
JSME PRO! PERUC, 
ČERNOCHOV, HŘIVČICE, PÁTEK, 

RADONICE, STRADONICE A TELCE 

 
KDO JSME? Skupina aktivních lidí v čele s místostarostou Janem Vnoučkem, která nehledá důvody, 
proč něco nejde, ale jak to co nejlépe udělat!  
 
CO CHCEME? Pokračovat v rozvoji, modernizaci a zkrášlování Peruce, Černochova, Hřivčic, Pátku, 
Radonic, Stradonic a Telec.  
 
Náš kandidát na starostu: JAN VNOUČEK 
 
Číslo 1  
Bc. JAN VNOUČEK (45 let), místostarosta městyse Peruc, novinář - Peruc. 

Vzdělání získal na Střední zemědělské škole v Žatci a na České zemědělské 
univerzitě v Praze. 
Z oboru ale hned po absolutoriu zběhl ke kultuře, žurnalistice a marketingu. Proto 
také při zaměstnání tři roky studoval Komunikačních a mediálních studií na 
Univerzitě Hradec Králové. 
Postupně pracoval v Galerii Benedikta Rejta v Lounech, v T-Mobilu a sedm let 
ve Vrchlického divadle v Lounech, kde měl na starosti i získávání dotací. 
Po celou dobu psal jako externí redaktor do Svobodného hlasu. Tři roky pak 
působil ve funkci šéfredaktora týdeníku Region Podbořanska, který spolu  

s Lounským pressem vydává společnost Ohřemedia. Zde se díky téměř každodennímu kontaktu se 
starosty měst a obcí Podbořanska naučil mnoho o komunální politice a hospodaření obcí. 
Tyto zkušenosti využíval posledních osm let jako uvolněný místostarosta městyse Peruc. Ze své pozice 
se zasazoval především o průhledný a přátelský obecní úřad, kladl důraz na získávání dotací, celkovou 
modernizaci zastaralé infrastruktury (kanalizace, veřejné osvětlení, rozhlas), zlepšení bezpečnosti 
chodců (přechody pro chodce, zpomalení dopravy), opravy obecních budov, péči o památky (obnova 
soch, památníků, křížků), vybudování a rozšíření dětských hřišť, výsadbu nové zeleně a štědrou podporu 
spolkového života.   
Všechno se ale nedalo stihnout. Ještě by rád zrealizoval mnoho projektů a nápadů, aby se Peruc opravdu 
stala moderní a kulturní obcí, v které se dobře žije a která je hrdá na svou bohatou minulost.   
Bydlí na Peruci, kde vychovává své tři děti a kde má jeho rodina 300leté kořeny. 
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Chcete slušného, poctivého a schopného starostu? 
 

Chcete za starostu JANA VNOUČKA? 
 
Volte celou kandidátku JsmePRO! Peruc, Černochov, 
Hřivčice, Pátek, Radonice, Stradonice a Telce !!! 
 
Chcete za starostu JANA VNOUČKA, ale máte své oblíbence i na druhé kandidátce?  
 

Nevadí! Zaškrtněte celou kandidátku JsmePRO! Peruc a na druhé kandidátce zaškrtněte 
pár svých favoritů.  
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

VOLTE POZITIVNĚ – BUĎTE PRO!!! 
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Naši další kandidáti do zastupitelstva:  
 
Číslo 2 
Mgr. PAVLA MARKVARTOVÁ (44 let), učitelka, radní a zastupitelka – Peruc. 

Během pedagogické praxe pracovala na různých typech škol v okolí i v zahraničí na 
Evropské škole v Lucemburku. V současnosti působí jako učitelka na ZŠ Peruc. 
Její rodnou obcí jsou Telce, 16 let žije a vychovává své děti na Peruci. Na Perucku 
má také širokou rodinu a hluboké kořeny. 
Osmým rokem zastává funkci radního a zastupitele. Sleduje tak dění ve všech našich 
obcích, snaží se podporovat jejich vývoj i potřeby všech spoluobčanů. 
Její prioritou je rozvoj zdravotních a sociálních služeb, našich školských zařízení, 
podpora místních spolků a veřejného dění. 
 

 
Číslo 3 
JIŘÍ TOMEC (51 let), podnikatel, starosta TJ Sokol Telce, zastupitel – Telce. 

Po vyučení se opravářem zemědělských strojů v Novém Strašecí pracoval v ACHP 
Zlonice. Od roku 1996 podniká v oboru servis nákladních vozidel. V roce 2010 
podnikatelskou činnost rozšířil o nákladní dopravu a o 4 roky později o autobusovou 
dopravu. 
Jeho zálibou Trucktrial (závody nákladních vozidel v extrémním terénu), v této 
disciplíně je mistrem České republiky. Již dvakrát se jako mechanik zúčastnil závodu 
Paříž-Dakar.  
Ve volném čase se věnuje Sokolu Telce. Pod jeho vedením se povedlo vybudovat 
nové sokolské tenisové hřiště, v sokolovně vyměnit stávající okna za plastová a 

vybudovat nové oplocení celého areálu. Jako zastupitel obce se podílel na budování kanalizace v Telcích.   
Dále se chce zasadit o opravu chodníků a zvelebování sportovišť.  
 
 
Číslo 4 
SIMONA KOTTOVÁ (43 let), vedoucí výroby v automobilovém průmyslu, 
předsedkyně MS ČČK Hřivčice a Kulturní komise při městysi Peruc, zastupitelka – 
Hřivčice 

Baví ji organizovat akce pro své spoluobčany a zvelebovat svou obec. V Hřivčicích 
žije od svého narození a vychovává zde svou 11 letou dceru. Již 21 let pracuje ve 
stejném oboru – organizace, komunikace, motivace a řízení lidí. Celých 15 let 
spolupracuje s azylovými domy pro matky s dětmi a s dětskými domovy. 
Pořádá téměř všechny hřivčické kulturní akce, je hlavní organizátorkou velkého 
letního tábora pro děti z Perucka – tábora Dubínků a sjezdu rodáků a přátel obce 
Hřivčice (v roce 2023 bude 880. výročí obce). Je členkou školské rady při ZŠ Peruc 
a mluvčí třídy 5. A ZŠ Peruc. 

Nadále chce podporovat kulturu i sport a je připraven a přiložit ruku k dílu při zlepšování v oblasti 
odpadového hospodářství, dokončení obecních chodníků a opravy místních komunikací. Podporuje 
velký projekt na rekonstrukci sportovních kabin na místním hřišti v Hřivčicích a projekt na výsadbu 
zeleně a stromů nejen do hřivčického lesa. Považuje za důležité pokračovat v běžícím projektu 
kanalizace v Hřivčicích a klade důraz na zlepšení dokončovacích prací, kontrolu údržby zeleně a úklidu 
obcí. Také by ráda podpořila modernizaci kempu na Peruci. 
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Číslo 5 
PAVEL HLAVÁČEK (66 let), bývalý ředitel technických služeb, v důchodu, zastupitel 
– Radonice nad Ohří  

Dětství prožil v Radonicích nad Ohří. Po vystudování strojnické průmyslovky  
v Teplicích a nástupu do zaměstnání se přestěhoval do Mostu, ale před 21 lety se 
vrátil natrvalo zpět do svého rodiště.  Jeho poslední zaměstnání před odchodem do 
důchodu byly Technické služby města Mostu a.s. kde pracoval 15 let ve funkcích 
manažer kvality, zástupce ředitele a ředitel společnosti. Je ženatý a má dvě již dospělé 
děti.  
Zajímá se o komunální politiku a rád by v ní využil své zkušenosti ze své předešlé 
profese. Za nejdůležitější považuje vybudování kanalizace, dokončení opravy mostu 

v Radonicích a udržování čistoty v obci. Chce také zachovávat dobrou spolupráci s obcemi Perucka.  
 
Číslo 6 
KAREL TICHÝ (40 let), manažer projektů Hospodářské a sociální rady Ústeckého 
kraje - Stradonice 

Dlouhodobě působí jako projektový manažer projektů financovaných fondy 
Evropské unie. 
Vystudoval Vyšší odbornou školu sociálně-právní v Mostě (obor Sociálně-právní 
činnost), dále absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor 
Andragogika a personální řízení). 
Městys Peruc vnímá jako místo s mimořádným přírodním, historickým a lidským 
dědictvím. Chce usilovat, aby v něm byla i do budoucna zajištěna dostupnost všech 
základních veřejných služeb, aby bylo zkvalitňováno vzdělávání v mateřské  
i základní škole, rozvíjely se služby a v neposlední řadě bylo udrženo a dále se 

rozvíjelo i dopravní spojení městyse s okolními obcemi.  
Za své priority považuje prosazení brzké obnovy Stradonického rybníka, výstavbu kanalizace ve 
Stradonicích a rozvoj potenciálu energetické nezávislosti městyse Peruc atd.  
 
Číslo 7 
Ing. STANISLAV HONZÁTKO (70 let), důchodce – Pátek 

Absolvent Vojenské akademie v Brně, bývalý voják z povolání a manažer jakosti. 
Občanem Pátku je s manželkou od roku 2014.  
Chce se zaměřit na výstavbu kanalizace, obnovu rybníka v Pátku, bydlení pro mladé 
a podporu sportu a veřejných služeb.    
 
 
 
 

 
Číslo 8 
MICHAL KOTLÁŘ (34 let), přípravář a rozpočtář staveb – Černochov 

Vystudoval Obchodní akademii v Lounech. Pracuje na pozici přípraváře a kalkulanta 
staveb. Do Černochova se přestěhoval před 11 lety za svojí milovanou manželkou, se 
kterou má syna (6 let).  
Chce se zasadit o vybudování kanalizací pro všechny spádové obce Perucka a 
modernizaci sportovišť. 
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Číslo 9 
Bc. LUCIE DROBNÁ (37 let), asistentka starosty, jednatelka TJ Sokol Peruc – Peruc 

Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Podnikání a admi-
nistrativa. Na Peruci žije 12 let a s manželem zde vychovává svá dvojčata. Aktivně se 
zapojuje do společenského dění v obci a podporuje spolupráci spolků v Peruci. Již 9 
let pracuje jako asistentka starosty v Peruci. Proto se dá bez nadsázky říci, že je vždy 
u všeho důležitého, co se tu děje.  
Chce udělat vše proto, aby Perucko dál vzkvétalo a rozvíjelo se. Ať už podporou 
bydlení pro mladé a naše nejstarší občany, rozvojem sportovních hřišť a koupališť, 
kulturních zázemí (pohostinství, kino, knihovna, společenské místnosti) a akcí pro 

všechny generace našich občanů.  
Má plno nápadů. V neposlední řadě by ráda zlepšila a zjednodušila informovanost občanů pomocí 
elektronických úředních desek a efektivní digitalizaci úřadu městyse Peruc. 
 
Číslo 10 
JAN DRESLER (41 let), truhlář, velitel JSDH Stradonice – Stradonice  

Šikovný řemeslník a zapálený dobrovolný hasič. Velitelem jednotky SDH Stradonice 
je již zhruba 15 let. V posledních letech také trénuje družstvo mladých hasičů. 
S manželkou a dvěma dětmi žije ve Stradonicích.  
Jeho hlavním cílem je přestavět zdejší hasičskou zbrojnici, která již nestačí potřebám 
rozrůstajícího se sboru, zrekonstruovat koupaliště a zlepšit zázemí pro rodiny s dětmi 
v jeho okolí.  
Dále se chce zasadit o funkční Stradonický rybník, zefektivnit a zlevnit odpadový 
systém a podporovat další rozvoj všech obcí Perucka.     

 
Číslo 11 
HELENA RŮŽKOVÁ (41 let), obchodní referentka, předsedkyně Spolku rodičů při 
Základní škole v Peruci – Peruc 

Po maturitě na Soukromé střední podnikatelské škole v Mostě ještě absolvovala roční 
jazykový kurz němčiny v Praze. Poté začala pracovat ve firmě svého otce Elmont  
V. Halama Peruc jako vedoucí prodejny Elektro.  
Po mateřské dovolené nastoupila jako obchodní referent do zahraniční firmy ve 
Slaném, kde má na starosti celkovou koordinaci českého a slovenského obchodu, 
zároveň se aktivně účastní zahraničních veletrhů. 
Je rodilý Peručák, a nejen proto jí na našich obcích velice záleží. Má dva puberťáky, 

ráda by se tedy kromě jiného zaměřila na rozvoj sportovišť a vyžití pro děti. Protože, kdo si hraje, 
nezlobí. 
 
Číslo 12 
RADOMÍR BECK (56 let), správce kulturního domu v Lounech – Peruc  

Pracuje jako správce Kulturního domu Zastávka, který patří pod Vrchlického divadlo 
Louny.  
Na Peruc, která dlouhá léta navštěvoval o víkendech, s rodinou natrvalo přesídlil 
v roce 2006. Je ženatý a má tři plnoleté děti.  
Peruc má rád a chce, aby byla dál tou obcí, do které jezdil a pak se i přistěhoval.  
A také by chtěl, aby se opět  říkalo, že "na Peruci" mají dobrého starostu.  
Má rád sport (je členem Sokola Peruc), hudbu a divadlo.  
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Číslo 13 
MIROSLAVA RAISOVÁ (53 let), kuchařka, členka výboru MS ČČK Peruc – Peruc  

Rodačka z Peruce aktivně působí ve zdejším Červeném kříži. Devět let pracovala na 
technických pozicích v místní základní škole a dvě sezóny působila jako správkyně 
Kempu Peruc. Nyní je zaměstnaná jako kuchařka na základní škole v Lounech.  
Chtěla by zlepšit zázemí pro využití volného času dospívající mládeže a zkvalitnit 
opravy místních komunikací.   
 
 
 

 
Číslo 14 
PETRA GROSSMANOVÁ (48 let), sociální pracovnice, členka výboru TJ Sokol Peruc 
– Peruc 

Na Peruci, kde vychovává své dvě děti, žije přes 20 let. Je aktivní hasička a sokolka. 
Patnáct let pracuje v Centru služeb pro zdravotně postižené v Lounech, kde pečuje  
o seniory a nemohoucí.  
Chce se především zasadit o dostupnou lékařskou péči v Peruci.  
 
  
 
 

 
Číslo 15 
DRAHUŠE ŽDÍMALOVÁ (69 let), průvodkyně v Muzeu české vesnice, předsedkyně 
MS ČČK Peruc a VV OS ČČK Louny - Peruc 

V Peruci žije již 62 let. Má tři dospělé dcery. Od roku 2002 až do roku 2016 pracovala 
jako průvodkyně Pamětní síně Emila Filly v Peruci. V současné době provádí čtvrtým 
rokem v Muzeu české vesnice. 12 let je předsedkyně MS ČČK v Peruci a v letošním 
roce byla jmenována předsedkyní výkonné rady Oblastního spolku ČČK v Lounech. 
Modernizace naší obce schvaluje ve všech směrech, ale mrzí ji absence kvalitního 
pohostinství, a to jak pro místní, tak pro turisty. Jejím cílem je také motivovat mladé 
lidi, aby se více zapojovali do spolkového života.  
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CO JSME JIŽ DOKÁZALI?  
1. Průhledný a přátelský úřad! Zveřejňování všech usnesení z rady a všech uzavřených smluv 
nad 50 000 Kč. Soutěžení zakázek. Bezhotovostní platební terminál.  
2. Modernizace technické infrastruktury! Nová kanalizace v Telcích. Bezdrátový digitální 
rozhlas ve všech sedmi obcích. Modernizace veřejného osvětlení (LED) ve všech obcích.   Nové 
veřejné osvětlení mezi Pátkem a Radonicemi. Opravy místních komunikací a dešťových kanalizací. 
3. Zkvalitnění občanské vybavenosti!  
Zřízení Pošty partner v Pátku. Kompletní rekonstrukce bývalého OÚ v Hřivčicích. Výtah ve 
zdravotním středisku v Peruci. Renovace knihovny v Černochově a Hřivčicích. Nová hasičská 
klubovna ve Stradonicích. Renovace sociálního zařízení v hospodách v Hřivčicích, Radonicích a 
Stradonicích. Výměna oken a dveří v hospodě v Černochově a Peruci. Nová pergola u hospody 
v Pátku. Oprava střech na fotbalových kabinách v Černochově, hasičské zbrojnici a hospodě 
v Radonicích a v Kempu Peruc. Ústřední vytápění hospody ve Stradonicích. Plynofikace hasičárny 
v Peruci. Pojízdná prodejna v Černochově a Radonicích. Oprava bazénů peruckého koupaliště. 
4. Vyžití dětí a sportovců! Nové víceúčelové hřiště v Peruci. Nové zázemí pro stolní tenisty 
v Telcích. Nové dětské a fitness hřiště v Peruci. Rozšíření dětských hřišť v Černochově, Hřivčicích, 
Pátku, Stradonicích a Telcích. Nový povrch sportovního hřiště ve Stradonicích.  
5. Pro školu a školku to nejlepší!  
Nové školní hřiště. Nová kamna, nová myčka, nová vzduchotechnika a moderní konvektomat do 
školní kuchyně. Oprava sociálního zařízení v ZŠ Peruc. Nová LED světla se správnou intenzitou 
ve školních třídách. Interaktivní tabule pro školku.  
6. Zvýšení bezpečnosti chodců! Nové osvětlené přechody pro chodce v Peruci, Černochově a 
Stradonicích. Bezbariérové chodníky v Peruci a Hřivčicích. Měřiče rychlosti vozidel ve všech 
obcích. Nová parkovací místa na peruckém náměstí a u pošty. Zpomalovací prahy ve Fajtlově ulici 
v  Peruci.  
7. Zlepšení vzhledu obcí! Nová hřbitovní kašna v Telcích. Nové oplocení hřiště v Pátku. Výměna 
oken ve školách v Pátku a Telcích. Nové fasády obecních nemovitostí v Peruci (pošta, hasičská 
zbrojnice, dům pro seniory), Černochově (býv. obecní úřad), Hřivčicích (hospoda, hasičská 
zbrojnice), Stradonicích (hospoda) a Radonicích (hospoda). 
8. Péče o životní prostředí! Revitalizace Hořejšího a Dolejšího rybníka v Peruci a nádrže 
v Černochově. Malý sběrný dvůr v Pátku. Hnědé popelnice na bioodpad v Radonicích, kontejner 
na bioodpad ve Stradonicích. Výsadba desítek vzrostlých stromů. Dosadba kůrovcového lesa u 
Hřivčic. Podpora akce Ukliďme Česko. Dotace na výstavbu domácích ČOV. 
9. Záchrana památek! Postupná renovace interiérů Zámku Pátek. Oprava Boženiny studánky 
v Peruci a kapličky v Hřivčicích. Renovace hřbitovních bran v Černochově, Hřivčicích a 
Radonicích. Renovace ohradního plůtku u pomníku padlých v Radonicích. Obnova sochy sv. 
Linharta v Radonicích. Zrestaurování památníku padlých v Peruci. Nová fasáda brány do 
zámeckého parku v Peruci. Oprava božích muk na několika místech v Peruci a Černochově.  
10. Pro akceschopné hasiče! Nové dopravní automobily pro jednotky SDH Stradonice, Telce a 
Radonice. Bazarová cisterna a ojetý dopravní automobil pro jednotku SDH Peruc. Nové hasičské 
přívěsy pro SDH Telce a Stradonice. Nové motorové pily a obnova ochranných pomůcek.   
11. Podpora spolků a kultury! V dotačním programu jsme každý rok spolkům rozdělili 700 až 
850 tisíc Kč. Založení tradice obecního plesu. Moderní osvětlení vánočních stromů. 
12. Bohatý zásobník projektů! Jsme připraveni na vypisované dotace a investiční akce. Máme 
šuplík plný projektů, které čekají na správnou dotaci (oprava střechy staré budovy ZŠ, rozšíření 
sběrného dvora v Peruci, rekonstrukce lávky v Radonicích, autobusové zastávky s přechodem pro 
chodce v Telcích a Radonicích, nový chodník v Radonicích, přestavba hasičské zbrojnice ve 
Stradonicích, rozšíření fotbalových kabin v Peruci, tlaková vodovodní stanice v Telcích atd.).  



Volby do zastupitelstva městyse Peruc - 23. a 24. září 2022 * Jsme PRO! Peruc, Černochov, Hřivčice, Pátek, Radonice, Stradonice a Telce
  
 

8 
 

CO MÁME JEŠTĚ V PLÁNU? – JSME PRO: 
1. Kanalizace! Výstavby ČOV a kanalizací v Pátku, Radonicích, Stradonicích a Hřivčicích (již se 
zpracovává projekt). Kořenová čistírna v Černochově. Prodloužení kanalizace v Peruci.   
2. Dostupnou lékařskou péči! Chceme sehnat nového zubaře a dětskou lékařku.   
3. Moderní veřejné osvětlení! Výměna více než 100 ks starých pouličních lamp za úsporná LED 
světla v Peruci. 
4. Opravu lávky! Rekonstrukce mostu v Radonicích přes Ohři (v závislosti na získání dotace). 
5. Ochranu před povodněmi! Protipovodňová opatření v Radonicích (v závislosti na dotaci). 
6. Školku pro všechny! Rozšíření MŠ Peruc o jeden pavilón, abychom nemuseli odmítat naše děti 
(v závislosti na získání dotace). 
7. Energetické úspory! Zateplení budov, úsporné zdroje tepla. Hledání cest k energetické 
soběstačnosti.  
8. Bohaté vyžití dětí a sportovců! Modernizace sokolovny v Telcích. Přístavba fotbalových kabin 
v Peruci (v závislosti na získání dotace). Nové dětské hřiště v Radonicích. Rozšiřování stávajících 
dětských hřišť v dalších obcích. Obnova povrchů sportovních hřišť. Nové sociální zařízení 
v knihovně Peruc. Nová naučná stezka. Hřiště pro teenagery.    
9. Efektivní odpadové hospodářství! Rozšíření sběrného dvora v Peruci (v závislosti na získání 
dotace). Nový systém nakládání s bioodpadem (hnědé popelnice do všech obcí) a tříděným 
odpadem (svoz od domácností) – čím více vytřídím, tím méně zaplatím!  
10. Krásné obecní nemovitosti! Opravy domů v majetku obce a jejich oživení (sokolovna Telce, 
školy v Černochově, Pátku, Stradonicích a Telcích, hasičárna v Radonicích atd.). 
11. Obnovu památek! Pokračování v renovaci Zámku Pátek, včetně špejcharu. Oprava božích muk. 
12. Opravu rybníků! Revitalizace a obnova vybraných rybníků (Telce, Pátek, Dýbeř) a koupališť 
(Černochov, Stradonice, Hřivčice). Boj o Stradoňák!  
13. Pohodlnější chůzi! Rekonstrukce frekventovaných chodníků a místních komunikací. 
14. Bezpečnost chodců! Osvětlené přechody a autobusové zastávky v Telcích, Radonicích a Pátku. 
Zpomalovací prvky na silnice.  
15. Bydlení pro maminky a seniory! Rozšíření obecního bytového fondu.  
16. Nové stavební parcely! Zasíťování pozemků pro rodinnou výstavbu podle nového územního 
plánu. Nové ulice a obytné zóny v Peruci, Pátku, Radonicích a Telcích.  
17. Lepší úklid! Zkvalitnění údržby zeleně, veřejných prostorů a zimní údržby.  
18. Bohatý spolkový život! Máte veřejně prospěšný projekt? Obec vám na něj přispěje! 
19. Fungující hasiče! Pořízení nové techniky pro aktivní hasičské sbory. Přestavba hasičské 
zbrojnice ve Stradonicích. 
20. Více zeleně! Výsadba nových stromů a květinových záhonů. Revitalizace parků a parčíků. 
Obnova vykáceného lesa.   
21. Stop vandalismu! Kamerový systém na kritická místa.  
22. Rozvoj turismu! Postupná renovace Kempu Peruc. Snaha o obnovu zaniklých polních cest. 
23. Chytrou obec! Zpracování plánu rozvoje městyse. Zřízení funkce obecního architekta. 
Elektronická úřední deska.  
 
Samozřejmostí je boj o zachování dopravní obslužnosti (vlaky, autobusy), pobočky České pošty  
v Peruci, Pamětní síně Emila Filly v Peruci, snaha o stálé opravy a údržbu krajských silnic!!!! 
 
Celý volební program a podrobné informace o všech kandidátech na www.iperuc.cz  
v záložce JsmePRO! Peruc. 
 
Kontakt: Jan Vnouček, 607 764 582, vnoucek@peruc.cz 

http://www.iperuc.cz/

