
volební komise třeba budete znát, musí komise na prokázání 
totožnosti trvat. Volební lístky budou distribuovány do vašich 
schránek, pokud je nedostanete, zapomenete či „pokazíte“, 
volební komise vám na místě vydá náhradní. V případě, že 

některá z volebních stran některého kandidáta odvolá, bude 
tato informace vyvěšena ve volební místnosti. Volební lístek 
má podobu „plachty“ se všemi kandidáty. Volební strany 
mohly navrhnout více kandidátů, volíme však sedm zastupi
telů. Možné platné způsoby úpravy volebního lístku jsou níže 
v infografice. Především nezapomeňte, že na rozdíl od voleb 
do Sněmovny se v místních volbách nepoužívají kroužky, ale 
křížky umístěné do čtverečků před názvem strany nebo jmé
nem kandidáta. Jiná úprava může znamenat neplatnost hlasu! 
V případě, že označíte i odvolané kandidáty, váš hlas nepropa
dá, pouze nebudou započteny hlasy pro odvolané kandidáty. 
Výsledky můžeme očekávat snad v sobotu večer, budou zveřej
ňovány průběžně na specializovaném webu www.volby.cz. 
Podrobné informace a vysvětlení najdete na oficiálním webu 
ČSÚ na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/volby2022.

A) Volba celé kandidátky
Nejjednodušší způsob volby je podpořit celou vybranou 
kandidátní listinu, a to křížkem před jejím názvem. Hlasy 
obdrží všichni kandidáti v pořadí navrženém volební 
stranou. Pozor! V komunálních volbách se nepoužívají 
preferenční hlasy. Pokud zakřížkujete současně volební 
stranu a jednotlivé kandidáty na ní, k těmto preferenč
ním hlasům se nepřihlíží. V případě, že chcete preferovat 
jednotlivé kandidáty, použijte způsob volby C).

 Volební strana První
vylosované číslo: 1

 1. Kandidát Adam

 2. Kandidátka Eva

 3. Kandidát Pavel

 4. Kandidát Petr

 5. Kandidát Lukáš

 6. Kandidát Jan

 7. Kandidát Marek

 Strana Druhá
vylosované číslo: 2

 1. Kandidát Adam

 2. Kandidátka Eva

 3. Kandidát Pavel

 4. Kandidát Petr

 5. Kandidát Lukáš

 6. Kandidát Jan

 7. Kandidát Marek

 SNK
vylosované číslo: 3

 1. Kandidát Adam

 2. Kandidátka Eva

 3. Kandidát Pavel

 4. Kandidát Petr

 5. Kandidát Lukáš

 6. Kandidát Jan

 7. Kandidát Marek

 Volební strana První
vylosované číslo: 1

 1. Kandidát Adam

 2. Kandidátka Eva

 3. Kandidát Pavel

 4. Kandidát Petr

 5. Kandidát Lukáš

 6. Kandidát Jan

 7. Kandidát Marek

 Strana Druhá
vylosované číslo: 2

 1. Kandidát Adam

 2. Kandidátka Eva

 3. Kandidát Pavel

 4. Kandidát Petr

 5. Kandidát Lukáš

 6. Kandidát Jan

 7. Kandidát Marek

 SNK
vylosované číslo: 3

 1. Kandidát Adam

 2. Kandidátka Eva

 3. Kandidát Pavel

 4. Kandidát Petr

 5. Kandidát Lukáš

 6. Kandidát Jan

 7. Kandidát Marek

B) Volba kandidátky a jednotlivých kandi-
dátů z jiných kandidátek
Máte dilema? Preferujete jednu kandidátku, ale přesto 
vás oslovují i jednotlivých kandidáti jiných stran? Volbu 
můžete kombinovat. Můžete křížkem před názvem označit 
jednu volební stranu a pak opět maximálně 7 kandidátů 
jiných stran, a to křížky před jejich jmény. Přednostně se 
započítají hlasy pro jednotlivé kandidáty, zbytek hlasů až 
do počtu sedmi obdrží kandidáti volební strany, kterou jste 
také označili.

 Volební strana První
vylosované číslo: 1

 1. Kandidát Adam

 2. Kandidátka Eva

 3. Kandidát Pavel

 4. Kandidát Petr

 5. Kandidát Lukáš

 6. Kandidát Jan

 7. Kandidát Marek

 Strana Druhá
vylosované číslo: 2

 1. Kandidát Adam

 2. Kandidátka Eva

 3. Kandidát Pavel

 4. Kandidát Petr

 5. Kandidát Lukáš

 6. Kandidát Jan

 7. Kandidát Marek

 SNK
vylosované číslo: 3

 1. Kandidát Adam

 2. Kandidátka Eva

 3. Kandidát Pavel

 4. Kandidát Petr

 5. Kandidát Lukáš

 6. Kandidát Jan

 7. Kandidát Marek

C) Volba kandidátů napříč kandidátkami
Oslovili vás kandidáti napříč kandidátkami? Nebo je na 
vámi preferované kandidátce někdo, komu naopak hlas 
dát nechcete? Sestavte si své vlastní zastupitelstvo. Napříč 
kandidátkami můžete označit opět maximálně sedm kandi
dátů a každý z nich obdrží hlas. Vybrané kandidáty označte 
křížkem před jejich jménem.



strana 8

SUCHÉ LISTY 

Volby 2022

Rozhovor

Ve volebním speciálu Suchých listů jsme se kromě kandidujících 
subjektů rozhodli dát prostor i lidem, kteří, ač nekandidují, 
ovlivňují osudy naší obce možná stejně jako naši zastupitelé. 
Prvním z nich je většinový vlastník pozemků v Lichocevsi pan 
Pavel Španko.
Na úvod navážeme na naše poslední povídání. Jak se vyvíjí 
projekt Obec v zahradě a jak se vyvíjí vaše spolupráce se 
zastupitelstvem?

Bohužel nijak. Pokud obec nespolupracuje, nekomunikuje, 
tak my pokračujeme v přípravě projektu po vlastní ose. Je to 
škoda, ale bohužel nemáme jinou možnost.
Toto číslo je věnováno volbám. Můžete se vyjádřit k tomu, 
že stojíte za kandidátkou Lichoceves Noutonice krásnější 
a možná i za kandidátkou Jinak a lépe? Že je to jen cesta, 
jak se „zmocnit“ obce?

Já se věnuji projektům naší skupiny, kde Obec v zahradě je 
sice srdcovka, ale není to jediný projekt. Představa, že řeším, 
kdo bude kandidovat v Lichocevsi, a nespím z toho, je mimo 
realitu. Navíc to uráží všechny kandidáty. Dát se v malé 
obci na politiku, angažovat se, chtít věcmi pohnout, to chce 
respekt k těm lidem, a ne to smáznout tvrzením, že jsou to 
loutky.
Přesto. Kandidáti Lichoceves Noutonice krásnější odkazu-
jí na Spolek, ve kterém působíte, a jasně mluví o předběž-
ných dohodách s vámi.

Troufám si říct, že to množství kandidátek, které se objevilo, 
je svým způsobem výsledek působení spolku. Lidé se aktivizo
vali, dříve byla jedna, dvě kandidátky, dnes jsou čtyři. Z vý
konné rady nikdo nekandiduje, v tom jsme dodrželi slovo. 
Když přišla Lucka Svobodová se Zdeňkem Volfem, že chtějí 
udělat kandidátku, která by reprezentovala konkrétní doho
du o rozvoji obce, jednal jsem s nimi, jako vždycky jednám 
s každým, kdo o to projeví vážný zájem.
A o čem?

O naprosto konkrétních věcech. Vodovod a kanalizace. Řešení 
dopravy. Rozvoj obce. Pokud jde o vodu a kanalizaci, tak se 
obec rozhodla, že se nebude ohlížet na můj investiční záměr 
a bude to projektovat sama. Minimálně projekt kanalizace je 
fiasko. Není to realizovatelné. A pokud ano, tak by to bylo 
drahé. Pro občany. To stočné by byl nesmysl. Další věc je, že 
to obec nezaplatí. Z vlastního rozpočtu nikdy a dotace pro 
tak malé obce prostě nebudou. Já říkám několik let: pojďte se 
domluvit. Já potřebuji vodovod a kanalizaci pro svůj projekt. 
Já to postavím pro všechny a připojím starousedlíky zdarma. 
Nebudeme čekat na dotaci, která nepřijde, nebudeme svá
záni podmínkami. Zvolíme řešení, které nebude pro občany 
nesmyslně drahé. A za čtyři roky to může být hotové.

Občané možná mají pocit, že si tím chcete obec koupit.

Ale vždyť celé je to o nějaké rozumné dohodě. Obcí se také 
šíří, že mi jde jen o peníze. Potěšil mě nedávný komentář paní 
Němcové na FB, která má vlastní volební projekt Jinak a lépe, 
a přesto říká: přestaňme bojovat, pojďme se domluvit. A vlast
ně místo mě odpovídá i na otázku toho zisku. Já jsem do pro
jektu nainvestoval desítky milionů, které se mi, pokud vůbec, 
vrátí až v nějaké z posledních etap. Kdo ví, jestli se toho vůbec 
dožiju. Kdyby mi šlo o peníze, nebudu nic řešit a postavím 
domky podle stávajícího územního plánu. Nebudu se starat 
o vztahy s místními, nebudu se snažit o dohodu.
A jak to souvisí s jednou z kandidátek, s kterou jednáte?

Kandidáti musí něco slíbit. Je tady kandidátka, která to chce 
dělat jinak a lépe, je tady kandidátka, která chce něco udělat 
pro obec, je tady kandidátka, která chce rozumný rozvoj. Ale 
jak to udělají? Kandidáti, kteří se hlásí k fungování končícího 
zastupitelstva, měli možnost ty věci už udělat. Výsledky žádné. 
Kandidáti slibují vodovod, kanalizaci, prostory pro volný čas, 
novou školu. Kde na to vezmou? Budou dál čekat na dotace, 
které nebudou, a léta spořit z šestimilionového rozpočtu? 
Kandidáti Lichoceves Noutonice krásnější přišli za investory 
a říkají: domluvme se. Vy chcete stavět své projekty, my chce
me vodovod, kanalizaci a řešení dopravy. A jasně to voličům 
říkají. To je čitelná hra.
Zdá se, že řada občanů nemá ani tak obavy z vašeho pro-
jektu, jako z vás osobně.

Těžko se bránit fámám. Slyšel jsem, že vydírám nájemníky. 
Pravda je taková, že všem spořádaným nájemníkům jsem 
smlouvy prodloužil už teď, před volbami, právě proto, abych 
jejich rozhodování neovlivňoval. Prý to tu srovnají buldozery 
se zemí. Na každé prezentaci ukazujeme, jak bude stávající 
zástavba začleněna. Já jsem v obci každý týden. Každý mě 
může zastavit a zeptat se, jak se věci mají doopravdy. Nebo mi 
klidně napsat na mail pavel@spanko.cz, rád odpovím.
Jako zkušený investor jistě máte svůj „plán B“. Jak se za-
chováte, pokud ani po těchto volbách k dohodě nedojde?

Lichoceves není jediný náš projekt a práce musí člověka taky 
bavit. A já si naštěstí mohu vybírat, kam tu energii nasměruji. 
Pokud se tady věci nepohnou, nebudeme mlátit hlavou do 
zdi. Obrátíme úsilí jinam. A Lichoceves může dalších jede
náct let projektovat vodovod a kanalizaci. Ale nechci končit 
negativně. Jsem pozitivní člověk a věřím, že Lichoceves si 
nezaslouží další promarněné volební období. Je to v rukou 
občanů a já pochopitelně budu jejich vůli respektovat. Pokud 
z nových voleb vzejde zastupitelstvo, které bude chtít jednat, 
třeba o reálném projektu vodovodu a kanalizace, já jsem 
k tomu nadále připraven.

Lichoceves je srdcovka, ale máme i jiné projekty, 
říká Pavel Španko, většinový vlastník pozemků v Lichocevsi
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O názor na volební klání jsme požádali i pana Matěje Čonku, 
člena rodiny vlastnící pozemky v Noutonicích.

V čem jsou podle vás tyto volby významné pro Noutonické?

Tyto volby nejsou referendum o projektu Obec v zahradě. 
Nejsou o tom, jestli stavět, ale jak. A hlavně jde o to, jestli 
z voleb vzejde zastupitelstvo, které se bude umět s investory 
dohodnout. To říkám jako občan. Jako podnikatel bych si 
klidně mohl říct, že mi na postoji zastupitelstva nezáleží. Ale 
naše rodina tady žije léta, já svými projekty navazuji na práci 
otce a chtěl bych, aby se našla cesta, jak zájmy investorů a stá
vajících sousedů propojit. Aby se obec rozvíjela. O tom jsou 
tyhle volby. 

Přesto si řada lidí v Noutonicích myslí, že tyto úvahy se 
Noutonic netýkají.

Potencionální investoři, to není jen Pavel Španko. Ano, ta 
situace v Lichocevsi je jiná. Je tam jeden vlastník, a pokud by 
se obec nechovala v uplynulých čtyřech letech hloupě, mohli 
jsme být dál. V Noutonicích je to složitější, je nás tu více 

vlastníků. Ale pokud se má obec rozvíjet jako celek, tedy Li
choceves i Noutonice, tak i my musíme spolupracovat a svým 
způsobem vytvořit protiváhu tomu, co představuje pan 
Španko v Lichocevsi. Bude to vyžadovat, aby každý trochu 
ustoupil. A hlavně aby tu bylo zastupitelstvo, které bude pro 
investory partnerem, a ne protivníkem. 

A jak konkrétně se k tomu mohou noutoničtí vyjádřit ve 
volbách?

Jít volit a volit změnu. Uskupení reprezentující stávající politi
ku nicnedělání, ať už si říkají jakkoli, nepředstavují perspek
tivu. Tito lidé měli léta na to předvést, co umí, a výsledky 
vidíme. Respektive nevidíme. Pak je tu kandidátka, která 
symbolicky říká Jinak a lépe. To je určitě potřeba a věřím, že 
to voliče osloví. A kandidátka Lichoceves a Noutonice krás
nější, která říká chceme vodovod, kanalizaci a odvést dopravu 
z center a víme, jak to uděláme. Je to společný program pro 
Lichoceves a Noutonice a je konkrétní. Já jej podpořím a vě
řím, že je to dobrá volba. 

Podpořím vodovod a kanalizaci do každé rodiny, 
říká Matěj Čonka, zástupce vlastníků pozemků v Noutonicích 

Od: Spolek Lichoceves Noutonice <spoleklichocevesanoutonice@gmail.com>
Date: čt 24. 3. 2022 10:51
Subject: dotaz Lichoceves
To: <info@zeusnoutonice.cz>
 
Vážení,
jsme vydavatelem časopisu Suché listy zaměřeného na dění v obci Lichoceves Noutonice (viz  
www.suchelisty.cz).
Do nejbližšího čísla připravujeme mimo jiné článek o navrhované změně územního plánu č. 2, která se 
dotýká téměř výhradně pozemků ve vlastnictví firmy ZEUS NOUTONICE, a. s.
Stejně tak obec tvrdí, že na připravované změně ÚP s firmou ZEUS NOUTONICE, a. s., spolupracovala.
Rádi bychom Vám proto rovněž dali prostor pro vyjádření k danému tématu a dovolujeme si požádat 
o zodpovězení následujících otázek:
1) Kdo inicioval změnu územního plánu č. 2. Byla to obec, nebo firma ZEUS NOUTONICE, a. s.?
2) Vedla obec s firmou ZEUS NOUTONICE, a. s., o připravované změně územního plánu nějaká jednání, 
pokud ano, kdo se jich účastnil za obec a kdo za firmu ZEUS NOUTONICE, a. s., a co bylo jejich obsahem?
3) Obec tvrdí, že spolupráce (míněno na změně územního plánu č. 2) s firmou ZEUS NOUTONICE, a. s., „je 
skvělá“. Mohli byste uvést, v čem tato spolupráce konkrétně spočívala či spočívá a zda sdílíte názor obce 
na její hodnocení?
4) Obec tvrdí, že smyslem změny ÚP je přestěhovat sušičku obilí z centra obce k nádraží. Existuje skutečně 
takovýto záměr a má ho ZEUS NOUTONICE, a. s., ve vážném úmyslu realizovat?
5) Jak v této souvislosti vysvětlíte, že podle našich informací vedl ZEUS NOUTONICE, a. s., v nedávné 
minulosti vážná jednání o odprodeji všech svých nemovitostí v Noutonicích?
6) Obec tvrdí, že přesun sušičky vyřeší problém s dopravou v Noutonicích. Jakým způsobem (konkrétně 
kudy) budou probíhat převozy do nové lokality? Obec dále tvrdí, že přesun sušičky umožní převedení 
dopravy na železnici. Prověřoval ZEUS NOUTONICE, a. s., reálnost tohoto záměru a s jakým výsledkem? 
7) Navrhovaná změna územního plánu významně zhodnotí minimálně část pozemků ve vlastnictví ZEUS 
NOUTONICE, a. s. Má ZEUS NOUTONICE, a. s., v případě schválení této změny ÚP v úmyslu podílet se na 
financování infrastruktury v obci či jinak finančně či materiálně přispět na rozvoj obce? Požadovala obec 
při případných jednáních nějaké záruky v tomto smyslu?
 8) Existují nějaké osobní vazby mezi předsedou představenstva ZEUS NOUTONICE, a. s., panem Ing. Janem 
Millerem, a starostkou obce Lichoceves, paní Mgr. Janou Muchovou?
Vzhledem k redakční uzávěrce si o odpovědi dovolujeme požádat nejpozději do pondělí dne 28. 3. 2022 
do 14:00.
Děkujeme.
David Pecháček
Suché listy

Redakce Suchých listů odeslala firmě ZEUS dotazy na oficiální adresu 
uvedenou na webu 24. 3., redakční uzávěrka byla 28. 3., číslo vyšlo  
31. 3. Firma ZEUS ani obec možnost vyjádřit se ke změně územního 
plánu č. 2 nevyužily. 

Náš článek týkající se změny územního plánu č. 2 v SL březen 
2022 se dočkal zajímavé reakce ze strany předsedy předsta
venstva ZEUS Noutonice, a. s., pana Jana Millera. Ta byla 
na náklady obce distribuována do vašich schránek. Sama tato 
skutečnost nás ujistila o tom, že bylo správné věnovat této 
problematice pozornost. Téma je nadále velmi živé, odstupující 
zastupitelstvo se snaží tuto změnu prosadit doslova na poslední 
chvíli. Bude tak jistě prostor se k němu ještě vrátit. Rádi by
chom však upozornili na tři drobnosti. Jak dokládá přiložený 
dokument, firma ZEUS Noutonice dostala předem prostor se 
k věci vyjádřit. Na naše dotazy však nikdo nereagoval. Tudíž 
neodpovědět, a pak se ohánět praktikami Rudého práva, nám 
přijde poněkud nefér. Stejně tak nám pan Miller svou reakci 
neposkytl ani dodatečně. Prostor by jistě dostal. Pokud jde 
o tvrzení, že redakční články jsou anonymní, a pan Miler tak 
neví, s kým polemizovat, pak připomínáme, že všechny ne
označené články vyjadřují názor výkonné rady spolku, jak je 
od prvního čísla uvedeno v tiráži. Závěrem uvádíme, že argu
mentace „všechno je k nahlédnutí na obci a není třeba z toho 
dělat senzaci“ je v realitě naší obce poněkud lichá. Jak dokládá 
naše dvouleté snažení, získat z obce jakoukoli informaci je 
prakticky nemožné. SL tak suplují nečinnost v informování ze 
strany obce a budou tak činit i nadále.

Změna územního plánu č. 2.
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Při přípravě tohoto volebního speciálu jsme si řekli, že by 
bylo dobré to volební klání také trochu odlehčit. Dát prostor 
i nadčasovým tématům a myšlenkám. Věříme, že jsme je 
našli v poutavém povídání s naší zajímavou sousedkou paní 
Sidonií Jiravovou. Ta už léta žije na bývalém mlýně v údolí 
Zákolanského potoka na katastru Noutonic. Po celou dobu 
nám odpovídala otevřeně, i o věcech, které rozhodně nemo
hou sloužit jako vzor školní mládeži, jak záhy sami zjistíte. 
A pochopitelně, že krom vzpomínek, střípků a zajímavostí 
došlo i na naši přítomnost a budoucnost.
Při přípravě našeho rozhovoru jsme zjistili zajímavou 
věc. Z veřejných zdrojů se toho dá hodně zjistit o vašich 
mužích, o tomto mlýně, ale o vás samotné vlastně nic. Co 
byste o sobě prozradila?

No já asi až tak zajímavá či něčím výjimečná nejsem. Ale asi 
jsem ty chlapy něčím inspirovala. Jinak pocházím z obyčejné 
rodiny, byli jsme tři sourozenci, otec byl rytec bankovek ve 
státní bance, máma byla v domácnosti. Dělala jsem oděvní 
průmyslovku, ale už od nějakých patnácti, šestnácti let mě 
to táhlo k tomu kumštu, k těm umělcům. Byli jsme taková 
břevnovská parta, byl tam Pavel Bobek, Johan Kaplický a Jiří 
Laurent, mimo jiné zakládající člen Olympiku. Byla to krás
ná doba uvolnění počátku šedesátých let, doba, kdy Prahu 
navštívil jeden z největších beatníků, Allen Ginsberg.
Tehdy někdy vznikl vztah s vaším prvním osudovým mu-
žem, básníkem Václavem Hrabětem.

No my jsme se v té partě pohybovali kolem vinárny Viola, 
kde už v té době měl Vašek Hrabě pásmo veršů, a také tam 
prodával knihy. Ale poznali jsme se v Senohrabech, kde měla 
a dodnes má naše rodina trampskou chatu, kam ho přivedli 
přátelé. A tam nějak přeskočila jiskra.
A pak jste za něj opravovala sešity…

Ano, byl to muž mnoha profesí a věčně nic nestíhal. A mimo 
jiné byl také češtinář, tak ty domácí kompozice opravdu 
občas zbyly na mě. Vždycky mi řekl: „Žáková“, on mi jinak 
neřekl, „Žáková, tohle ještě počká a tohle už opravdu hoří“.
Viola vás nakonec přivedla i k Miroslavu Jiravovi…

Až mnohem později jsme si řekli, že jsme na sebe byli zvě
daví. On doslova řekl, že když mě viděl zjevit se v té Viole, 
že jako bych vystoupila z renesančního obrazu od Botticelli
ho. Tak musíte si představit, byla jsem tehdy mladá, štíhlá, 
vysoká. Já jsem nejdřív znala jeho dílo, chodila jsem na jeho 
výstavy. A měla jsem třeba kamarádky, které nechaly doma 
manželovi vzkaz „ohřej si buřta, jdu k Jiravovi do atelié
ru“. Tak jsem si říkala, co to je za člověka? Dlouho jsme se 
potkávali cestou na oběd, já chodila do Spisovatele, Jirava 
měl devět let stůl v Klášterní vinárně. A vždycky jsem říkala, 

podívejte holky, jakej to je vošklivej chlap. Aniž bych tušila, 
že do roka se stane mým osudem.
Co říkali rodiče na váš vztah se starším umělcem?

Navíc ženatým. No bylo to trochu dramatické, vidím to jako 
dnes, když jsem přišla do Violy, on u stolu s tehdejší man
želkou, barmanka jeho bývalá milenka, u vedlejšího stolu 
další, a já hlásím „pane Jirava“, to jsem mu ještě starosvětsky 
vykala, „pane Jirava, já jsem dneska odešla z domu“. Ale on 
měl obrovské kouzlo, tak se to nakonec všechno urovnalo, 
i s mou rodinou.
A jak jste se dostali sem?

Jirava sháněl ateliér, dělal do architektury, do velkých soch, 
a potřeboval na to místo. Tak rozhodil sítě po pražských 
barech a někdo mu dal tip na tenhle mlýn. Pak sem dvakrát 
jeli a nenašli to. Vůbec si to neumíte představit, jak to tady 
tenkrát vypadalo, pohraničí po válce hadr, zpustlé statky, ten 
náš mlýn sloužil školní mládeži k dobývání při bojovkách, 
zatlučená okna, no hrůza. Ona ta móda těch mlýnů, to přišlo 
daleko později, v tom byl Jirava takový průkopník. No a jed
nou mi, zase ve Viole, povídá: „Tak co holčičko, chtěla bys taky 
vidět můj ateliér?“ A já pochopitelně: „Ano, pane Jirava.“ Tak 
jsme vzali taxík, ale ten taxikář nás vyhodil v Přílepech, jako 
„já se bojím, já dál nejedu“. Tak Jirava koupil pytel vážených 
karamelek, vzal to zkratkou přes kopec přes Svrkyni, vždyc
ky hodil karamelku, já pocupitala, snědla ji, a tak to šlo, až 
tu poslední hodil támhle na horizontu, ukázal směrem sem 

Sidonie Jiravová, roz. Žáková (1946) Mládí strávila 
s bohémskou partou pražského Břevnova, aktivní život 
prožila po boku sochaře Miroslava Jiravy. Žije na bývalém 
mlýně v údolí Zákolanského potoka, který je neveřejnou 
galerií pod širým nebem. „Ale dobrým lidem vždycky ráda 
otevřu,“ říká.

Vytvořili jsme si tady svůj vlastní svobodný svět, 
říká Sidonie Jiravová, správkyně soukromé galerie pod širým nebem 
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a povídá: „Tak co holčičko, chtěla bys tady se mnou žít?“ Kdy
bych věděla, jak se tu nadřu, tak jsem tu karamelku vyplivla 
a utekla zpátky k mamince.
A pak už jste zůstali tady?

My jsme pak léta žili v krásné symbióze střídavě tady a na 
Malé straně, na Tržišti, tam vznikaly skici a tady sochy. Vzpo
mínám si, jak sem jednou přijela i výtvarná komise posu
zující nějaké Mirkovo dílo. Předseda komise, na jméně už 
dnes nezáleží, povídá: „Poslyš, soudruhu, mně se to nelíbí. Tady 
to zavání šlechtickým sídlem.“ A Mirek povídá: „Ale my jsme 
přece ti šlechtici ducha, ne?“ No pak se tu soudruh profesor 
i s celou komisí opili pod obraz. A sochu schválili.
Mluvila jste o atmosféře uvolnění počátku šedesátých let, 
kterou vystřídala normalizace, a později přišla sametová 
revoluce, před chvílí jsme si trochu „zasoudruhovali“. Jak 
se vůbec ve vašem životě projevily politické změny?

Jirava byl sice umělec, ale byl neuvěřitelně sečtělý. On byl 
v dětství těžce nemocný, prorokovali mu jen krátký život, 
měl prý vydržet do osmnácti. Proto toho chtěl hodně stih
nout, hodně studoval, četl. Díky tomu měl marxismusleni
nismus načtený dávno před únorem 1948. On dobře věděl, 
že tudy cesta nevede, tak se toho vyvaroval a do strany ho 
nikdy nedostali. A i v tom kumštu se orientoval na nadčasová 
témata.
Takže žádní úderníci?

Žádní úderníci, žádní horníci. Ono to bylo sice hůř placené, 
ale zase se nemusel bát, že to bude muset za tři roky odstra
nit. Takže rostlinné motivy, kašny, ženský. Ale třeba osmaše
desátý ho hodně poznamenal, spousta přátel emigrovala. On 
nechtěl. On říkal: „Já bych venku nedokázal nic udělat.“ A tím 
vlastně vzniklo to, že jsme si tady, sami pro sebe a pro přáte
le, udělali náš vlastní svobodný svět. A tam jsme pouštěli jen 
toho, koho jsme chtěli. A vlastně je to tak dodnes.
Ani klíčema jste necinkali?

Víte, já trpím klaustrofobií. Takže výtah, dav ani demon
strace, to není nic pro mě. Takže sametovou revoluci jsme 
prožili tady, za nás cinkali klíčema naši přátelé a pak nám to 
sem jezdili vyprávět. Musím říct, že nás se to vlastně až tak 
nedotklo, krom toho, že nás přestal otravovat národní výbor. 
My jsme si tu žili v tom našem svobodném světě, a kdyby 
nepřišla revoluce, pomalu jsme chtěli začít vydávat vlastní 
známky a vyhlásili si tu republiku.
Ale každá idyla jednou končí.

Ano. V únoru 2002, čtyřiadvacátého, mi tu Mirek zemřel 
v náručí. V létě na zahradě po bouřce spadla stoletá lípa, 
málem to zavalilo dům, umřel mi pes a začaly povodně. To 
byl těžký rok. Nějakou dobu jsem tu byla sama a pak holky, 
kamarádky, říkaly „hele ta Sidonka je tam tak sama, práce 
mraky“, já na to „hele, kašlete na to“, ale pak mi sem přivedli 

Petra Kaftana, skláře a sochaře, s kterým jsem tu pak prožila 
dalších krásných deset let.
Říkala jste, že jste si tu žili vlastně sami pro sebe. Kdy jste 
poprvé vstoupila do kontaktu s vesnicí, s ostatními?

To bylo někdy na začátku devadesátých let, asi bych o tom 
ani neměla mluvit. Prožila jsem taková ta aktivní léta jako 
žena v domácnosti. Ale pak Mirek přišel o jedno oko, a to je 
pro sochaře průšvih, přestává vidět ten třetí rozměr, tak jsem 
řekla „hele, teď zase přispěju já“. No koukali na mě jako na 
blázna, „ženská v tomhle věku se chodí do důchodu, a ne poprvé 
do zaměstnání!“ Dělala jsem v Noutonicích v nábytkářské 
firmě, tam, co je dnes ubrouskárna. A Mirek zase projevil 
svoji originalitu, říkal mi „ty jsi teď ta dělnická třída, musím tě 
nějak podpořit“ a připravil mi na svačinu masový dort, takový 
ranec lahůdek a povídá „k tomu si tu dvojku bílýho musíš dát“, 
tak jsem jim tam lehce rozkládala morálku.

A zapojila jste se někdy i jako aktivní občanka?

Já asi nejsem moc aktivní občanka. Já sama od obce nemám 
velká očekávání. Mně vlastně stačí, když mi obec nebude 
škodit (smích). Já spíš vnímám ty nářky lidí, co mi sem při
jdou. Že ta obec nic nedělá, že nežije. Mám třeba kamarádku 
z Noutonic, která mi říká „hele já budu volit kohokoli, kdo 
tady konečně udělá tu vodu, protože mně přijedou vnoučata, 
a já mám problém“.
Žijete si tu pěkně v klidu, pustíte si sem, koho chcete. Jak 
tímto pohledem vnímáte možný příchod nových sousedů?

Jak je obec vedená dnes, tak je to krátkozraké, nemá to 
budoucnost. Já chápu, že se třeba nelíbí, že se bude stavět. Že 
přijdou noví lidé. Ale to není řešení. Jistě, nemůže se zastavět 
všechno, ale když se to udělá nějakým citlivým způsobem, 
jako se ukazovalo na těch prezentacích, tak proč ne? Ta obec 
přece musí jít dál. A lidem se tu musí žít dobře.

Miroslav Jirava na mlýně v údolí Zákolanského potoka. Nedatováno. 
Více informací a fotografií na http://www.novymlyn.unas.cz/. 
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Reportáž

Druhá zářijová neděle u nás patřila obci! Spolek uspořádal 
11. 9. 2022 v zahradě vily kulturní společenskou akci pro 
celou rodinu. Pořadatele potrápilo počasí, protože museli být 
připraveni na všechno. Že to nakonec zvládli, dokládá hojná 

účast: akce přilákala přes tři stovky účastníků. A co nejvíc 
potěšilo? Půjčíme si slova architekta Pavla Hniličky: „Já jsem 
strašně rád, že ten prostor vily a zahrady plní ten účel, který jsme 
zamýšleli. Stává se přirozeným místem setkávání.“

Den pro obec pobavil malé i velké

Kulturní program zahájil hned po poledni populární komik Michal 
Nesvadba, známý především z pořadů České televize. Během celého 
odpoledne běžel doprovodný program, zaměřený nejen na zábavu, ale 
i lehké poučení. Velkou pozornost si získal především rychlokurs první 
pomoci a sebeobrany. Pro děti bylo rovněž připraveno několik soutěžních 
stanovišť, pochopitelně s odměnou.

Především pro dospělé, a především pro místní byla určena odpolední 
prezentace zamýšlené výstavby v Lichocevsi. Ing. Arch. Pavel Hnilička 
představil další vývoj projektu, v kterém jsou postupně zohledňovány 
i připomínky občanů. Zazněly i některé nové. Velký zájem byl o „pro-
cházku po nové Lichocevsi“ s využitím virtuální reality v 3D brýlích, 
a to ze strany jak dospělých, tak dětí.

Pod tajemným bodem Slunce, seno… se skrývala netradiční volební 
prezentace kandidátů Lichoceves Noutonice krásnější. Humor a nadsáz-
ka, s jakou Lucie Svobodová zasadila místní problémy do kulis oblíbené 
komedie, zaujaly natolik, že si publikum vyjednalo ještě jednu reprízu 
pro ty, co v sobotu nemohli přijít. Ono přece jen: „Jakejkoli dobrej ná-
vrh nebo nápad, jak dát věci u nás co nejrychlejc do cajku, je vítanej!“

Bezesporu největším tahákem, který přilákal i řadu přespolních, byl 
koncert „nejlepší bejbypunkové kapely ve vesmíru“ Kašpárek v rohlíku. 
Muzikanti se málem nevešli na pódium, energie z nich jenom sršela 
a pobavili děti i dospělé. Zazněly především osvědčené hity ze všech pěti 
řadových alb, a to pěkně naživo. Kdeže jsou unylé písničky z pohádek 
a večerníčků. Mámo, táto, dneska frčí babypunk!


