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SPORTOVCI  
za rozvoj a prosperitu  

obce Zlatníky – Hodkovice

23. a 24. ZÁŘÍ 2022



1.  Ing. Roman Procházka, 65 let,  
místostarosta, Zlatníky, bez pol. přísl.

2.  Martin Kopal, 51 let,  
podnikatel, Zlatníky, bez pol. příslušnosti

3.  Mgr. Eva Šafaříková, 47 let,  
učitelka a trenérka, Zlatníky, bez pol. přísl.

4.  Antonín Růžička, 73 let,  
důchodce, Zlatníky, bez pol. příslušnosti

5.  Veronika Ingrová, MBA,  
32 let, manažerka, Hodkovice, bez pol. přísl. 

6.  Ing. Petr Láska, 51 let,  
ekonom, Zlatníky, bez pol. příslušnosti

7.  Bc. Iva Pirníková, 46 let,  
obch. zástupkyně, Zlatníky, bez pol. přísl.

8.  Stanislav Cabicar, 30 let,  
servisní technik, Zlatníky, bez pol. přísl.

9.  Vratislav Franěk, 47 let,  
stavbyvedoucí, Hodkovice, bez pol. příslušnosti

10.  Bc. Petra Gyömberová, 52 let,  
státní zaměst., Zlatníky, bez pol. přísl.

11.  Roman Janoušek, 50 let,  
provozní, Zlatníky, bez pol. příslušnosti

PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT
VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022

Sdružení nezávislých kandidátů „Sportovci za rozvoj a prosperitu obce Zlatní-
ky – Hodkovice“ je volným seskupením občanů naší obce vzniklým kolem sportov-
ního klubu Sokol Zlatníky, kterým není lhostejná kvalita života v naší obci a kterým 
záleží na jejím všestranném rozvoji a klidném a spokojeném životě jejích obyvatel.

KDO JSME  
A CO CHCEME?



MARTIN KOPAL, 51 LET

povoláním podnikatel ve stavebnictví. Ve Zlatní-
kách žije již 17 let. V minulém volebním období 
byl v zastupitelstvu předsedou finančního výbo-
ru a členem stavebního výboru. Je aktivním funk-
cionářem v SK Sokol Zlatníky, kde má na starosti 
organizační a ekonomickou činnost. Rád by po-
kračoval v novém zastupitelstvu zejména v oblas-
ti tvorby rozpočtu a kontroly hospodaření obce.

ING. ROMAN PROCHÁZKA, 65 LET

ekonom, nyní v důchodu, v minulém volebním ob-
dobí působil ve funkci neuvolněného místostaros-
ty. Ve Zlatníkách žije již 24 let. Je aktivním funkcio-
nářem v SK Sokol Zlatníky, kde se věnuje zejména 
sháněním finančních prostředků prostřednictvím 
žádostí o dotace. Zatím největším počinem bylo 
vybudování multifunkčního hřiště v  roce 2020, 
kterému se věnoval od projektu až po kolaudaci. 
V  novém zastupitelstvu by chtěl dotáhnout do 
konce rozpracované projekty a podílet se na zvy-
šování kvality vzdělání v ZŠ.

MGR. EVA ŠAFAŘÍKOVÁ, 47 LET

povoláním učitelka a trenérka. V  minulém voleb-
ním období byla v  zastupitelstvu v  kulturním a 
sociálním výboru a ve výboru pro sport a vzdělání. 
Vedle svého sedmiletého působení v místní ZŠ se 
jako bývalá úspěšná atletka v rámci SK Sokol Zlat-
níky věnuje vedení atletického oddílu „Běhálek“ , 
který v roce 2015 založila. Zde se svými kolegy pra-
videlně trénuje kolem 80 dětí. S nejlepšími z nich se 
úspěšně účastní atletických závodů. O prázdninách 

pro děti pořádá letní příměstské tábory, s kolektivem spolupracovníků zorgani-
zovala již 7 ročníků „Zlatnického víceboje“, pokaždé za účastí více než 100 dětí. 
V zastupitelstvu by ráda navázala na svou dosavadní činnost v oblasti kultury a 
sportu, chtěla by rovněž podpořit kvalitu vzdělání v obci. 



ANTONÍN RŮŽIČKA, 73 LET

v důchodu, v aktivním věku pracoval jako horník, asfal-
tér a v posledních letech před odchodem do důchodu 
jako vedoucí údržby v naší obci. V minulém volebním 
období byl členem kontrolního výboru a výboru pro 
sport a vzdělání. Je aktivním funkcionářem v SK Sokol 
Zlatníky, byl jedním z  nejdéle hrajících aktivních fot-
balistů, mnoho let se organizačně stará o každoroční 
turnaj veteránů Memoriál Jiřího „Peří“ Dvořáčka. Byl 
trenérem dospělých i žáčků, když bylo třeba, staral se 
i o fotbalové hřiště.

ING. PETR LÁSKA, 51 LET

povoláním ekonom v  zahraničním obchodě, od naro-
zení žije trvale ve Zlatníkách. Je aktivním funkcionářem 
v SK Sokol Zlatníky, kde využívá své kvalifikace a stará 
se o účetnictví a daně včetně vyúčtování přidělených 
investičních i provozních dotací. Ve stejné oblasti by se 
rád zapojil i do práce v zastupitelstvu obce, kde by mohl 
využít svých znalostí z oblasti financování a rozpočtu. 

BC. IVA PIRNÍKOVÁ, 46 LET

povoláním obchodní a administrativní pracovnice. 
Kromě svého povolání se již 10 let pohybuje v nezis-
kové sféře, kde se v různých funkcích věnuje zejména 
marketinku a propagaci, ale také produkci a organi-
zaci akcí. Specializuje se na získávání krátkodobých 
grantů na drobné, ale pro sousedské soužití důležité 
projekty. Ve stejné oblasti vidí i své budoucí působení 
v zastupitelstvu obce. 

VERONIKA INGROVÁ, 32 LET 

povoláním manažerka ve společnosti InnoCrystal. 
V Hodkovicích žije již 12 let. Je velmi dobrou organi-
zátorkou. Jejím velkým koníčkem je jóga, kterou také 
vyučuje. V  zastupitelstvu obce by se chtěla věnovat 
zejména vědecko-technickému parku v Hodkovicích, 
ve kterém vidí velký potenciál k dalšímu rozvoji obce. 



STANISLAV CABICAR, 30 LET

povoláním servisní technik ve firmě Somfy. Ve Zlatní-
kách žije od narození, je  členem SK Sokol Zlatníky. Ak-
tivně se podílí zejména na akcích pro děti pořádaných 
Sokolem. Do zastupitelstva obce kandiduje poprvé a 
v případě zvolení by se rád zaměřil na rozvoj kulturního 
a sportovního vyžití obyvatel obce. 

BC. PETRA GYÖMBEROVÁ, 52 LET

pracuje u Cizinecké policie ČR na Letišti Praha – Ruzyně, 
kde v posledních 3 letech zastává manažerskou pozici. 
V současnosti je jejím zaměřením spolupráce s ostatní-
mi policejními útvary, pověřenými potírat a odhalovat 
trestnou činnost. Ve Zlatníkách žije již 31 let, je členkou 
SK Sokol Zlatníky, velmi aktivně se podílí zejména na or-
ganizaci akcí pořádaných pro děti. V zastupitelstvu obce 
by chtěla svou činností přispět k  rozvoji kulturního, 
sportovního a společenského života v obci a to zejména 
organizováním volnočasových aktivit pro všechny vě-
kové kategorie občanů. 

VRATISLAV FRANĚK, 47 LET

povoláním stavbyvedoucí. V  Hodkovicích žije již 15 
let. Do zastupitelstva obce kandiduje poprvé a v pří-
padě zvolení do zastupitelstva obce by rád přispěl ve 
stavebním výboru svou odborností k  hájení zájmů 
obce při investiční výstavbě. 

ROMAN JANOUŠEK, 50 LET

provozní restaurace. Ve Zlatníkách žije již 22 let. Je 
členem SK Sokol Zlatníky, kde jako dlouholetý prvo-
ligový fotbalista (Slavia Praha, Slovan Liberec, Vikto-
ria Plzeň, Petra Drnovice,  Opava, Viktoria Žižkov aj.) 
využívá svých bohatých zkušeností jako hrající trenér 
„A“ mužstva mužů. V zastupitelstvu obce by se chtěl 
zapojit do rozvoje volnočasových aktivit  občanů Zlat-
níků a Hodkovic.



Přestože jsme pro letošní volby částečně obměnili naši volební kandidátku o nové tváře, nejsme v za-
stupitelstvu obce žádnými nováčky. Poprvé jsme se pod tímto názvem zúčastnili komunálních voleb 
v roce 2010 a v jedenáctičlenném zastupitelstvu jsme získali 2 mandáty. V dalších volbách o 4 roky 
později jsme zvýšili počet mandátů na 3. V zatím posledních volbách v roce 2018 naše sdružení volby 
vyhrálo a získalo 5 mandátů. Na většinu v zastupitelstvu obce to však nestačilo, a tak jsme skončili v 
„opozici“ a získali křeslo místostarosty. Tuto funkci  uplynulé 4 roky zastával Ing. Roman Procházka, 
který byl  v čele naší kandidátky. Ve výborech zastupitelstva pilně pracovali Martin Kopal, Dr. Petr Voj-
tíšek, Mgr. Eva Šafaříková a Antonín Růžička. 

   Je však nutné zdůraznit, že naše „opoziční působení“ se zásadně liší od toho, co jsme jako voliči 
nucení sledovat v Parlamentu ČR. Posuzujeme jednotlivé plánované akce objektivně a v drtivé vět-
šině případů se  shodneme s ostatními zastupiteli na realizaci hlavních cílů v rozvoji obce.  Ptáme se, 
necháváme si věci vysvětlit a pokud je vše srozumitelné, nic nebrání tomu, abychom nehlasovali spo-
lečně s ostatními zastupiteli. Zrovna tak předkládáme vlastní návrhy, vysvětlujeme a přesvědčujeme 
ostatní zastupitele a obvyklým výsledkem je konsensus a tedy jednomyslné hlasování ve prospěch 
návrhů, které jsou ku prospěchu všech občanů obce. 

   Ke konci tohoto volebního období můžeme konstatovat, že v zastupitelstvu obce nebylo místo na 
nějaké žabomyší války, neházely se klacky navzájem pod nohy a zastupitelstvo táhlo za jeden provaz. 
Jsme tomu velice rádi a oceňujeme to o to více, že uplynulé čtyři roky nebyly rozhodně procházkou 
růžovým sadem. Připomenu roky 2020 a 2021, ve kterých jsme se potýkali s covidovou krizí, při které 
jsme zpočátku organizovali rozvážení roušek, dezinfekcí, později respirátorů. Byly zavřené mateřská 
škola i základní škola, děti měly on-line výuku, rozvážely se nákupy a obědy seniorům. Na jaře 2021 
dlouhodobě a těžce onemocněl pan starosta. Po jeho rekonvalescenci jsme si po několik měsíců vy-
zkoušeli on-line zasedání zastupitelstva prostřednictví počítačů a internetového připojení. Nebylo to 
vždy jednoduché, přesto jsme hlavní úkoly zvládli a nikdy nebylo ohroženo každodenní fungování 
obce.  A když jsme se s covidem dostali z nejhoršího, dostali jsme se do ekonomické šlamastyky, repre-
zentované hlavně inflací, která v této době meziročně přesahuje 17 %. Ke všem příčinám spojených 
s  celosvětovou pandemií (nedostatek surovin, čipů, dálkové lodní dopravy, rozhazování veřejných 
výdajů, skokové zdražení ropy, plynu a el. energie) se na konci února přidala agrese Ruska proti Ukraji-
ně, tedy regulérní válka pár set kilometrů od našich východních hranic. S tím je spojena migrační vlna 
válečných uprchlíků, kterých přišlo do naší země více než 300 tisíc, naše obec se postarala o 54 z nich. 
Zajistila ubytování, předškolní a školní docházku pro děti i pracovní místa pro dospělé. Děkujeme 
našim spoluobčanům, jak úžasně a lidsky se v této situaci zachovali. 

   Navzdory tomuto nelehkému období se za uplynulé 4 roky podařilo v obci udělat mnoho dobrého. 
Vybudovali jsme nové chodníky, vjezdy k domům na návsi ve Zlatníkách i Hodkovicích, obnovila a 
rozšířila se zeleň v obci. Prakticky od základů se zrekonstruovala tělocvična. Ve spolupráci se Sokolem 
Zlatníky bylo vybudováno nové multifunkční hřiště s umělou trávou a osvětlením, tartanová atletická 
dráha s doskočištěm pro skok do dálky, koulařský kruh, zavlažovací systém pod travnatou plochou 
fotbalového hřiště a dva montované domečky na uskladnění sportovního nářadí. Dále cyklostezka 
Remízkem na jižním okraji Zlatníků, asfaltové povrhy v ulicích U Hřiště, Kolmá a K Cihelně. Zasíťo-
vání pozemků ve vědecko-technickém parku v Hodkovicích, kde  v posledních dvou letech přibyly 
k Innocrystalu dva areály a objekty firem Coming a Porsche Česká republika. Jedná se o firmy, které 
dokonale zapadají do pomyslné přímky mezi laserovými centry HILASE a ELI v Dolních Břežanech a 
areálem BIOCEV ve Vestci. I v Hodkovicích jde výhradně o objekty firem zaměřených na vědu, výzkum 
a vzdělání. S nadsázkou můžeme říci, že nám tu vzniká takové malé středočeské „Silicon Valley“ s vy-
sokou koncentrací  výzkumných pracovišť, firem a start-upů zabývajících se základním i aplikovaným 
výzkumem. Právě díky tomuto soustředění vědecko-výzkumných center se po mnoha letech marné-
ho snažení konečně podařilo nyní od září dosáhnout přímého autobusové spojení obou částí obce 
se zastávkou metra C „Opatov“. Jedná se o linku 331 po trase Dolní Břežany – Zlatníky – Hodkovice 
– Vestec – metro Opatov.

   Ne vše se v uplynulém volebním období stihlo a podařilo. Je nutné si uvědomit, že prakticky všechny 
investiční akce se realizují pouze v případě, že na ně obec obdrží nějakou dotaci. Taková je finanční 
situace obcí v celé republice. Z prostředků  tzv. RUR (rozpočtové určení daní) by mohla obec realizo-
vat jen zlomek plánovaných investičních akcí. Obec proto reaguje na všechny vypsané dotační tituly 



všech ministerstev a posílá desítky žádostí o dotace. V případě, že se zadaří, spolufinancuje ze svého 
rozpočtu většinou 20-30 % investovaných nákladů. Pokud se nezadaří, zkouší to další roky tak dlouho, 
dokud to nevyjde. To je bohužel realita! Takže na příští volební období, tj. na roky 2022 až 2026 zbývá 
dost úkolů, na kterých se chceme, pokud uspějeme v těchto komunálních volbách, podílet. 
   Určitě chceme podporovat rekonstrukci a rozšíření kapacity čistírny odpadních vod ve Zlatníkách (pod 
Kamínkem). Na dotaci pro tuto akci už marně čekáme několik let. Dále chceme konečně dosáhnou pro-
pojení cyklostezkou se sousední Jesenicí a Vestcem. Zde to není otázka financí, ale nedořešených vlast-
nických vztahů k některým pozemkům. Zdá se, že díky probíhající digitalizaci katastrálních map je vše 
na dobré cestě, a během jednoho dvou let se podaří oba projekty zrealizovat. Největší výzvou, kterou 
však před sebou nově zvolené zastupitelstvo obce bude mít, je zajištění povinné školní docházky pro 
žáky 2. stupně základní školy. Rok od roku je obtížnější zajistit pro naše „šesťáky“ místo na ZŠ co nejblíže 
od domova. ZŠ v Dolních Břežanech je tak přetížena, že nemá místo ani pro děti místních, školy v Jese-
nici, Zdiměřicích, Jirčanech a Modřanech vzhledem k demografickému vývoji hlásí dopředu, že budou 
v následujících letech omezovat přijetí žáků z cizích obcí. Stávající zastupitelstvo se proto rozhodlo vyře-
šit tuto složitou situaci tak, že schválilo záměr rozšířit stávající ZŠ o 2. stupeň, tj. o šestou až devátou třídu. 

   Pro tuto akci se podařilo koupit pozemek v centru obce poblíž stávající školy o velikosti cca 10.000 m2 
od Arcibiskupství pražského. Jedná se o budovu fary a o tzv. farskou zahradu. V současné době je 
přerušené stavební řízení ke stavebnímu povolení, protože se upravuje projekt školy dle připomínek 
dotčených stran. Věříme, že ještě v letošním roce stavební povolení obec obdrží a zároveň se tento 
projekt „protne“ s vypsaným dotačním titulem a získaná dotace umožní neprodleně stavbu zahájit. 
Rozpočet celé stavby 2. stupně ZŠ je přibližně 100 mil. Kč. Bez dotace je tato částka nad finanční mož-
nosti obce, i 20-30 % finanční spoluúčast bude tvrdým oříškem pro nové zastupitelstvo, které vzejde 
z těchto komunálních voleb. Obec však má, i díky prodeji zasíťovaných pozemků ve vědecko-technic-
kém parku Hodkovice, všechny předpoklady si s touto výzvou poradit. 
   Před novým zastupitelstvem, kterého chceme být aktivní a významnou součástí, se na další 4 roky 
rýsují i další výzvy a úkoly. Rozhodně budeme podporovat vybudování zeleného pásu, který oddělí 
dosavadní stavbu pražského okruhu od obou částí obce. To se samozřejmě týká i plánované stavby 
dálnice D3, která se mezi obcí Zlatníky a městem Jesenice oddělí od stávajícího okruhu a povede dále 
na jih kolem Tábora, Českých Budějovic až k rakouským hranicím. Zde je podmínkou souhlasu obce 
se stavbou vybudování protihlukového valu a pásu zeleně, aby nebyly zhoršeny životní podmínky 
zejména zlatnických obyvatel. Dohlédneme na to, aby se tak skutečně stalo. Také si uvědomujeme, 
že mezi obcí a jejími obyvateli, resp. mezi zastupiteli a jejich voliči, v minulosti nebyla a v současnosti 
ještě není vzájemná komunikace na požadované úrovni. Něco se zlepšilo, ale k  ideálu máme ještě 
daleko. Budeme se ze všech sil snažit, aby se komunikace OÚ směrem k obyvatelům zlepšila. Webové 
stránky obce by se měly stát přehlednějšími a aktuálnějšími. Velké investiční záměry zastupitelstva by 
se měly oznamovat s dostatečným předstihem a  obyvatelům obce by mělo být umožněno vyjádřit 
svůj názor. Z praxe víme, že někdy to jde obtížně, protože je třeba se rozhodovat rychle. Budeme se 
však v každém případě o vylepšení komunikace snažit. 



   Zároveň si jako „Sportovci“, lidé nějak spojení s činností zlatnického sportovního klubu, uvědomuje-
me význam našeho SK Sokol Zlatníky jako dlouhodobě nejpočetnějšího spolku a jeho pozitivní dopad 
na komunitní život v obci i nabídku kvalitních volnočasových aktivit pro místní děti, mládež i dospělé.  
Podle posledních údajů z valné hromady konané v březnu 2022 máme 225 členů, z toho 105 dětí a 
mládeže do 18 let. A všechna tato mládež sportuje aktivně a pravidelně ve 3 našich oddílech. Obec 
jako vlastník celého areálu je  dlouhodobě naším nejvýznamnějším partnerem a podporovatelem. My 
se na oplátku usilovně snažíme o rozvoj sportovního areálu ve Zlatníkách, který máme od obce v dlou-
hodobém pronájmu. Našimi nejbližšími cíli je rekonstrukce oplocení celého sportovního areálu (na 
obou delších stranách zvýšení plotu až na 4 metry) a vybudování tzv. workoutového hřiště doplněné-
ho o několik posilovacích strojů, takže vznikne plnohodnotná venkovní posilovna. Na obě akce máme 
cenové nabídky od několika dodavatelů a opakovaně žádáme jak Národní sportovní agenturu (NSA), 
tak Úřad středočeského kraje o dotaci. V minulém roce jsme neuspěli, zkoušíme to tedy opět v roce 
letošním. A budeme to zkoušet do té doby, dokud s přidělením dotace neuspějeme. Jsme přesvědče-
ni, že obě „stavby“ významně napomohou k plnohodnotnému volnočasovému využití celého areálu 
a dovrší tak naše mnohaleté úsilí. Zůstává nám však jeden sen nebo chcete-li záměr, který bychom 
rádi uskutečnili když ne v  tomto nadcházejícím volebním období, tak určitě v  tom příštím od roku 
2026. Jedná se o rozšíření zázemí již nejen pro fotbalisty, ale i pro další sportovce z oddílu lehké atleti-
ky, pro tenisty, nohejbalisty, volejbalisty z nově vybudovaného multifunkčního hřiště a pro maminky 
s dětmi, které využívají dětské hřiště. Prostě sportovní areál se rozrostl a volnočasové aktivity v něm se 
znásobily. Sportovní areál využívají ke svým hrám a k tělocviku i děti ze základní a mateřské školy, své 
závody tam mají dobrovolní hasiči ze Zlatníků i Hodkovic, konají se tam dětské dny, pálení čarodějnic 
i promítání letního kina. Sportovní areál se prostě postupně stal sportovním i kulturním centrem obce 
a zasluhoval by si i odpovídající sociální zázemí hodné 21. století.  V roce 2015 vznikla z naší iniciativy 
studie od akad. arch. Adama Langra na rozšíření tohoto zázemí. Panu architektovi se podařilo zachovat 
pouze s drobnými změnami stávající stavbu kabin a klubovny a rozšířit ji směrem k fotbalovému hřišti 
o restaurační a klubové prostory právě s toaletami, které by byly přístupné veřejnosti po celou provozní 
dobu všech sportovišť i dětského hřiště. Tedy i v době, kdy restaurace nebude otevřená. Při nejbližší 
vhodné příležitosti seznámíme veřejnost s touto studií a rádi si vyslechneme všechny názory občanů 
k tomuto tématu. Jen pro představu přikládáme fotomontáž, na které je proveden zákres této studie 
do fotografie reálného stavu. Jsme přesvědčeni, že bychom se za takovou stavbu nemuseli stydět a že 
by tyto prostory významným způsobem obohatily spolkový a komunitní život v naší obci.

   Na závěr nám dovolte poděkovat za důvěru, kterou jste nám dali v minulých komunálních volbách 
v roce 2018. Moc si této důvěry vážíme a doufáme, že jsme ji nezklamali a že je naše práce vidět v celé 
obci a nikoli jen ve sportovním areálu. Pevně věříme, že nám stejnou důvěru poskytnete i v  letošních 
komunálních volbách a že za další 4 roky společně zaznamenáme viditelný rozvoj naší obce.

NASHLEDANOU VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI 
VE DNECH 23. a 24. ZÁŘÍ 2022. 


