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PODĚKOVÁNÍ A OPRAVA – UPŘESNĚNÍ ÚDAJŮ O VSI ŽÁK/HOL (V KALENDÁRIU ÚZ 1/2023) 

Chtěl bych předně poděkovat Ing. Emilu Kulhánkovi za jeho zajímavý příspěvek do Listárny uvádějící a 
opravující informace o „Svobodné obci baráčníků“. Je velmi cenné získat rozšiřující informace navazující 
výborně na výstavu „Vzpomínka na újezdské ochotníky“ v muzeu MČ.   
Současně bych rád opravil nepřesnost v Historickém kalendáriu, kde se pod rokem 1873 uvádí návštěva 
historika V. V. Tomka, který „prozkoumal zříceninu vsi Žáku ve Vidrholci a popsal ji ve II. díle Pamětí“ 
Název Žák je uveden chybně, takováto ves se ve Vidrholci nevyskytovala. Jde o nesprávné ztotožnění 
názvu zaniklé vesnice Hol. Jak uvádí historik Michal Beránek a jeho novodobý výzkum, a jak je popsáno 
například na naučné tabuli u uvedených pozůstatků obce v lese Vidrholci, nesprávný název Žák se sice 
vyskytl u klánovického historika Justina Práška, omyl však byl na základě zkoumání a vykopávek po roce 
2000 vyvrácen.  
Domníval jsem se na základě zajímavé informace z Kalendária (za které děkuji a bylo celé velmi přínosné 
a zajímavé), že Prášek mohl vycházet z historika V. V. Tomka. Citované dílo Paměti na však straně 260 
uvádějí pouze toto: „pozůstatky chalup nějaké vsi, která tu někdy bývávala, i s hrázemi nějakých 
rybníků.“  Žádné konkrétní názvy V. V. Tomek neuvádí.  Jméno Žák je tedy pozdějším redakčním 
doplňkem. Dle současných znalostí šlo o ves Hol, Holský rybník a hráz rybníka Žák (Jacques). Byla to ves 
Hol jejíž pozůstatky v roce 1873 slavný pražský historik V. V. Tomek (spolu s kolodějským farářem a 
místním polesným) navštívili. Tím bych rád publikované informace týkající se zříceniny středověké vsi 
v katastru naší obce upřesnil a doplnil. 
Ing. Michael Hartman 
 
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022 

Skončil rok, ve kterém lze celkově hodnotit práci radnice jistě pozitivně. Například zahájení prací na 
celkovou obnovu prostoru na sídlišti Rohožník, a to za účasti samotných obyvatel. Po více než 40 letech 
od jeho vzniku si to opravdu zaslouží. Rovněž jsou potěšitelné výsledky např. při obnově Ježkova parku, 
výsadbu alejí či údržba pozemků. Snahu o zlepšení životního prostředí potvrzuje i článek na webu 
radnice o ochraně ovzduší. V souladu s tím určitě není novoroční ohňostroj. Jde o krátkodobou 
záležitost, přinášející jen zvýšené náklady, stres zvěře a zejména množství jedů v ovzduší. Pracovníci 
odboru životního prostředí radnice o tom jistě vědí dost. Kdy se přidá i naše radnice k rostoucímu počtu 
těch, které to již nechtějí? Navíc, když „soukromníci“ tuto kratochvíli snadno zajistí v mnohem větším 
rozsahu. 
Občany jistě budou zajímat další problémy. Neplatí již výmluvy na covid býv. místostarosty na nový 
dopravní a cyklogenerel. Kdy se ho dočkáme? Rovněž tak, splní starosta svůj slib na vyhlášení ankety ve 
věci „buspruhu“, vyhlášený na loňském setkání na Blatově? Jednání se zástupci TSK, ROPIDu či 
projektantů rozhodně neodstranilo pochybnosti o smyslu této akce. Využití jen v jednom směru pár 
hodin denně při kolonách až před Běchovicemi. A to vše prý asi za 100 mil. Kč bez DPH v loňských 
cenách. Neměli by vedoucí zúčastněných radnic vyvinout spíše co největší úsilí pro zahájení stavby 
obchvatu, pro které již bylo vydáno územní rozhodnutí? To vyřeší situaci dlouhodobě. 
Přeju radnici co nejvíce spokojených občanů i v r. 2023. 
Ing. Jan Brouček 
 

 

  


