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Ing. Vít Šikýř (40 let) vystudoval 
materiálové inženýrství na ČVUT.  
Po studiu pracoval v několika velkých 
společnostech. Před 15 lety založil 
vlastní firmu. Na zelené louce vybudoval 
poradenskou společnost, která dnes 
dává práci 8 zaměstnancům a jejíž roční 
obrat dosahuje 15 milionů Kč. Zabývá 
se poradenstvím v oblasti řízení kvality 
a bezpečnosti a v projektovém řízení.  
Trénuje fotbalovou přípravku SK Zeleneč. 
Je ženatý a má dvě děti. 

Vítku, čím je pro tebe Zeleneč? Proč jsi se 
tu rozhodl žít? 

Zeleneč je pro mě domovem. Vybral jsem si ho, 
protože jsem pragmatický člověk a  volil jsem na 
základě parametrů, které jsem si stanovil. Mezi ně 
patřila dostupnost do Prahy, škola, bezpečnost 
pro děti. Srovnával jsem to s Prahou, kde jsme dří-
ve žili. A volil jsem tak i kvůli panu starostovi Hu-
sincovi. Zeleneč jsem znal ještě před tím, než jsme 
se sem přistěhovali. Hlavně kvůli cyklostezkám, po 
nichž jsme jezdili.

Už jsi na to trochu odpověděl, ale přece – 
co ve tvém životě znamená domov? 

Pro mě domov znamená zázemí, kam se můžu 
vracet a kde se cítím v pohodě. A kde mám přáte-
le. Právě to jsem našel v Zelenči, pocit komunity, 
kde je mi dobře, a dobré sousedské vztahy. A sa-
mozřejmě rodinné zázemí. Postavil bych to na osu 
rodina – obec – stát. 

Hraješ a trénuješ u nás v Zelenči fotbal. 
Máš nějaké fotbalové krédo? 

Asi ne úplně fotbalové, ale spíš životní je: „bo-
juj, miluj, žij“.

Máš rodinu, dům a podnikáš. Trénuješ. 
Zbyde ti nějaký čas na obec? 

Rodina je pro mě na prvním místě. Druhé místo 
mám ale volnější, protože se mi podařilo za těch 
15 let, kdy podnikám, vybudovat firmu, která už 
může fungovat a funguje beze mě, takže mám teď 
prostor, abych se věnoval novým projektům. Kon-
krétně obci, které se hodlám věnovat na 100  %. 
Hned za rodinu tedy můžu v případě úspěchu ve 
volbách postavit Zeleneč a věnovat mu svůj čas 
a zkušenosti. 

Proč jsi se přidal k Sousedům? 
Za prvé, protože jsi mě oslovil 😊. A za druhé, 

protože jsem vždycky byl aktivní v komunitním ži-
votě, ať už na vysoké škole jako zástupce studen-
tů nebo v Praze v rámci SVJ. Tahle angažovanost 
je mi prostě vlastní. A proto chci být aktivní i tady 
v Zelenči. Taky si myslím, že mám, co nabídnout. 
Ze dvou skupin, které dnes v Zelenči působí, jsou 
Sousedé mému srdci rozhodně bližší. 

Ale říkal jsi, že jsi minule volil uskupení 
bývalého starosty.

Ano, volil. Bývalý starosta udělal pro obec 
hodně, ale v nějakém okamžiku už mu prostě tro-
chu došly síly a  asi i  entuziasmus. A  především 
jeho nástupci se tomu už tolik nevěnovali nebo 
možná věnovali, ale jinak, než bych si představo-
val. Tak i proto Sousedé pro Zeleneč. 

Před pár dny se Sousedé rozhodli, že je 
povedeš do voleb. Rozumím tomu správně, že 
chceš být starostou…

Ano, chci být starostou. Všichni, kdo mě znají, 
vědí, že jsem povahou workoholik, že to, co dělám, 

VSTŘÍCNÁ, SEBEVĚDOMÁ,
ROZVÍJEJÍCÍ SE OBEC. 
ZELENEČ, JAK MÁ BÝT!

Chci být starostou. Co dělám, Chci být starostou. Co dělám, 
dělám naplno, dělám naplno, říká nový lídr Sousedů Vítek Šikýř

Milí zelenečští  
sousedé, 

zdravím Vás na prahu léta. Asi nebudu 
moc přehánět, když řeknu, že si všichni 
nejvíce ze všeho přejeme, aby bylo 
normální. Bez covidu, s přiměřeným 
počasím a pokud možno bez velkých 
starostí. Máme za sebou další složité 
měsíce. Trápí nás rostoucí ceny i po-
kračující válka na Ukrajině. A přece si to 
letošní léto chceme užít. 

Až se po prázdninách potkáme, bude 
pár dní před volbami. Jak jsme vás 
už informovali, jako Sousedé do toho 
jdeme znovu. Jdeme do toho s novými 
nápady. Jdeme do toho s posíleným 
týmem. Jdeme do toho s chutí probudit 
Zeleneč k novému rozvoji. 

Ale především do toho jdeme s novým 
kandidátem na starostu. Tím je Vítek 
Šikýř. Mnozí ho znáte jako trenéra 
malých fotbalistů. Vítek je ale hlavně 
úspěšný podnikatel. Umí spojovat lidi. 
Má vizi. Je schopen nést největší díl 
odpovědnosti. Je v nejlepších letech, 
má dostatek energie a elánu. Zkrátka 
má všechny předpoklady být skvělým 
starostou. A my všichni mu v tom chce-
me a budeme pomáhat. 

Tak klidné léto a v září na viděnou!
Ladislav MRKLAS Všichni, kdo mě znají, vědí, že 

jsem povahou workoholik, že 
to, co dělám, dělám naplno, 
ať už je to podnikání, fotbal 
nebo teď práce pro obec.

dělám naplno, ať už je to podnikání, fotbal nebo 
teď práce pro obec. 

Co jsou předpoklady, které můžeš 
nabídnout? 

Hlavní jsou zkušenosti z vedení různých projek-
tů. Funkce starosty není věcí zametání ulice nebo 
sekání trávy. Starosta by se měl starat o  rozvoj 
obce, určovat koncepci, rozdávat práci, shánět pro 
obec peníze a projekty, řídit je. A to jsou věci, které 
posledních 15 let dělám. Řídím lidi a projekty, rozví-
jím vlastní firmu. Díky naší práci pro privátní i veřej-
né organizace mám i docela dobrý přehled o pro-
blémech a vedení obcí naší velikosti. 

Zeleneč má před sebou řadu velkých výzev. 
Kterou nebo které ty osobně považuješ za 
největší? 

Největší výzvou bude stanovit koncepci na 
dalších 20 let. Co se v této obci má stát, co se má 
vybudovat na brownfieldech, které tu máme, [ → ]



v lištárně, ve Feroně, v okolí rybníka. Co uděláme 
jako první a další kroky. Jaké to bude mít nákla-
dy a jestli na to seženeme peníze, třeba i dotač-
ní. Vedle toho si musíme realisticky rozvrhnout 
to, co se dá stihnout během prvního volebního 
období. 

To zní hodně ambiciózně. 
Řeknu úplně otevřeně, že když se do toho 

pustím, rozhodně nebudu chtít být starostou jen 
čtyři roky.

Co Nový Zeleneč (dále jen NZ)?
To je projekt, s nímž musíme počítat. A udělat 

maximum pro to, abychom se dohodli s  investo-
rem a novými obyvateli tak, abychom spolu moh-
li v klidu žít. 

Co bude priorita č. 1, když půjdeš na první 
jednání s investorem NZ v roli starosty? 

Ujištění, že to, co je napsáno v územním plánu 
a v jeho investorském záměru, tu opravdu postaví. 
Tedy, že vybuduje i občanskou vybavenost, kte-
rou slibuje Zelenči i  novým obyvatelům tak, aby 
to nezatížilo stávající vybavenost obce. A násled-
ně si s ním chci říci, kde si můžeme vyjít vstříc. My-
slím, že jsou oblasti, kde se protínáme, ať už jde 

o sportoviště, zázemí pro seniory, centrální sběr-
ný dvůr. To jsou záležitosti obou částí obce. 

Jako podnikatel se mimo jiné zabýváš 
bezpečnostními otázkami. Vnímáš bezpečnost 
jako důležitou pro Zeleneč? 

Určitě ano. Zeleneč má 3 500 obyvatel a bude 
mít mnohem více. Takže třeba obecní policii jsme 
měli mít už dávno. Pomohla by nám řešit problé-
my s  dopravou, s  parkováním nebo se situacemi 
při budování NZ. Další téma je energetická bezpeč-
nost a tedy soběstačnost – fotovoltaika na všech-
ny obecní objekty, přechod na jinou formu vytá-
pění, než je elektřina nebo plyn, tedy konkrétně na 
tepelná čerpadla, topení na biomasu apod. Tady, 
stejně jako jinde, hodlám spolupracovat s nejlep-
šími odborníky, protože se to prostě vyplatí. Může 
to přinést úspory a připravit obec na situace, kte-
ré si dnes třeba ani neumíme představit. 

Představ si, že jako starosta máš na účtu 
100 milionů. Co s nimi uděláš? 

Určitě začnu s tím, že spolu se zastupiteli udě-
láme strategický plán rozvoje obce. Do voleb pů-
jdeme s tím, že budeme mít jasně rozmyšleno, co 
dělat v prvních x měsících. Začneme pracovat na 

tom, co se dá dělat hned nebo realizovat v  řádu 
měsíců. A paralelně s tím budeme plnit pomyslný 
šuplík s projekty, na něž bude možné žádat o pod-
poru. Musíme v něm mít 10, možná i 20 projektů, 
s nimiž se dá čekat na vhodnou chvíli pro získá-
ní externích finančních zdrojů. Rozhodně budeme 
tyto peníze postupně investovat do věcí, které 
přinesou užitek různým skupinám lidí žijících v Ze-
lenči. A zdůrazňuji to slovo různým. V tomhle má 
obec velký dluh. 

Jsi podnikatel, přičemž firma má hierar-
chický způsob řízení. V politice jsou možné 
různé modely – autokratický, postavený na 
silném lídrovi, nebo více týmový, řekněme 
demokratičtější. Kterému dáváš přednost? 

Jsem zastánce zastupitelské demokracie, tak-
že obec by mělo řídit zastupitelstvo. Starosta je 
jen výkonnou rukou a  měl by se zodpovídat za-
stupitelstvu a  plnit očekávání svých voličů. Tak-
že žádná autokracie, ale řešení velkých projektů 
v týmu dalších lidí, ať už jsou zastupitelé nebo za-
městnanci obce nebo najatí odborníci. Starosta 
má spíš koordinovat než sám všechno řešit vlast-
ními silami. Lítat od jednoho k  druhému, tak se 
nedá řídit nic – ani firma, ani obec. 

Jakou máš představu o svém týmu 
z hlediska rolí, počtu lidí? 

Kromě starosty je potřeba jeden a možná i dva 
místostarostové. Počet zaměstnanců obce se 
musí zvýšit, protože na náš počet obyvatel jsou 
dvě přetížené dámy opravdu málo. K rozvíjení obce 
je pak potřeba minimálně jeden specialista na pro-
jektové řízení, především na stavařinu a  územ-
ní rozvoj. A řada dalších profesí – účetní, právník, 
architekt. Rozhodně ne všichni noví zaměstnanci 
musí být na plné úvazky, dá se to poskládat i jinak. 

Chystáš se někam na dovolenou? Říkal 
jsi, že jsi workoholik, takže bereš s sebou 
notebook? 

Na dovolenou jezdím bez notebooku. Ale prav-
da, s  telefonem. Ač jsem workoholik, tak doká-
žu vypnout, bez toho by to ani nešlo. Na dovo-
lenou zpravidla jezdíme do Asie. A to z  jednodu-
chého důvodu – vyhovuje nám nátura zdejších 
lidí, jejich přátelskost, to, že nabízejí pomoc a ne-
jsou naštvaní, když je odmítnete. Všechno tu dě-
lají s úsměvem. Tak na to už se zase těším. A přeju 
všem Zelenečákům, aby i oni měli hezkou a usmě-
vavou dovolenou. 

Rozhovor vedl Ladislav MRKLAS

Dobrá škola vždycky byla a je chloubou
každé obce. Spolu s hospodou tvořila 
a tvoří středobod všeho dění, její tmel. 
Zelenečská základní škola má za sebou 
v letošním školním roce několik velkých 
změn. A mnoho dalších výzev před sebou. 

V srpnu tomu bude rok, kdy se 
novým ředitelem stal Jiří Ptáč-
ník. Vystřídal dlouholetou paní 
ředitelku Janu Malou. Neměl 
příliš času na rozkoukání a  už 
tu bylo 1. září. Pan ředitel hned 
nastavil novou organizač-

ní strukturu. Každý stupeň má svou zástupkyni, 
škola pak hospodářku a externí psychoterapeut-
ku. Zdá se, že tvoří dobrý tým a sdílí radost z toho, 
co se jim za ten rok navzdory doznívajícímu covi-
du povedlo. 

Hodně se teď mluví o změnách v českém škol-
ství. Je skvělé, že nové vedení školy jde mnohým 
z nich vstříc. Plánují vybudování odborných uče-
ben, které by dětem umožnily získávat praktické 

Zelenečská škola po roce s novým ředitelem
zkušenosti. Chtějí vytvořit specializované třídy 
pro výuku jazyků, práce s počítačem nebo výtvar-
né výchovy. Přebudovat foyer budovy ve Mstě-
tické ulici pro širší využití, a to nejen pro školáky, 
ale i pro veřejnost. Reagují i na letošní zkušenosti 
s výběrem středních škol a hodlají v tomto směru 
pokračovat a prohloubit spolupráci s rodiči a or-
ganizování exkurzí. Smyslem je ukázat, že nabídka 
budoucího uplatnění je opravdu široká a existuje 
řada zajímavých praktických profesí, o  nichž se 
zatím mnoho neví nebo nemluví. Rádi by měli své-
ho školního psychologa. Zkrátka chtějí a snaží se, 
aby tu děti byly spokojené a zůstávaly tu až do 
9. třídy. A to i ty hodně nadané. 

To všechno jsou dobré počiny, které jdou s do-
bou a které potřebují podporu ze strany obce. Ta 
může škole pomoci v  získávání peněz na různé 
projekty. Může nabízet lepší ohodnocení kvalit-
ních učitelů. A může jim dát i motivaci pracovat ně-
kde, kde je to hezké a kde si jich lidé budou vážit. 

Děkujeme všem učitelům i dalším zaměstnan-
cům školy za náročný školní rok a přejeme jim vy-
datný odpočinek. 

Petra MORAVEČKOVÁ



Jistě jste občas zaznamenali, že se po 
Zelenči pohybují děti v červenobílých 
oddílových barvách, v dresech, bundách, 
na bruslích nebo s bruslemi v batohu  
na zádech. 

Již skoro dva roky u nás totiž aktivně působí pří-
pravka mladých závodníků špičkového oddílu ko-
lečkového rychlobruslení KSBM, který je mimo jiné 
i  významným dodavatelem závodníků české re-
prezentace. Jako trenérka mám velkou radost, že 
o tento druh sportu projevuje zájem čím dál více 
dětí z naší obce. Přípravka má letos již více než 20 
členů a další adepti se rodí v paralelně probíhají-
cích kroužcích.

Trénování na domácí půdě šetří čas dětí i  fi-
nance rodičů. Asfaltová plocha, která je pro tré-
ninky využívána, sice neodpovídá závodním náro-
kům, ale snad se do budoucna podaří najít nějaké 
řešení. Ideálně v podobě dráhy, která je pro tento 
progresivní sport nezbytným základem. Nebo pro 
začátek alespoň v podobě nového povrchu. A to 
především proto, že se u řady dětí projevuje znač-

I na malém asfaltu může 
růst velký „inline“

Rozhodnutí o centrální 
školce až po volbách!

Kolik vlastně 
potřebuje 
obecní úřad 
zaměstnanců? 
Nejprve trochu statistiky. V současné době 
má náš obecní úřad 4 zaměstnance na 3 182 
obyvatel. To dělá průměr jednoho zaměst-
nance na 795 obyvatel. Je to moc nebo 
málo? Tak například Hovorčovice mají 7 za-
městnanců na 2 361 obyvatel, Líbeznice 9 
zaměstnanců na 3 056 obyvatel a třeba Tr-
hový Štěpánov má 5 zaměstnanců na 1 416 
obyvatel. Jednoduše zprůměrováno, mají 
jednoho zaměstnance na 283–339 obyvatel. 

Zmíněné obce si lépe rozložily běžnou 
agendu mezi více lidí a mohou se tak v kli-
du věnovat i dalším, rozvojovým činnostem. 
Mohou stihnout řešit daleko více požadav-
ků za běžného pracovního tempa, aniž by 
jim to padalo na hlavu. Z webových stránek 
všech těchto obcí je patrná zvýšená akti-
vita v nejrůznějších oblastech. A ta má stá-
le rostoucí tendenci. Dokonce tu můžeme 
vypozorovat určitou přímou úměru –  čím 
více zaměstnanců, tím větší rozvoj obce. 

Pojďme si společně představit, že by-
chom u  nás schválili strategický plán 
a podle něj začali obec rozvíjet, tedy opra-
vovat a  vyměňovat, co je třeba, nastavo-
vat jinak, budovat a  rozšiřovat, nebo na-
opak omezit, co by bylo záhodno. Prostě 
dělat všechno to, co nás v Zelenči trápí, co 
nám tu chybí a o čem se roky bez výsledku 
pouze mluví. Ten seznam je dlouhý, tak jen 
namátkou: komplikující se dopravní situa-
ce, zhoršující se bezpečnost chodců, nut-
ná rekonstrukce čističky, pomoc našim se-
niorům, důstojný obecní úřad. Můžeme si 
také představit situaci, že bychom chtěli 
rozvoj obce financovat nejen z  vlastních, 
ale i  z  dotačních prostředků. To by nám 
poskytlo prostor řešit více zajímavých věcí 
a projektů najednou. 

Všechny takové plány se ale dají reali-
zovat jen s  potřebným počtem kvalifiko-
vaných lidí, neuštvaných a nenaštvaných. 
Čtyři zaměstnanci obecního úřadu jsou 
prostě málo. Pokud chceme naši obec opět 
nastartovat, dále rozvíjet a zvelebovat, tak 
to nestačí. 

Takže kolik potřebuje obec zaměstnan-
ců? Prostě tolik, aby to zajistilo lepší život 
obyvatelům i zaměstnancům obce!

Pavel FAJT

ný talent, pro který by zanedlouho současné tré-
ninkové podmínky nebyly vyhovující. 

Přestože je to pro mnoho dětí ze Zelenče první 
závodní sezóna, vedou si velmi dobře. Oddíl se ka-
ždý měsíc účastní závodů na silničním závodním 
okruhu v  nedalekých Běchovicích, některé děti 
navštívily i zahraniční závody v německé Geře. Do-
savadním vrcholem však byla účast těch nejlep-
ších na nedávném mistrovství ČR v Otrokovicích, 
kde jsme získali několik umístění v  první desítce 
jednotlivých kategorií. Jarní sezóna se uzavřela 
dráhovým šampionátem ve Veselí nad Moravou, 
kterého se s ohledem na svoji výkonnost zúčast-
nili i někteří závodníci zelenečské přípravky.

Zahálet nebudeme ani v  létě a  v  trénování 
budeme pokračovat v  rámci tradičních příměst-
ských inlinových táborů. 

Andrea PODLIPSKÁ

Téma jedné centrální budovy, v níž by 
byly umístěny všechny třídy mateřské 
školy, včetně veškerého souvisejícího 
zázemí, vlastní kuchyně a jídelny, 
rezonuje naší obcí již několik let.  
Co do základního konceptu mateřské 
školy v jediném objektu panuje 
napříč zastupitelstvem shoda. V tuto 
chvíli jsou na stole dvě možnosti – 
v plánované nové budově v areálu 
Ferona a v komplexu stávajících budov 
areálu Školní. 

Své přesvědčení o  vhodnosti umístění škol-
ky v objektu v ulici Školní jsme veřejně vyjádřili 
již několikrát. Stále si stojíme za tím, že tento 
komplex budov je dostatečně velkým a přiro-
zeně uzavřeným prostorem v klidné části obce, 
jenž spolu se zahradou a se vzrostlými stromy 
splňuje pro školku ty nejzákladnější předpokla-
dy. Areál navíc již od roku 1934 sloužil a dopo-
sud stále slouží školským účelům, již nyní je vy-
baven mobiliářem pro vyžití předškolních dětí. 

Je zde samostat-
ná tělocvična, tří-
dy jsou prostorné, 
světlé, s okny smě-
řujícími do klidové 
zahradní zóny. 

Pro kvalifikované rozhodování, nakolik vhod-
ným objektem je tento areál z hlediska všech 
potřebných úprav a rekonstrukce, je však třeba 
zajistit odborné posouzení. Na posledním loň-
ském zasedání zastupitelstva byl přijat návrh 
Sousedů pro Zeleneč na zpracování studie pro-
veditelnosti na rekonstrukci a navýšení kapaci-
ty MŠ Zeleneč v areálu Školní 2 a 3. Bylo vypsá-
no výběrové řízení s  termínem dokončení do 
31. 7. 2022. Do poloviny prázdnin bychom tak 
měli získat reálnou představu, za jakých pod-
mínek, včetně těch cenových, je možné budo-
vy ve Školní zrekonstruovat a k  jakým účelům 
je bude moci obec nadále využívat v případě, 
že by pro školku vhodné nebyly. S ohledem na 
význam konečného rozhodnutí ohledně využití 
tohoto areálu by o tom však mělo rozhodnout 
až nové zastupitelstvo vzešlé z podzimních vo-
leb. Mateřská škola si to jistě zaslouží.

Petr FLAŠKA



› Jsme sousedeprozelenec.cz
› Facebook @sousedeprozelenec

Odezněla covidová doba se všemi jejími opatření-
mi. Už nám nic nebrání v uskutečňování našich ob-
líbených aktivit. Společně jsme navštívili Národní 
muzeum, kde jsme měli i komentovanou prohlídku. 
Uspořádali jsme si velikonoční setkání s hudebním 
vystoupením k  poslechu i  ke společnému zazpí-
vání. Je jen škoda, že Zéland není pro takovou akci 
vůbec vhodný. Velký sál nám opravdu moc chybí. 

Také se nám podařilo zajištit dobrou auto-
busovou dopravu. Díky ní jsme mohli dvakrát na-
vštívit krásná představení v divadle v Mladé Bole-
slavi, udělat si krásný výlet na zámky do Opočna 
a Častolovic a přidat si i prohlídku exteriérů Nové-
ho zámku v Kostelci nad Orlicí. 

Na jednotlivé akce si sjednáváme velikost au-
tobusu podle počtu účastníků. S  výběrem do-
pravce jsme měli štěstí, spolupráce je velmi pří-
jemná, řidiči jsou ochotní a vstřícní. 

Před prázdninami se ještě sejdeme na oblíbe-
ném grilování a už teď se těšíme na další společ-
né zážitky z akcí naplánovaných ve druhé polo-
vině roku. 

Přidejte se k nám! Bližší informace najdete na 
stránkách www.klubsen.cz.

Libuše EŠNEROVÁ

Inspirace odjinud aneb je 
normální se starat o majetek 
obce a nabídnout ho k využití 
všem občanům.
Chcete si pronajmout tělocvičnu, klubovnu nebo jen půjčit lavice na soukromou oslavu na Vaší 
zahradě? Mělo by to jít. Obce mají k dispozici řadu sportovišť, sportovního vybavení i další ma-
jetek, který udržují a zároveň jsou povinny s ním hospodárně nakládat. Nabízejí ho tedy k využití 
občanům zdarma nebo za úplatu. Možnost pronájmu obecního stanu je v obcích Perštejn  a Lu-
ková, kde dokonce nabízejí i pivní sety. Ve Valech u Mariánských Lázní mají na webových strán-
kách rezervační systém na pronájem obecní zasedačky, lezecké stěny a víceúčelového hřiště. 
A abychom ukázali i jeden blízký příklad, tak v nedalekých Radonicích si můžete pronajmout sál 
až pro 90 osob, menší klubovnu nebo dokonce venkovní amfiteátr. 
  Hana URBÁNKOVÁ
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Je nám spolu dobdobře!

Co vlastně na ministerstvu děláte?
Zabývám se nyní otázkami potravinové bez-

pečnosti státu a  Evropy či problematikou pod-
niků povodí, u kterých jsme zřizovateli. Ale také 
se snažím o  to, aby se co nejvíce snížila byro-
kracie, která je bohužel v  zemědělském sektoru 
poněkud rozbujelá. Velkou oblastí mého zájmu je 
i problematika používání prostředků na ochranu 
rostlin. Nyní je zemědělskou veřejností logicky 
nejvíce vnímána otázka nové Společné zeměděl-
ské politiky a také snaha o zvládnutí nárůstu cen 
v  podstatě všeho. Snažím se napomáhat tomu, 
aby pomoc směřovala k těm, kteří to už opravdu 
nemohou zvládnout. 

Proč vlastně kandidujete v Zelenči? A není 
Zeleneč přece jen něco jiného než pražská 
nebo celostátní politika? 

Nemohu až tak úplně souhlasit. Zeleneč je 
propojen s  Prahou a  nelze se tvářit, že to tak 
není. Je jasné, že jsou tu specifické problémy, 
ale třeba otázky dopravy máme podobné. Ta asi 
trápí skoro všechny. Jako obrovský nedostatek 
vidím hlavně pro starší občany špatnou mož-
nost si zde zařídit nákupy, dostupnost zdravot-

Znám velmi dobře problémy 
menších obcí, říká v rozhovoru náměstek ministra 
zemědělství a kandidát Sousedů pro Zeleneč Radek Lanč

ní a sociální péče. Mám ale i zkušenosti s bydle-
ním v menším městě. Manželka bydlí ve středně 
velkém městě na Jihlavsku, kde v  tomto regio-
nu učí na gymnáziu a základní škole, a zde jsme 
společně vychovali i čtyři, dnes již dospělé děti. 
Ten „nejmladší“ žije se mnou v Zelenči. Znám tedy 
velmi dobře i problémy menších obcí, které jsou 
navázány na blízké velké město. 

Co chcete dokázat v případě úspěchu Sou-
sedů ve volbách?

Zeleneč má obrovský potenciál, ale potřebuje 
mnoho práce, kterou chci směřovat ve prospěch 
celé obce. Byl bych velmi šťastný, kdyby se v 

následujících letech povedlo udělat obec atrak-
tivnější, takovou kde se budete cítit bezpečně, 
kam bude skvělé se vracet a rádi se jí pochlubíme 
svým známým. Důležití jsou ale hlavně lidé v obci. 
Je potřeba je trochu probudit, aby se více zají-
mali o dění, a to nejen v období voleb.

→ Celý rozhovor si můžete přečíst na: 
www.sousedeprozelenec.cz

Snažím se ale také o to, 
aby se co nejvíce snížila 
byrokracie, která je bohužel 
v zemědělském sektoru 
poněkud rozbujelá. 

PERŠTEJN
Obecní stany –  

pronájem

LUKOVÁ
Obecní stany –  

pronájem

RADONICE
Volnočasové aktivity – 

pronájmy

VALY U MARIÁNSKÝCH 
LÁZNÍ

Volnočasové aktivity – 
pronájmy


