
Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
většina z nás si váží živo-
ta ve společnosti, kterou 
jsme se naučili nazývat 
demokratickou. Výsa-
dou této společnosti je 
fakt, že si můžeme vy-
brat, kde budeme žít, 

kam pojedeme, s kým se pobavíme a mno-
ho dalších radostí, mezi které patří i  to, že 
si do různých orgánů demokratického státu 
čas od času volíme své zástupce. Do zastupi-
telstev obcí, krajů, do poslanecké sněmovny, 
senátu, do funkce prezidenta a od vstupu do 
Evropské unie volíme poslance evropské. 
A ve chvíli, kdy nastanou nečekané zdravot-
ní komplikace, je třeba navíc zorganizovat 
ještě volby doplňovací − a  to se stalo právě 
teď. Dovolte tedy prosím upozornění, že ve 
dnech 5. a 6. dubna se koná první kolo se-
nátních voleb (pouze v  Praze 9, kde se bo-
hužel vzdala svého mandátu vážená dáma 
paní Zuzana Baudyšová), o  týden později,  
12. a 13. dubna, následuje kolo druhé (po-
kud v prvním nezvítězí některý z kandidátů 
více než 50% počtem hlasů) a po měsíci pak 
24. a 25. května nás čekají volby do Evrop-
ského parlamentu.

Čeho je moc, toho je příliš, říká staré příslo-
ví. Je škoda, že ve 21. století ještě stále nemá-
me možnost elektronické volby jako v mno-
ha jiných státech. Na druhou stranu − važme 
si toho, že k  volbám jít můžeme a  v  čase, 
který je poměrně velkorysý. A pokud se vám 
nebude chtít a  zdá se vám to jako zdržení 
ve vašich plánech na víkend, vzpomeňte na 
všechny ochotné úředníky a dobrovolné čle-
ny komisí, kteří pro vás tento luxus několik 
víkendů za sebou a za nevelkou odměnu za-
jišťují. Patří jim za to velký dík.

S přáním hezkých jarních dní
Milada Voborská
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SLOVO NA ÚVOD Lesoparky pro volný čas

8. 4. ZUŠ – Koncert učitelů – od 18 hod. hud-
ba v podání pedagogů vašich dětí, v  sále ZUŠ 
v Satalicích, K Rybníčku 8.

30.  4. Čarodějnice − čarodějné úkoly pro 
děti, opékání buřtů, zpívání s kytarou. Začátek 
v 17 hodin na skautském hřišti vedle mateřské 
školy.

17. 5. „Ujetá ruka ve Spokane“ − nové před-
stavení divadelního spolku RiYo  – sokolovna, 
prodej lístků bude zahájen tradičně v 19 hod.

18. 5. Běh Satalickou oborou – 10. ročník tra-
diční akce Sokola Satalice pro malé i velké běžce.

26. 5. Garážový výprodej – od 14 do 18 hod. 
po celých Satalicích, sledujte webové stránky 
MČ a facebookové stránky Garage sale Satalice.

31.  5. Happening ZUŠ Open  – koncerty, vý-
stavy, vystoupení pro veřejnost pod záštitou  
Magdaleny Kožené.

2. 6. Dětský den − oslava mezinárodního dne 
dětí tradičně ve Sportareálu. Zasportujeme si  
a nebudou chybět ani hasiči!

8.  6. Sousedská snídaně  – tentokrát v  areálu 
Komunitního centra, vzájemná ochutnávka 
toho, co kdo z nás přichystá, i osvědčené gastro-

nomické dílničky pro děti. Snídá se celé dopole-
dne, začátek je v 9.00 hodin.

19. 6. T ‑Mobile olympijský běh – třetí ročník 
5 km běhu v okolí Satalic, registrovat se můžete 
online na www.olympijskybeh.cz.

28. 6., 26. 7. a 7. 9. Letní kino v KC – nejen 
závěr školního roku bude patřit „letňáku“ v Ko-
munitním centru Jiřího Hubače. Které filmy 
vybereme, bude ještě upřesněno, ale těšit se mů-
žete už teď!

DALŠÍ AKCE JSOU PŘIPRAVOVÁNY
V KOMUNITNÍM CENTRU – VIZ STR. 3-4

POZVÁNKY NA AKCE

S přicházejícím jarem už všichni větší či menší 
vyznavači sportů oprašují kola, kolečka, kolo-
běžky, trekové hole, inline brusle a další náčiní 
a vyrážejí do přírody. Aby bylo v okolí Satalic 
pokaždé kam jít a nemuseli jste se přitom pře-
souvat automobily, snažíme se oživit přírodu 
v dosahu vašich domovů.

V  loňském roce začala ve spolupráci s  hl. m. 
Prahou revitalizace ploch za železničním most-
kem směrem k  Vysočanské radiále. Vznik-
ly zde nové cesty, jak asfaltová, tak mlatová. 
V  letošním roce budou práce na Lesoparku 
Arborka pokračovat. Asfaltová část bude pro-
dloužena a vznikne smyčka, která bude nava-
zovat na část směřující do Kyjí. To určitě uvítají 
příznivci kolečkových bruslí. V letošním roce 
budou vysázeny stromy a keře. Možná jste už 
zaznamenali nové kůly, které se připravují na 
oplocení osazených ploch. Kůly zabezpečují 
ochranu výsadby před poškozením, například 
před okusem či psími výkaly. Rádi bychom 
do budoucna Vysočanskou radiálu odhlučni-
li protihlukovými stěnami, na jejich realizaci 
však vzhledem k rozsahu akce a kompetencím 
musíme spolupracovat s hl. m. Prahou. Lesní 
porost bude mj.  sloužit k  zachycení pracho-
vých částí z provozu na této komunikaci.

Další kout Satalic určený k revitalizaci, o které 
jednáme s  Prahou, je zarostlý sad Višňovka, 
část u železniční trati, která je v územním plá-
nu vedena jako plocha pro parky, sady. Cílem 
je prořezat stávající stromy, vysadit nové kul-
tivary a v místě vytvořit přístupnou parkovou 
plochu se stezkami pro pěší.

Prostřední část, zvaná Radiovka, která je ve 
vlastnictví hlavního města, už se postupně re-
vitalizuje. Byla vytvořena a  štěpkou vysypána 
cesta, která ohraničuje upravované území, nyní 
dojde k vyčištění sadu od náletů a prořezu sta-
rých nemocných stromů. Chtěli bychom, aby 
i  do budoucna tato plocha zůstala co nejvíce 
zelená a korespondovala se stávajícím charak-
terem Satalic, tak jak to zachytila i územní stu-
die. V budoucnu bude vytvořen projekt, který 
doporučí, jak území doplnit. Předpokládáme, 
že by zde mohly vzniknout letničkové záhony 
s  doplněním keřů a  trvalek, a  vznikla by tak 
další příjemná plocha pro procházky.

Dále budeme pokračovat v projektu Přírodní 
park K Radonicům, kde se připravuje poptáv-
kové řízení na další stupně projektové doku-
mentace. Studie projektu byla představena 
v  loňském roce veřejnosti a  setkala s pozitiv-
ním ohlasem jak mezi Satalickými, tak u  zá-
stupců hlavního města.
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Doplňovací volby do Senátu Parlamentu 
ČR se ve volebním obvodu č. 24 (sídlo Pra-
ha 9) uskuteční ve dnech 5. dubna 2019 
od 14.00 h do 22.00 h a 6. dubna 2019 od 
8.00 h do 14.00 h.

Případné druhé kolo pak ve dnech  
12. a 13. 4. 2019 ve stejných časech. Další 
informace k těmto volbám jsou zveřejně-
ny na webových stránkách Ministerstva 
vnitra:
https://www.mvcr.cz/clanek/doplnovaci-
-volby -do -senatu -volebni -obvod -c-24-
praha-9.aspx

Volby do Evropského parlamentu se 
uskuteční ve dnech 24.  května  2019 od 
14.00h do 22.00h a  25.  května  2019 od 
8.00h do 14.00h. Další informace k  těm-
to volbám jsou zveřejněny na webových 
stránkách Ministerstva vnitra:
https://www.mvcr.cz/clanek/volby -volby-
-do -evropskeho -parlamentu.aspx

Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č. 47001 pro voliče bydlící v městské části 
Praha -Satalice je volební místnost v budo-
vě Základní školy, K Cihelně 137, Praha 9. 
Volební lístky budou doručovány do poš-
tovních schránek trvalého bydliště.

Volby v dubnu 
a květnu 2019

Začátkem letošního roku jsme přistoupili 
k opravám propadlých chodníků po celé měst-
ské části. Ještě nás čeká poslední oprava u au-
tobusové zastávky Satalice před domem č.  p. 
59 (obchodem s potravinami). Zde čekáme na 
objednané nové rošty a bude opravena i dlaž-
ba kolem nich.

Při opravách jsme vyšli vstříc těm občanům, 
kteří se pohybují na vozíčku a poukazovali na 
překážky v chodníku, které jsou pro ně nepře-
konatelné. Proto byly hluboké žlaby na dešťo-
vou vodu podél ulic Trabantská a  K  Cihelně 
vyměněny za žlábky s mřížkou.

Pokud najdete ještě nějaké místo, které vyža-
duje opravu nebo zlepšení kvality chodníku, 
budeme rádi, když nás na něj upozorníte.

Na závěr bychom vás chtěli požádat, abyste 
nevyhazovali žvýkačky na chodník. Nejde je 
odstranit a chodníky potom vypadají neutě‑
šeně. U zastávek jsou odpadkové koše, proto 
je využívejte. Děkujeme.

Setkání s radní pro kulturu Mgr. Hanou
Třeštíkovou
Společnou schůzku zástupců městských částí 
a  magistrátu na téma kultura zorganizovala 
radní pro kulturu Hana Třeštíková. Prezen-
tace jednotlivých MČ ukázaly, jaké výdaje 
vynakládají na kulturu. Nejčastěji se pohybu-
jí v  rozmezí 2 až 4 %, Satalice se drží horní 
hranice, neb kulturu podporujeme rádi a kul-
turní komise odvádí skvělou práci.

Jednání s  radní pro legislativu JUDr.  Ha‑
nou Kordovou Marvanovou
S radní pro legislativu jsme řešili návrhy zá-
konů, které jsou připravovány k  přijetí, a  to 
je novelizace zákona o  prevenci závažných 
havárií a stavebního zákona. Děkujeme všem, 
kteří nám zaslali svá upozornění na nedostat-
ky, na které by se měli zákonodárci zaměřit.

Jednání s radní pro sociální oblast 
Mgr. Milenou Johnovou
Na setkání jsme diskutovali o  záměru hlav-
ního města vybudovat v Satalicích vzdělávací 
zařízení pro děti s  kombinovanými vadami. 
Studie byla vytvořena pro pozemek v oblasti 
Radiovky. Původní projekt zahrnoval mateř-
skou, základní školu i  hospic. Současné ve-
dení města tento projekt nyní přehodnocuje 
a jedná s případnými provozovateli.

Silniční okruh kolem Prahy
Společné jednání zástupců starostů severo-
východu hl. m. Prahy a čelních představitelů 
pražského magistrátu se uskutečnilo v úterý 
12.  března  2019 na chaberské radnici. Za-
tímco starostové dotčených městských částí 
a obcí opakovaně prezentovali jasný požada-
vek na nezávislé multikriteriální porovnání 
obou variant Silničního okruhu kolem Prahy, 
představitelé vedení Prahy v  čele s  primá-
torem Zdeňkem Hřibem a  jeho náměstkem 
Petrem Hlaváčkem vyjadřovali své důvody, 
proč považují za jedinou reálnou tzv.  jižní 
variantu okruhu a  porovnání v  jejich režii 
není možné. Starostové dotčených městských 
částí a obcí prezentovali závažné nedostatky 
nedávného stručného porovnání obou vari-
ant od IPR, které se dle jejich slov zaměřilo 
pouze na ty body, které k  argumentaci pro 
tzv. jižní variantu hodí. Nezávislé multikrite-
riální srovnání by přitom přineslo tvrdá data 
pro další argumentaci, jelikož kamionová do-
prava do Prahy jednoduše nepatří. Náměstek 

Hlaváček zdůrazňoval, že tím, kdo by měl mít 
ve věci zásadní slovo není Praha ani Středo-
český kraj, ale Ministerstvo dopravy a vládní 
instituce, protože celý projekt s  sebou nese 
mnohem širší souvislosti s celorepublikovým 
přesahem. Starostům v závěru jednání nabí-
dl zprostředkování spolupráce skrze jednání 
s těmito institucemi. Přestože jednání nepři-
neslo změnu postojů žádné ze zúčastněných 
stran, je uskutečněné setkání určitým mil-
níkem, jelikož šlo po mnoha letech o  první 
otevřenou diskuzi vedení magistrátu nad 
problémem okruhu kolem Prahy se starosty 
dotčených městských částí a obcí. Starostové 
pro okruh se po tomto jednání sejdou a vy-
hodnotí jeho závěry pro další kroky.
(Převzato z webu MČ Dolní Chabry)

Flaga – kontrolní prohlídka
Stavební úřad svolal na 14. 3. místní kontrol-
ní prohlídku stavby v objektu spol. Flaga za 
účelem zjištění nápravných opatření, která 
musela společnost zajistit. Prohlídky se zú-
častnili zástupci stavebního úřadu, inspek-
torátu práce, vedení MČ, odboru krizového 
řízení HMP a v návaznosti na naše předchozí 
jednání k zákonu o prevenci závažných havá-
rií i radní pro legislativu hl. m. Prahy H. Kor-
dová Marvanová. Stále diskutované otázky 
týkající se provozu přinášíme samostatně na 
straně 3.

Vedoucí komunitního centra městské části 
Praha ‑Satalice
S  ohledem na rodinné důvody stávající ve-
doucí komunitního centra nemůže pokračo-
vat ve své funkci, proto bylo znovu vyhlášeno 
výběrového řízení na tuto pozici. Vybrána 
byla uchazečka Bc. Eliška Portužáková, která 
převzala štafetu od paní Heleny Erdélyiové, 
které tímto děkujeme a věříme, že naše spo-
lupráce nekončí.

Nové webové stránky městské části 
i komunitního centra
Informace o tom, co je nového v Satalicích, si 
nyní můžete vyhledávat na nových webových 
stránkách městské části, které by měly být pro 
uživatele i pro obsluhu mnohem vstřícnější – 
www.satalice.cz.
Zároveň byly dokončeny webové strán-
ky Komunitního centra v  městské části 
Praha -Satalice, které najdete pod adresou  
www.kcsatalice.cz.

CHODNÍKY BEZ 
PŘEKÁŽEK

NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 
I HLAVNÍHO MĚSTA
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První čtvrtletí letošního roku uteklo jako voda 
a každý z jeho tří měsíců přinesl do Komunit‑
ního centra v městské části Praha ‑Satalice za‑
jímavé akce a příjemná setkání. Pojďme se za 
nimi ohlédnout a připomenout si je.

LEDEN
V  lednu jsme se zasmáli při tréninku mozku 
rukama. Procvičili jsme si všechny prsty na ru-
kou a  také nohy, vyzkoušeli jsme si, že někdy 
vůbec není jednoduché najít na své tváři nos, 
ale hlavně jsme se dozvěděli, jak pracuje mo-
zek, jak to máme s pamětí a  jak si ji můžeme 
sami udržovat dlouho svěží. Domácí úkol na-
pověděl, že se nad cvičením paměti ještě někdy 
v centru setkáme.

S českým přírodovědcem, biologem a  spiso-
vatelem Jiřím Sádlem a  jeho ženou Jovanou, 
známou a uznávanou doktorkou zoologie a pa-
razitologie, jsme se na čas přenesli do Bělorus-
ka a prožili hodinu virtuálním cestováním při 
jejich poutavé přednášce.

Že pozitivní přístup a dobrá nálada výtečně pů-
sobí na naše zdraví, o tom nás přesvědčila další 
zajímavá žena  – spisovatelka a  autorka sedmi 
knih Tatiana Kejvalová. Je to báječná vypravěč-
ka.

Neméně zajímavou byla přednáška Petra Ta-
tara. I když se týkala praktických věcí v našem 
životě, vyvolala řadu dotazů a  následnou dis-
kuzi. Všichni, kdo se přednášky zúčastnili, se 
dozvěděli, jak lze vyřešit bezbariérové bydlení 
pro osoby, které mají omezený pohyb – ať z dů-
vodu vysokého věku, nebo po úraze či nemoci.

ÚNOR
V únoru si centrum pro své návštěvníky připra-
vilo hned dvě praktická setkání – s odbornicí na 
finanční tematiku, paní Ivou Slezáčkovou, si po-
vídali o tom, jak se zbavit dluhů. Srozumitelným 
způsobem a při zachování anonymity se dozvě-
děli, co to je finanční bankrot a jak mohou vyře-
šit problémy spojené s penězi.

Právník Michal Benčok jim ze své praxe nastí-
nil, proč jsou zrovna starší lidé obětmi nesolid-
ních „rádobypodnikatelů“, kteří zneužívají jejich 
důvěru za účelem „vytáhnout“ z  nich peníze. 
Všichni přítomní dnes už vědí, jaká nebezpe-
čí na ně číhají na předváděcích akcích, ale i na 
internetu nebo přímo doma, a  jak se proti nim 
mají bránit.

Milovníky celebrit z  řad herců a zpěváků potě-
šilo autorské čtení se spisovatelem Jaroslavem 
Bendou nad knihou Trapasy českých hvězd. Do-
zvěděli se zábavné historky, které přihrál život 
například Bolku Polívkovi, Jiřímu Krampolovi, 
Jaroslavu Uhlířovi, Janu Krausovi, Haně Zagoro-
vé nebo Heleně Vondráčkové.

Také beseda s  historikem Janem Linhartem 
o vzniku a zániku meziválečného Českosloven-
ska v  letech 1918 až 1938 měla obrovský ohlas. 
Se zájmem si při ní zúčastnění zopakovali, jak se 
toto období v českých dějinách dělí, a dozvěděli 
se další historické souvislosti.

Naprosto unikátní akcí byla oslava keltského 
svátku Imbolc. Čas prvních náznaků probouze-
ní přírody a narození prvních mláďat je jedním 
z osmi hlavních svátků slavených našimi předky. 
Také v centru se připomněly praktiky našich kel-

tských předků, kteří byli odkázáni na podporu 
v rámci rodiny a klanu a žili v souladu s přírod-
ními cykly. Na malém charitativním trhu jsme si 
mohli koupit výrobky z kůže, podkovy pro štěstí, 
keramické ovečky, prstýnky a  další rukodělné 
radůstky. Akce se moc líbila dětem i dospělým.

BŘEZEN
Přednáška s paní Hanou Alisou Omer (izraelská 
malířka a lektorka jógy slovenského původu) se 
pro nemoc neuskutečnila, ale věříme, že se s tou-
to zajímavou ženou setkáme v letních měsících. 
Účastníci se však mohli těšit z jiného programu 
− připravili jsme přednášku o  indonéském ost-
rově Bali v podání Borise Nakladova. Nádherné 
vyprávění vyústilo v návrh, že se může uskuteč-

Ulice K Radonicům
Stavba pokračuje podle harmonogramu. 
Byla provedena sanace dešťové kanalizace 
ve spodní části podél obory. Nyní probíhají 
přípravy pro uložení silového kabelu PRE. 
Došlo k  vyfrézování některých částí vozov-
ky a  byly dokončeny chodníky a  parkovací 
stání po jedné straně komunikace. Probíhají 
přípravy pro vybudování nového přechodu 
pro chodce na křižovatce v ulici K Rybníčku 
x K  Radonicům. V  rámci stávajících úprav 
došlo k přesazení růží do nově vytvořených 
záhonů.

Ulice Budovatelská
Projektová dokumentace pro stavební po-

volení v  úseku od železničního přejezdu ke 
křižovatce s  ulicí Marvanova je dokončena, 
včetně zapracovaných připomínek dotče-
ných orgánů. V nejbližších dnech bude podá-
na žádost o povolení stavby na stavební úřad. 
Samotná realizace komunikace se plánuje po 
dokončení stavby v ulici K Radonicům.

Ulice Za Železnicí
Investiční odbor hl. m. Prahy v minulém roce 
připravil studii proveditelnosti, která proká-
zala, že stávající účelová komunikace v ulici 
Za Železnicí může být zkapacitněna pro do-
pravu umožňující výjezd osobních vozidel 
ze severovýchodní části Satalic a  případně 
i z území bývalých dřevařských závodů, kde 

nyní vzniká výstavba rodinných domů. Nej-
větší překážkou pro rychlou rekonstrukci 
stávající komunikace je soukromé vlastnictví 
pozemků pod komunikací. Budeme jednat 
s  vlastníky pozemků o  převedení na hl. m. 
Prahu. Zároveň odbor hospodaření s majet-
kem hl. m. Prahy vstoupil do jednání s Čes-
kými drahami o  převedení části pozemku 
pod komunikací u ulice Budovatelská.

Součástí studie je návrh řešení odkanalizová-
ní poslední části Satalic ve slepé části ulice Za 
Novákovou zahradou a napojení na jednot-
nou kanalizaci v ulici Budovatelská, zároveň 
by došlo k obnově stávajícího vodovodního 
potrubí.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ POKRAČUJÍ 
A DALŠÍ JSOU V PLÁNU

V KOMUNITNÍM CENTRU TO ŽIJE!
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nit zájezd na tento malebný ostrov. Máte také zá-
jem? Napište nám.
Tím ale tento večer neskončil. Téměř všichni 
zůstali a  při posezení nad šálkem dobrého čaje 
společně oslavili Mezinárodní den žen. Dámy si 
pak odnesly kytičku a drobné pozornosti.

Voňavé pohlazení – to byl název setkání s aroma-
terapeutkou Lenkou Jägerovou. Moudrost rostlin 
a  aromaterapie se prolínají s  lidskou moudrostí 
zralého věku – zajímavé téma k povídání o vůních 
se líbilo úplně každému, kdo na setkání přišel.

Čtete rádi? Paní Eva Smejkalová z místní knihov-
ny nám povídala o  novinkách v  knihkupectví 
a slíbila, že zase někdy přijde. Ještě ten večer ji vy-

střídal rodák ze Satalic pan Libor Vrabec a před-
stavil svou sbírku autogramů a kreseb vrabců od 
různých spisovatelů a výtvarníků.

Když vaří jarní sluníčko… To už jsme u poutavé-
ho povídání s paní doktorkou MUDr. Evou Mou-
čkovou o bylinkách, koření i o tom, jak nastarto-
vat jarní očistu organismu a získat díky tomu co 
nejvíce energie. Bylo to krásné setkání, které si 
určitě zase někdy zopakujeme.

V centru myslí i na děti. Právě pro ně připravili ke 
Světovému dni vody povídání o  této blahodárné 
kapalině spojené se soutěží. A aby se rodiče nenu-
dili, mohli se přidat do diskuze na téma spotřeba 
vody.

A jedeme dál…
První čtvrtrok je za námi a  centrum připravuje 
další a další akce a zve všechny, aby si přišli užít 
společné chvíle. Ale také pomoci. S čím? Hleda-
jí se satalické babičky a  dědové, kteří by dětem 
předčítali z knihy Švýcarský Robinson. Dvě čtení 
už proběhla a děti čekají na další pokračování.
Máte doma nějakou zajímavou sbírku? Po‑
chlubte se s ní v centru. Věnujete se nějakému 
koníčku? Přijďte o  něm povyprávět ostatním. 
Chtěli byste v centru něco, co vás zajímá? Řek‑
něte o tom těm, kteří připravují program. Pře‑
kvapí vás, co všechno dokážou zajistit.

Víte, že se v centru konají i kurzy? Neseďte doma 
a přijďte se něčemu novému naučit. Vybírat mů-
žete z výuky angličtiny, výuky kreslení a malby, 
cvičení jógy nebo cviků na posílení SM systému. 
Zajímá vás jiný kurz? Svěřte se a třeba se také 
v centru otevře.

Komunitní centrum je tu pro vás. Pro všechny, 
kteří mají chuť přijít mezi své satalické spolu- 
občany, bez ohledu na věk. Přijďte si užít pospoli-
tosti. Nebo se sami aktivně zapojte do programu.  
Centrum je sice mladé, ale připravené, aby nám 
všem přinášelo radost a dobrou náladu.

Pište na e-mail: kc@satalice.cz, sledujte webové 
stránky www.kcsatalice.cz.

Helena Erdélyiová
vedoucí komunitního centra

Drazí obyvatelé Satalic,
jménem farnosti bychom vás všechny chtěli 
upřímně pozdravit.

Nebude to dlouho trvat a budeme prožívat 
Velikonoce.

Položme si otázku, co jsou to Velikonoce?
Pro někoho jsou to svátky jara, pro někoho 
dva dny volna v týdnu navíc, pro někoho pří-
ležitost odcestovat na chatu, chalupu nebo 
do zahraničí, pro někoho období s hlubokým 
duchovním podtextem. 

Na konci postní doby vstupujeme do týdne, 
který nese označení svatý – Svatý týden.
Ve čtvrtek tohoto posvátného týdne si křes-
ťané připomínají chvíle, kdy Pán Ježíš ve ve-
čeřadle umyl učedníkům nohy. Byla to ten-
krát velká lekce lásky a lidskosti, lekce služby 
bližnímu. I v tomto je nám, křesťanům, Ježíš 
vzorem, sloužit těm, kteří jsou okolo nás.
 Na Velký pátek si připomínáme smrt Pána 
Ježíše na kříži. Na první pohled veliký zmar a 

lidská prohra. Velkým pátkem však toto dra-
ma nekončí. Posléze poznáme, že jeho smrt 
je za každého z nás.

V sobotu večer, po západu slunce, si připo-
mínáme Slavné Kristovo vzkříšení, které 
mění zmíněný páteční zmar ve Vítězství 
Krista Pána nad smrtí. 

Neděle velikonoční, největší křesťanský svá-
tek, Kristovo vzkříšení jenom umocňuje. 
Připomínáme si, že Kristovo vzkříšení nás 
přesahuje, ale zároveň je to uvědomění si pro 
nás pro všechny, že smrt nemá poslední slo-
vo a život v jiné dimenzi pokračuje dál. To 
je naše křesťanské vyznání víry. Tvou smrt 
zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme… 

Ať jsou pro vás, nás, Velikonoce dny svátků 
jara, dny volna navíc, cestování či slavení 
Kristova vzkříšení, přejeme všem mnoho 
dobrého, radost a pokoj do vašich srdcí.
Samozřejmě přijměte pozvání, pokud budete 
chtít, ke slavení velikonočních dnů tajemství, 

do našich společenství – kaple satalické či 
kostela vinořského.

S pozdravem a úctou k vám  
P. Stanislaw Góra a jáhen Alois Koláček

VELIKONOČNÍ POZDRAV OD PANA FARÁŘE GÓRY

POŘAD BOHOSLUŽEB 
O VELIKONOCÍCH:

Satalická kaple:
Neděle – 10:45 mše. sv. 
– Boží hod velikonoční

Vinořský kostel:
Zelený čtvrtek – 18:00 mše sv.

Velký pátek  − 15:00 křížová cesta, 
18:00 Velkopáteční obřady

Bílá sobota – 19:30 
Slavnost Vigílie Zmrtvýchvstání Páně

Neděle – 10:30 mše. sv. 
– Boží hod velikonoční

Pondělí – 10:30 mše sv.
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S ohledem na časté dotazy občanů k provo‑
zu plynárny společnosti Flaga na území naší 
městské části jsme oslovili vedení společnos‑
ti s žádostí o odpovědi. Níže tedy zveřejňu‑
jeme vyjádření pana Ing. Martina Miartuše, 
jednatele společnosti Flaga,  s.r.o. Pro za‑
chování autenticity ponecháváme odpovědi 
v originálním znění a věříme, že slovenština 
pro nás ještě stále není cizí jazyk. Pokud by 
někdo měl s porozuměním potíže, obraťte se 
na nás, zprostředkujeme přeložení do češti‑
ny.

1. V  okolí areálu je občas cítit výrazný zá‑
pach, čím je to způsobeno?
Flaga: Uvedomujeme si túto situáciu a  v  pr-
vom rade Vás chceme ubezpečiť, že táto situ-
ácia nemá žiadny vplyv na bezpečnosť obyva-
teľov žijúcich v blízkosti, a je dočasná. V súlade 
s  odporúčaniami orgánov, ktoré dohliadajú 
nad činnosťou našej prevádzky, v  súčasnosti 
znižujeme stav malých, nepoužívaných zásob-
níkov o veľkosti 2.700 – 4.850 litrov. Tieto ná-
drže sa skladujú na vyhradenom bezpečnom 
mieste v  areáli, v  súlade s  predpismi; stále je 
však prítomné zanedbateľné množstvo plynu 
s tzv. odorom, spôsobujúcim zápach, ktorý sa 
pridáva do plynu na účely detekcie potenciál-
nych únikov.

Kvôli medzinárodným prepravným predpisom 
(ADR), ktoré prísne vyžadujú, aby boli tieto 
nádoby prepravované úplne prázdne, musí byť 
pred prepravou uvoľnené konečné zvyškové 
množstvo plynu. Ventily a armatúry nádrže sa 
odstránia, čím sa vytvoria výstupy pre zvyško-
vý plyn a odor, ktoré sa rozptýlia do atmosféry.

Celý postup je kontrolovaný a  zabezpečova-
ný kvalifikovaným odborným personálom na 
vyhradenej vyspádovanej ploche, tzv. „jímce“, 
ktorá je vybavená detektormi na únik plynu, 
ktoré sú určené na meranie, či sa koncentrácia 

nepribližuje k  úrovniam znepokojenia. Tieto 
detektory sú kontrolované dvakrát ročne a ich 
posledná kontrola bola vykonaná v 11/2018.
Chápeme, že zápach je nepríjemný a  už sme 
podnikli kroky na zníženie dopadu tejto 
operácie prispôsobením tempa demontáže. 
Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti, ale radi 
by sme verejnosť informovali, že bezpečnosť je 
našou najvyššou prioritou, prebiehajúci proces 
je riadenou a  kontrolovanou aktivitou, vyko-
návanou vyškoleným personálom a vhodným 
bezpečnostným vybavením a  na základe od-
porúčaní kompetentných orgánov.

2. Jsou kulové zásobníky bezpečné a  mají 
pravidelné technické revize?
Flaga: Áno, oba guľové zásobníky podliehajú 
viacstupňovým kontrolám, vyžadovanými prí-
slušnou právnou úpravou. Nižšie uvádzame 
zoznam jednotlivých kontrol:

i. Kontrola stavu tela zásobníka - jeho pevnosť, 
celistvosť a hrúbka steny sú kontrolované od-
bornou externou certifikovanou a  renomo-
vanou spoločnosťou používajúcou schválené 
metódy testovania s cieľom zabezpečiť, že celé 
telo zásobníku je bezchybné. Posledná kontro-
la: 06. 08. 2018

ii. Kontrola tlakovou skúškou je zameraná na 
bezpečnostné prvky zásobníku, ako aj na ce-
listvosť zásobníku pri vystavení najvyššiemu 
projektovanému tlaku. Túto skúšku vykonáva-
jú certifikovaní externí a  interní technici. Po-
sledná kontrola: 20. 11. 2015

iii. Ročná kontrola všetkých ostatných kľúčo-
vých bezpečnostných prvkov zásobníkov 
a  príslušenstva, stav podporných konštruk-
cií, tlakových poistných ventilov, núdzových 
uzatváracích ventilov, vodných postrekova-
čov, ochranných náterov, detektorov plynov, 
havarijných plánov, evakuačných postupov, 

bezpečnostných alarmov atď. Tieto kontroly 
sú vykonávané opäť certifikovanými externý-
mi a internými technikmi. Posledná kontrola: 
11. 05.–10. 11. 2018

3. Je areál kapacitně plně využíván, nebo jsou 
jeho provozy pronajímány jiným společnos‑
tem?
Flaga: Celý areál nie je plne využitý. V súčas-
nosti sa naša činnosť zameriava predovšet-
kým na skladovacie zásobníky, plniacu halu, 
kontrolnú budovu, požiarne zariadenia a  ad-
ministratívnu budovu, v  ktorej prenajímame 
niekoľko kancelárií a niekoľko garáží. V súlade 
s platným právom je však časť lokality, ktorá sa 
nepoužíva, riadne zabezpečená.

4. Jak vysoké jsou skladové kapacity nebez‑
pečných látek? V  porovnání s  minulými 
roky, výhled do budoucna (snížení, zvýšení).
Flaga: Celková skladovacia kapacita LPG je 
2x 450 t (guľové zásobníky) a  3x 40 t (hori-
zontálne zásobníky). Spravujeme náš majetok 
efektívne a účelne, čo nám umožňuje udržiavať 
našu skladovaciu kapacitu na najnižšej úrovni 
potrebnej na zabezpečenie bezpečnej a spoľah-
livej dodávky pre našich zákazníkov. Všeobec-
ne platí, že z bezpečnostných a ekonomických 
dôvodov je naším cieľom skladovať podľa po-
treby nízky objem.

5. Jak je zabezpečena ostraha areálu před 
vstupem cizích osob?
Flaga: Prevádzka je pod dozorom sedem dní 
v týždni, 365 dní v roku externou bezpečnost-
nou spoločnosťou. Jeho zamestnanci monito-
rujú preferované ciele kamerami a tiež vykoná-
vajú časté kontroly na mieste, kde ich fyzická 
prítomnosť je monitorovaná fyzickými kont-
rolnými bodmi, elektronicky zaznamenávaná.

6. Jak bude společnost v  souladu s  prohlá‑
šením ve výroční zprávě modernizovat svůj 
provoz v roce 2019?
Flaga: Neustále modernizujeme naše činnosti 
a budeme v tom pokračovať. Niektoré príkla-
dy našej modernizácie zahŕňajú napr. plnia-
ce váhy na 2 kg fľaše, vylepšenie a  rozšírenie 
kamerového systému, úprava skrápěcího sys-
tému na guľových zásobníkoch a  vybudova-
nie skrápění na horizontálnych zásobníkoch, 
Chceme vyjadriť, že modernizácia pre nás 
neznamená investovanie do častí areálu, ktoré 
už nepoužívame, pokiaľ to nie je nevyhnutné 
z  bezpečnostných dôvodov. Naše investície 
a  snahy o  modernizáciu zameriavame na na-
jdôležitejšie operácie, ktoré dnes vykonávame. 

Bezpečnosť našej prevádzky produktov, za-
mestnancov a  okolitej komunity je najvyššou 
prioritou a  budeme aj naďalej pokračovať 
v potrebných investíciách na dosiahnutie tejto 
hodnoty.

Děkujeme za odpovědi.

OTAZNÍKY KOLEM FLAGY
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K zápisu zveme rodiče s dětmi narozenými mezi 1. zářím 2012 
a 31. srpnem 2013 a rodiče s dětmi po odkladu povinné  
školní docházky pro školní rok 2018–2019. 

S sebou vezměte rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, přezůvky a pití. 

Objednávání dětí do časového plánu zápisu  
hlaste telefonicky u asistentky ředitelky školy  
na tel. čísle 286 002 911 od 18. 3. do 2. 4. 2019.  

do 1. ročníku Základní školy,  
Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137

pro školní rok 2019–2020

Zápis proběhne 10. 4. 2019 a 11. 4. 2019 
ve 13.00–18.00 hodin.
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Žáci základní školy se v letošním školním 
roce vracejí z obvodních kol vzdělávacích 
soutěží s výraznými úspěchy. Těchto sou-
těží se tradičně účastní nejlepší žáci zá-
kladní škol a osmiletých gymnázií.

Na obvodě Prahy 9 se žáci účastnili Ma-
tematické olympiády, v níž žáci 1. stupně 
obsadili 9. místo a  žáci 2. stupně 6.–7. 
místo.

Ve dvou kategoriích jsme soutěžili 
i  v  Olympiádě z  angličtiny, kde jsme se 
umístili za 6. a 7. ročník v obvodním kole 
na 5. místě a za 8.–9. ročník na 9. místě.

Nejúspěšnější byla naše reprezentace 
v  Olympiádě z  češtiny, kde naše žáky-
ně vybojovala z  celého obvodu Prahy 9 
krásné 3. místo a postoupila do krajského 
kola, které proběhne v jarních měsících na 
úrovni žáků z celé Prahy. 
Držíme palce!

Žáci školy mají 
úspěchy ve 
vzdělávacích 
soutěžích!

Úspěšnou akcí pro děti v družině byl biatlon. 
Jedná se o  sportovní odpoledne ve školní tě-
locvičně, kde byl připraven běžecký okruh 
a střelnice. Děti závodily v družstvech po čty-
řech. Jejich úkolem bylo oběhnout trasu ve 
speciální obuvi, kterou si děti samy připravily 
a která má simulovat běžky, a papírovými kou-
lemi se trefit do terčů.
V  družině máme také prostor pro činnosti, 
které například z časových důvodů nelze usku-
tečnit během vyučování. K takovým patří tře-
ba i  výroba krmítek pro ptáky. Tady bychom 
chtěli poděkovat i rodičům, kteří nás podpoři-
li. Požádali jsme je o potřebné ingredience na 
výrobu krmítek (semínka, sádlo). Dodali jich 
tolik, že budeme moci krmítky zásobit ptáčky 
až několik měsíců. Děti vytvořily koule ze zr-
níček, využily i obaly z vajíček, které naplnily 
vyrobenou směsí. Během vycházky jsme poté 
rozvěsili naše krmítka v oboře a v parku za Sa-
talicemi. Chodíme je pravidelně kontrolovat, 
jestli už jsou vyzobané a dodáváme nové. I na 
školní zahradě máme krmítka, abychom moh-
li ptáčky krmit i v družině.
Únor je měsícem masopustu, karnevalů, ma-
sek, proto jsme i v družině uspořádali odpo-
ledne v maskách. Vše se uskutečnilo ve školní 
tělocvičně. Děti byly již při příchodu do dru-
žiny celé napjaté, plné očekávání, co je čeká, 
kdo jakou bude mít masku a za co půjdou paní 
vychovatelky. Odpoledne začalo promenádou 

masek, byli k  vidění princezny, rytíři, roboti, 
piráti i  Červená Karkulka, masky kupované, 
ale i  doma vyrobené. Děti si zahrály několik 
společných her, byly vyhlášeny nejhezčí masky 
a na závěr si děti zatančily na diskotéce.

Medvědi
Na konci prvního pololetí jsme jako jednu 
z  celodružinových akcí vybrali návštěvu fil-
mového představení Ledová sezóna: medvědi 
jsou zpět. Hlavním hrdinou je lední medvěd 
Norm, který musí v příběhu prokázat velkou 
odvahu a  statečnost, aby zachránit led, kde 
všichni přátelé žijí. Příběh se dětem líbil, mlu-
vili jsme o něm, po představení děti vyprávěly, 
co se jim na filmu nejvíce líbilo. Společně jsme 
se rozhodli, že si namalujeme i obrázky toho, 
co nás nejvíce zaujalo. Jimi jsme vyzdobili 
prostor pro rodiče ve školní družině. Medvě-
dům jsme věnovali ještě další odpoledne, když 
napadl sníh. V  prostorách školní zahrady se 
místo sněhuláků objevili lední medvědi všech 
velikostí.

Do ZŠ se přednostně přijímají děti ze spádové oblasti, to je děti s trvalým 
bydlištěm v městské části Praha-Satalice.
Děti z nespádové oblasti budou do ZŠ přijímány jen za předpokladu, že dět-
mi ze Satalic nebude naplněn stanovený počet žáků. Přijímání nespádových 
dětí je určeno tímto pořadím:
a) Děti s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze, jejichž sourozenec je ve 
školním roce 2018/2019 žákem 1.–8. ročníku naší základní školy.
b) Ostatní děti s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze.
c) Děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu, jejichž sourozenec je ve školním 
roce 2018/2019 žákem 1.–8. ročníku naší základní školy.
d) Ostatní děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu.

ZIMA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

KRITÉRIA ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU 
2019/2020 V ZŠ SATALICE
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PŘIJÍMACÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
ZUŠ MARIE PODVALOVÉ 

SATALICE

16. 5. 
2019 

16:00 - 18:00

ZUŠ Marie Podvalové 
 zve všechny zájemce 
k přijímacímu řízení  

pro školní rok  
2019 - 2020 

do hudebního, 
výtvarného a tanečního 

oboru 
K Rybníčku 8, 
 Praha-Satalice 

kontaktní osoba: 
Pravomila Vyklická 

776009430 
Více informací na 

www.zuscakovice.cz

KONCERT UČITELŮ 

ZUŠ Marie Podvalové 
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

KONCERT UČITELŮ 
DO SÁLU ŠKOLY V SATALICÍCH 

Začátek koncertu v 18:00 hodin 

8. 
DUBNA 

2019 

14
PROSINEC

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Tento rok jsme v sedmé třídě, a tak vyrážíme na hory. Jedeme do Krko-
noš, do skvělého ski areálu Herlíkovice. 

První den jsme přijeli bohužel pozdě, takže na lyže se už nešlo. Zato 
o nás bylo dobře postaráno, dostali jsme přidělené své pětihvězdičkové 
pokoje a šli na skvělou večeři. Musím říct, že za ten týden jsme si skvěle 
zalyžovali. 

Lyžovalo se dvakrát denně, a někdy bylo dokonce bonusové večerní ly-
žování, které bylo naprosto senzační. Byl to super lyžák, protože i já, na-
prosto neschopný lyžař, jsem se toho spoustu naučil.

Vojtěch Novák, VII. A

III. ročník 
celostátního 
happeningu 
základních 

uměleckých 
škol 

 
 

 
 

 

 
 

    

za podpory hlavní mediální partneřive spolupráci
 

OČI, UŠI, POZOR!  
ZUŠ OPEN V SATALICÍCH  
ZUŠ Marie Podvalové a Komunitní centrum  

v městské části Praha-Satalice 

31. května 2019 
v rámci celostátního happeningu ZUŠ OPEN 

Vás srdečně zveme 
 

16:00  Vystoupení Tanečního oddělení na venkovním pódiu 
17:00  Vernisáž výstavy prací letošních absolventů ZUŠ 
           Výstava fotografické soutěže Nejzajímavější foto Satalic 
           Výstava prací klubu Barevná loďka 
           Výstava Dílniček pro tvořivé 

                                   v galerii Komunitního centra Jiřího Hubače 

                   18:00  Slavnostní koncert žáků v sále ZUŠ 
změny vyhrazeny – na počasí záleží 
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Vážení přátelé a občané Prahy -Satalic,
čas letí jako voda, pomalu se blíží konec 
školního roku a základní umělecká škola se 
ohlíží za svým tříletým působením v  nové 
budově, na adrese K Rybníčku 8. Máme za 
sebou mnoho zdařilých akcí, včetně účasti 
na otevření celého Komunitního centra Ji-
řího Hubače.
Mnozí adepti uměleckého vzdělávání po-
znali, že bez určitého úsilí, snahy a píle ne-
jde zvládnout hru na hudební nástroj ani 
výtvarné techniky. Ostatně jako v  životě: 
samo nic nejde. Těm, kteří vydrželi nelehké 
začátky a studují již ve vyšších ročnících, je 
odměnou radost z umění, všeobecný kultur-
ní přehled, orientace ve světě umění a  sa-
mozřejmě vytvoření si pozitivního vztahu 
k umění a kultuře, k ostatním lidem i k sobě 
samému.
Před dvěma roky jsme otevřeli taneční obor 
a  při nejbližší příležitosti se těšíme na vy-
stoupení malých tanečnic na venkovním 

pódiu. Máme před sebou několik důležitých 
akcí, na které bych vás ráda pozvala.

8.  dubna připravujeme Koncert učitelů, 
kde se můžete přesvědčit, že vaše děti jsou
vzdělávány odborníky, učiteli, ale i výborný-
mi umělci.

16. května bude přijímací výběrové řízení 
do nového školního roku 2019/2020.
A tady si, jako zpěvačka, dovolím malé za-
myšlení nad výukou sólového zpěvu. Není 
to jen o  pěvcích, sólistech, ale i  o  budou-
cích učitelích, politicích, právnících, prostě 
o všech, kteří budou ke svému povolání po-
třebovat svůj hlas a  měli by ho mít krásně 
posazený, znělý a srozumitelný.

31.  května se koná ZUŠ OPEN, akce, kte-
rá je součástí celostátního happeningu zá-
kladních uměleckých škol. Patronkou akcí 
je světoznámá zpěvačka Magdalena Kožená.

Naše škola se rozhodla, ve spolupráci 
s městskou částí, využít venkovních prostor 
a komunitního centra. Během celého odpo-
ledne představíme výtvarníky, hudebníky 
i tanečníky.
Na všechny akce vás srdečně zvu a  věřím, 
že si odnesete příjemné zážitky. ZUŠ Marie 
Podvalové tak završí úspěšně a důstojně dal-
ší školní rok.

Krásné jaro a slunečné léto.

Ivana Heřmánková
ředitelka ZUŠ Marie Podvalové

ZUŠ V SATALICÍCH SE CHYSTÁ NA ČTVRTÝ ROK

Je březen měsíc knihy, to je krása! Kolik vti-
pu, napětí a radosti je schováno na stránkách 
knih. My Motýlci z mateřské školy si každý 
den na pokračování čteme. Protože naše 
třídní knihovna už je skoro přečtená, tak si 
rádi zajdeme do velké knihovny, která sídlí 
v budově naší mateřské školy. Jsou tam moc 
milé paní knihovnice a pan knihovník a my 
pokaždé najdeme něco nového, pěkného, co 
nás třeba i měsíc těší a baví. Právě jsme vrátili 
„Chytrolíny z Hloupětína“ od Jiřího Žáčka a 
chtivě začali číst knihu pana Svěráka „Tatín-
ku, to se ti povedlo“. Zatím jenom poslouchá-
me čtený text, ale už brzy z nás budou školáci 
a sami si přečteme všechno to tajemné, scho-
vané v deskách knih. 

Těšíme se na to už teď. 

Za třídu Motýlků paní učitelka Štanclová

Přišla tak trochu ostýchavě, pomaloučku, ne-
nápadně, a aby se tolik nebála, protože my ji 
máme rádi, i když nás studí, rozhodly jsme se 
s paní učitelkami, že ji u nás ve školce přivítá-
me. My starší už víme, že zima začíná v mě-
síci prosinci. A  v  tom měsíci přece hned na 
začátku vítáme Čerta, Mikuláše a Anděla. Tak 
na ty jsme se těšily. Už se jich skoro nebojíme, 
a abychom to dokázaly, tak nám paní učitel-
ky vymyslely, že si ze tříd uděláme nebe, nebo 
peklo, vyzdobíme si třídy a budeme si na ně 
hrát. To vám byla paráda. Všichni jsme přišly 
v převlecích. Někdo byl anděl, někdo Mikuláš, 
čertů bylo ale nejvíc. Čertovskomikulášskoan-
dělské rejdění jsme si užily až až. V  pekle 
peklíčku to bylo moc fajn. A tak jsme si my-
slely, že tím přivoláme zimu, ale zase nic. Tak 
jsme si začaly malovat zimu samy. Začaly jsme 
si vyzdobovat třídy a šatny, tancovaly a zpívaly 
si o zimě, i když pořád nepřicházela. Vánoce 
přišly bez ní. Sníh nám chyběl, ale pomohly 
jsme si vatou a  vločkami z  papíru. Vyzdobi-
ly jsme si třídy výrobky z  papíru. Malovaly 
jsme, jak bychom chtěly bruslit, lyžovat, jez-
dit na snowboardech, tancovaly jsme tanečky 
o zimě, dělaly krmítka pro ptáčky a další věci. 

A jaké to bylo překvapení, zima přišla, napadl 
sníh, mrzlo a my děti jsme si to začaly náram-
ně užívat. Stavěly jsme sněhuláky, bobovaly 
jsme na zahradě, pozorovaly stopy zvířátek 
a  ptáků ve sněhu v  oboře. Hurá, zimo, vola-
ly jsme, my děti tě máme moc rády. A i když 
pořád fouká studeně, sluníčko už začíná teple 
hřát a my se pomalu těšíme na jaro, to nás če-
kají zase jiné radovánky.

Za všechny třídy z mateřské
školy paní učitelky

Děti z MŠ na 
návštěvě 
v knihovně

MALUJEME ZIMU

ZÁPIS DO MŠ SATALICE
Zápis dětí pro školní rok 2019/2020 
proběhne 2. května 2019 od 13.00 do 
18.00 h. 

Rodiče s sebou přinesou rodný list dí-
těte a občanský průkaz zákonného zá-
stupce. 
Více na https://www.ms-satalice.cz.
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V minulém čísle Satalického zpravodaje 
jsme vyhlásili fotografickou soutěž o nejhez-
čí zimní fotku Satalic. Obdrželi jsme celkem 
30 pěkných fotek od 12 autorů. Členové kul-
turní komise zvolili tyto vítěze:

• Hanka Gembecová - Běžkaři
• Martina Vykysalá - Zimní ráno
• Roman Hujer - Hájenka Satalice

Vítězové soutěže obdrželi sladké odměny. 
Úspěšným autorům gratulujeme a všem, 
kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme.
Vítězné fotografie vám přinášíme otiště-
né zde ve zpravodaji. Všechny fotografie 
budou zveřejněny na webových stránkách 
městské části a vystaveny v Komunitním 
centru v rámci akce ZUŠ Open 31. května 
2019.

Milí sousedé,
děkujeme vám, že jste v loňském roce s nad‑
šením a v hojném počtu navštěvovali větši‑
nu kulturních, sportovních a společenských 
událostí, které jsme pro vás uspořádali. I le‑
tos se můžete těšit na mnoho osvědčených 
akcí a možná i několik novinek.
Deskohraní, Čtení dětem babičkami v  Ko‑
munitním centru a  divadelní představení 
Válka Roseových v  podání Malého divadla 
Kolín – ty již v tomto roce proběhly a všech‑
ny se i díky vaší účasti povedly!

Akce, které nás do prázdnin čekají:

Čarodějnice − 30. dubna, areál vedle školky
Tradiční akce MČ, kde především na děti čeká 
plnění strašidelných úkolů v  oboře, opékání 
buřtů, tvořivé dílny, zapálení vatry i posezení 
u táboráku. A možná přijde i kouzelník!

„Ujetá ruka ve Spokane“ − nové představení 
divadelního spolku RiYo − 17. května, soko‑
lovna
Divadelní hra o tom, co se stane, když si bu-
deme utahovat z  chlápka v  trenýrkách, dělat 
kšefty sice na správném místě, ale s nespráv-
nými lidmi, nebo jak je důležité umět házet 
botou do dálky…

Garážový výprodej − 26.  května, po celých 
Satalicích
Druhý ročník akce, při které si, vedle výměny 
zajímavých úlovků z garáže, bytu, půdy nebo 

zahrady, můžeme popovídat se svými sousedy 
a vzájemně se lépe poznat. A skvělá příležitost 
k jarnímu úklidu!
Sledujte FB událost Garage sale Satalice.

Dětský den − 2. června, Sportareál Satalice
Odpoledne věnované především dětem! Těšte 
se na spoustu sportovních atrakcí a zábavných 
aktivit. Samozřejmě nebude chybět ani oblíbe-
né pěnové dovádění.

Sousedská snídaně − 8.  června, Komunitní 
centrum
Druhý ročník dopoledního sousedského po-
sezení u snídaně tentokrát proběhne v areálu 
Komunitního centra. Připravte snídani pro 
sebe i své sousedy a ochutnejte, co si připravili 
oni. Nenechte si akci ujít, loni jsme si pochut-
nali na mnoha dobrotách a  specialitách. Pro 
děti budou připraveny gastronomické aktivity.

T ‑Mobile Olympijský běh − 19. června, areál 
vedle školky + obora
Oblíbený běžecký závod pro dospělé na 5 km. 
Běží se lesními pěšinami ve stínu vzrostlých 
stromů v Satalické oboře a po štěrkových ces-
tách v lesoparku za obcí. Registrujte se na ad-
rese https://www.olympijskybeh.cz/. Občerst-
vení na akci zajištěno.

Letní kino − 28. června, Komunitní centrum
Závěr školního roku bude patřit „letňáku“ 
v  Komunitním centru. Který film zvolíme, 
bude ještě upřesněno.

Všechny připravované akce najdete také na 
nových webových stránkách městské části 
v sekci Kalendář akcí.

Další akce, besedy, přednášky, výtvarné dílny 
a  další jsou pro vás připravovány v  Komu‑
nitním centru městské části Praha ‑Satalice, 
které má vlastní webové stránky www.kcsata-
lice.cz. Nenechte si je ujít!

Letošní novinka − ekologická výzva!
Rozhodli jsme se, že bychom v Satalicích rádi 
ještě více mysleli na přírodu a  šetřili životní 
prostředí. Budeme rádi, když si na venkovní 
akce vezmete své vlastní festivalové kelím-
ky, ideálně „cejchované“ s  vyznačením míry, 
a  společně tím pomůžeme snížit množství 
plastového odpadu, který po akcích zůstává. 
Naši dobrovolní hasiči vám pak do nich rádi 
načepují vychlazené pivo či limonádu.

Věříme, že i letos se se spoustou z vás na na-
šich akcích potkáme. A pokud se budete chtít 
do některé z nich i organizačně zapojit, napiš-
te nám či zavolejte na úřad. KAŽDÁ RUKA 
NAVÍC JE DOBRÁ! Rádi mezi sebe přivítáme 
dobrovolníky třeba i na jednotlivé akce :-)

Těšíme se na vás!

Za tým kulturní komise,
Daniela Smižanská, Míša Nováčková

KULTURA

Výsledky fotografické soutěže

Hanka Gembecová - Běžkaři Martina Vykysalá - Zimní ránoRoman Hujer - Hájenka Satalice
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Městská část Praha-Satalice na jaře pravidelně slavnostně vítá nové občánky. Prosíme  
rodiče dětí narozených v období od 1. 3. 2018 do 1. 5. 2019, kteří mají zájem zúčastnit 
se slavnostního odpoledne, aby se přihlásili na úřadě u paní Vlčkové, tel.: 286 851 326,  
mail: vlckova@satalice.cz

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKU proběhne 
v sobotu 21. 6. od 15 hod. v přízemí 
Komunitního centra v městské části Praha-Satalice, ul. K Rybníčku 8.

Těšíme se na milá setkání!

I knihovny se v současné době mění. Nemají být pouze místem, kde si čtenáři vymění 
jednu knížku za jinou, ale mají poskytovat i prostor, aby se mohli lidé v klidu s knížka-
mi seznámit, chvilku posedět (někde i u kávy), zahrát si hry nebo besedovat. 
Naše knihovna není velká, ale malý koutek k příjemnému pročtení nových knižních 
titulů nebo k usazení dětí, zatímco si rodiče vybírají z nabídky, bychom v knihovně 
rádi vytvořili. 
Nechali jsme zpracovat návrh, který bychom rádi zrealizovali, a očekáváme vaše ná-
měty nebo návrhy, co vám v knihovně chybí, co byste rádi změnili či přidali. Napsat 
nám můžete na urad@satalice.cz.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Nový koutek pro malé i velké – a co ještě?

Nejnovější přírůstky v naší knihovně:

• Okamžik pravdy - Berry Steve
• Mlýn - Fascinující příběh podle skutečné 
   události - Vaněček Michal
• Klub vrahů - Renčín Pavel
• Zlatý dům - Rushdie Salman
• Stojednaletý stařík, který se vrátil, 
   aby zachránil svět - Jonasson Jonas

• Zkurvenej příběh - brožovaný 
   - Minier Bernard
• Sestry - Minier Bernard
• Špatná dcera - Fieldingová Joy
• Ostrý řez - Deaver Jeffery
• Sama sebou - Moyesová Jojo
• Než jsme byly tvoje - Wingate Lisa
• Okno do dvora - Susi Pauliina
• Pohledávka - Grisham John
• Noční směna - Connelly Michael
• Pohřbená pravda - Marsonsová Angela
• Věř mi - Delaney J. P.
• Podraz - Brown Sandra
• Vypálená nenávist - Thomasová Angie
• Na dně - Caine Rachel

Celkovou informaci o knihách a službách 
knihovny najdete na www.knihovnasatalice.cz, 
na těchto stránkách je též tlačítko pro vstup do 
on-line katalogu knihovny. 

Katalog nabízí řadu služeb a má obsáhlou ná-
povědu. Katalog můžete aktivovat také přímo: 
85.70.35.78/katalog/ 

Těšíme se na vaši návštěvu v době: pondělí  
15 až 18, čtvrtek 9 až 11 a 15 až 18. 

Máte doma zachovalou stolní hru, kterou mů-
žete nabídnout pro využití v knihovně? Přines-
te nám ji. Děkujeme.

Miloš Koděra, 
vedoucí knihovny

Podle zápisu v kronice, který provedla v roce 
1948 kronikářka paní Lejsková, je uvedeno, 
že knihovna byla založena v roce 1919, tedy 
letos oslaví 100 let své kulturní činnosti v Sa-
talicích. Ale jak to vypadá, její historie je ještě 
možná delší, protože podle zápisu ze schůze 
obecního zastupitelstva dne 24.  4.  1910 je 
uvedeno:
Tělocvičná jednota „Sokolů“ pro Satalice 
a okolí sděluje, že usnesením výboru daruje 
pro obecní knihovnu své knihy v  počtu asi 
50. Dar přijat a  usneseno, by se „Sokolům“ 
dík vzdal.
22.  července  1919 schválilo Národní shro-
máždění nové republiky knihovnický zá-
kon a  ještě v  tomto roce podle zápisu ze 
schůze obecního zastupitelstva konané dne 
14.  12.  1919 bylo usneseno, aby knihovna 
obecní byla spojena s knihovnami organizací 
v  knihovnu jednu osvětovou. Prvními kni-
hovníky byl pan František Pokorný a  Anto-
nín Provazník. Půjčování knih bylo za dobro-
volný poplatek. Kde byla knihovna umístěna, 
není uváděno.
V  roce 1920 je uváděn stav knih v  knihov-
ně – 171 s vazbou, 7 knih nevázaných. Z těch 

53 bylo poučných a  za půjčování knih bylo 
vybráno 168,48 Kč. Ve 30.– 40. letech byla 
ustanovena i knihovní rada v počtu 6 členů. 
Od počátku 40. let je uváděn jako knihovník 
pan Mazna. V roce 1951 byla knihovna umís-
těna v budově dnešního úřadu MČ. V té době 
měla knihovna 1 432 knih, 180 čtenářů a po-
čet měsíčních výpůjček byl kolem 360. V roce 
1961 byla přemístěna do kulturního střediska 
na křižovatce. Pan Mazna byl knihovníkem 
až do roku 1967, kdy byla knihovna uzavře-
na z  důvodu stěhování do nových prostor 
v  sokolovně. Poté byla vedením knihovny 
pověřena paní Anna Košlerová, která vedla 
knihovnu až do r.  1995. Poté převzali vede-
ní knihovny pánové Jiří Karlec a pan Vladi-
mír Dvořák. Knihovna byla přestěhována do 
nových prostor v budově MŠ v ulici U Obo-
ry. Od roku 2005 vede knihovnu pan Miloš 
Koděra společně s  paní Evou Smejkalovou 
a  paní Boženou Rejmišovou. V  současné 
době disponuje knihovna cca  10 000 svazky 
a má přes 200 čtenářů. Přejme jí, aby i v dal-
ších letech měla dostatek hodnotné literatury 
a ještě více čtenářů.

Libor Vrabec, kronikář

Místní knihovna 
Praha‑Satalice

100 let místní knihovny

Knihovna v 50. letech Knihovna dnes
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Karneval se konal v Sokole na společné hodině oddílů Předškolních dětí a Rodičů  
s dětmi. Čtyři pirátské posádky, pod vedením svých zkušených kapitánů, musely čelit 
náročným úkolům. Pirátům se povedlo nalodit s četným nákladem do svých lodí, odra-
zit od mola a doplout k ostrovu. Na člunech se vylodili na ostrov. Zde svedli mezi sebou 
těžkou bitvu, ve které svaly opravdu nezahálely. Poté se společně vydali prozkoumávat 
ostrov, kde na ně čekala mnohá překvapení, tajemná zákoutí a nakonec i dobře ukrytý 
poklad. Těmi nejodvážnějšími byl poklad nalezen, z úkrytu vynesen a všemi společně 
rozdělen.

Kateřina Mlčochová

Tradiční tým organizátorů Vás čeká

18. 5. 2019 na startu 10. ročníku  
BĚHU SATALICKOU OBOROU

www.behsatalickouoborou.eu

PIRÁTSKÝ KARNEVAL V SOKOLOVNĚ

Vážení přátelé, čtenáři Satalického zpravodaje.

Dovolte nám, abychom vás nejdříve v krátkos-
ti seznámili s činností našeho klubu v uplynu-
lém roce.

I nadále jsme se každý týden scházeli na kafíč-
ku a malém zákusku. Náplní těchto setkávání 
je většinou diskuse k  jednotlivým událostem 
nejen u nás v Satalicích, ale i jinde v ČR a ve 
světě. Zpestřením byly i  návštěvy starostky 
a  místostarostky městské části, které nám 
zodpověděly naše dotazy k  dění v  Satalicích; 
a neudálo se toho málo. Nás se nejvíce dotklo 
stěhování do nových prostor v  Komunitním 
centru. Pokud jde o  zájem a  pomoc úřadu, 
tu hodnotím velmi kladně. Nejen, že je nám 
umožněno konat poznávací výlety, ale podpo-
ru máme i pro naše setkávání s občerstvením 
na konci roku.

Jak je výše uvedeno uskutečnili jsme v  roce 
2018, za finanční pomoci úřadu, čtyři pozná-
vací zájezdy. První do letního sídla bývalého 
prezidenta E. Beneše. Měli jsme štěstí na po-
časí i  dobrou průvodkyni, od které jsme se 
dozvěděli řadu zajímavostí. Druhý byl zájezd 
do Labských skal, ve třetím jsme se podívali 
na zámek v Náchodě a spojili jej s návštěvou 
trhu v Polsku. Poslední, čtvrtý výlet se usku-
tečnil na zámek Sychrov, který byl nádherně 
vánočně vyzdoben.

Po otevření Komunitního centra se nám ote-
vřela možnost navštěvovat i různé přednášky, 
které jsou ale určeny pro všechny občany, ne-
jen členy našeho klubu.

Nyní pár slov o tom, co plánujeme pro letoš-
ní rok. Chtěli bychom navštívit zámek Hum-
precht a hrad Kost, následně Sázavu, Sázavský 
klášter a Františkovu huť. Poslední výlet chys-
táme na Šumavu.

Závěrem musím poukázat i  na problém, se 
kterým se potýkáme, a to je malá účast na na-
šich pravidelných setkáních. Schází se nás tak 
menší třetina členů. Byli bychom rádi, kdyby 
se účast zvýšila – tak se nebojte a přijďte mezi 
nás. Scházíme se každé pondělí od 13 hod. 
v přízemí Komunitního centra, ul. K Rybníč-
ku 8. Těšíme se na vás.

Jaroslav Henzl
 

Z KLUBU 
SENIORŮ

Tradiční posezení s jubilanty 
narozenými v dubnu ‑ červnu se 

uskuteční 21. června 
od 15.30 hod. 

v Komunitním centru,  
ul. K Rybníčku 8 
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Vážení Pražané,
určitě máte mnohdy pocit, že čas utíká čím 
dál tím rychleji. Letos to budou tři roky, kdy 
poprvé vznikla zákonná povinnost objednat 
si revizního technika, aby provedl revizi Va-
šeho kotle na pevná paliva.

Udělejte něco pro sebe a  životní prostředí, 
ve kterém žijete. Dejte sbohem přikládá-
ní a vyměňte starý, neekologický kotel za 
moderní tepelný zdroj, který nevyžaduje 
Vaši stálou pozornost a neobtěžuje kouřem 
Vaše sousedy a okolí. Využijte poslední pří-
ležitosti k získání vysoké dotace před záka-
zem topení uhlím v emisně nevyhovujících 
kotlích, stanovené v  zákoně a  připravova-
nou vyhláškou Magistrátu, s cílem v co nej-

kratší době zlepšit imisní situaci v oblastech 
s obytnou zástavbou.

V  současné době (do konce tohoto roku 
nebo do vyčerpání finančních prostřed‑
ků) probíhá příjem žádostí v  rámci druhé 
výzvy Kotlíkových dotací II. Na podzim 
bude zahájen příjem žádostí o „kotlíkovou 
dotaci“ v rámci třetí, ale již poslední výzvy! 
Připravuje se změna v administraci příjmu 
žádostí. S  žadateli bude předem uzavřen 
smluvní vztah, aby tak byly vyloučeny po-
chybnosti a  posílena jistota „zda se na mě 
dostane“. Pochybnosti vyplývají ze situace 
v jiných krajích, kde stanovený počet žada-
telů byl naplněn během velmi krátké doby, 
i když v Praze je situace jiná − lidé bydlící 

v rodinných domech o výměnu kotlů nejeví 
přílišný zájem.

Čas je skutečně neúprosný a  září  2022 je 
dalším termínem, od něhož bude zakázáno 
topit v kotlích 1. a 2. emisní třídy.

Využijte nabízené jedinečné příležitosti, 
vyřešte si problém nevyhovujících kotlů na 
tuhá paliva dříve, než vám k jejich výměně 
vznikne zákonná povinnost. Čerpejte dota-
ce, dokud jsou k dispozici!

Ing. Miroslav Zeman
specialista oddělení udržitelné energetiky

odbor ochrany prostředí, hl. m. Praha

VÝZVA PRAŽANŮM – poslední šance získat dotované kotle!

Měsíc    Datum  Den, čas    Název stanoviště

březen 16.3.2019 sobota, 9-12 K Hluboké cestě

duben 6.4.2019 sobota, 9-12 Za Novákovou zahradou

duben 27.4.2019 sobota, 9-12 Rážova

květen 11.5.2019 sobota, 9-12 K Pyramidce

květen 25.5.2019 sobota, 9-12 Zahrádkářů

červen 8.6.2019 sobota, 9-12 K Hluboké cestě

červen 29.6.2019 sobota, 9-12 Za Novákovou zahradou

Poznámka:  Změna termínu a místa vyhrazena

 

Rozpis přistavení BIO kontejnerů březen - červen 2019
v MČ Praha - Satalice

Měsíc    Datum  Den, čas    Název stanoviště
4 2 2009 středa Zahrádkářů

únor 27.2.2019 středa, 14-18 Za Novákovou zahradou

březen 23.3.2019 sobota, 9-13 Rážova

duben 24.4.2019 středa, 14-18 K Pyramidce

květen 25.5.2019 sobota, 9-13 Zahrádkářů

červen 26.6.2019 středa, 14-18 K Hluboké cestě

 

Poznámka:  Změna termínu a místa vyhrazena

Rozpis přistavení velkoobjemových kontejnerů I. pololetí 2019
v MČ Praha -Satalice
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V červnu loňského roku se stala společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. správcem ve-
řejného osvětlení v Praze. Nyní mohou Pražané oznamovat veškeré problémy s veřejným osvět-
lením na dispečinku na bezplatné telefonní lince 800 404 060 nebo elektronicky na kontaktním 
formuláři na webu společnosti. Vždy je třeba nahlásit číslo uvedené na identifikačním štítku na 
stožáru veřejného osvětlení, a tím výrazně urychlit lokalizaci poruchy. Bohužel stále málo Praža-
nů uvádí identifikační číslo stožáru. Uveřejnili jsme podrobné návody, jak hlásit poruchy VO na 
naše webové stránky www.thmp.cz  a  na Facebook  www.facebook.com/prahasviti/.  

Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném 
osvětlení kontaktujte dispečink THMP 
na bezplatné lince 800 40 40 60, či na 
poruchyvo@thmp.cz

Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení a další informace naleznete na strán-
kách https://thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch a na www.facebook.com/prahasviti/

Prosím nahlaste vždy číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru VO.

RNDr. Helena Ševčíková
tisková mluvčí, vedoucí oddělení komunikace a marketingu

Poruchy veřejného osvětlení

Linka S34
– nasazení nových motorových souprav

Nové motorové soupravy řady 813.  2. 
začala nasazovat společnost KŽD Dopra-
va ve spolupráci s  ROPIDem v  průběhu 
března na městskou železniční linku S34 
mezi Masarykovým nádražím a  Čako-
vicemi. Zpočátku probíhal jejich provoz 
ve zkušebním režimu, v  pátek 22.  3. pak 
proběhlo jejich slavnostní představení na 
Hlavním nádraží a od tohoto dne jsou již 
nasazeny v pravidelném provozu na lince 
S34. Pro provoz této linky to znamená ci-
telné zvýšení kvality komfortu cestování.
 
Modernizované jednotky 813.2, které 
vznikly komplexní přestavbou z  původ-
ní řady 810, mají zcela nový interiér, kli-
matizaci, bezbariérový nástupní prostor 
i WC, informační systém pro cestující, ka-
merový systém pro bezpečnostní dohled 
vně i uvnitř vlaku, nový motor, dálkovou 
diagnostiku pohonu i přenos údajů napří-
klad o spotřebě, wi -fi připojení, upravené 
čelo a nové dveře. Soupravy jsou opatřeny 
jednotným vnějším nátěrem Pražské inte-
grované dopravy. Dostaly obecné slangové 
pojmenování Mravenec, přičemž soupra-
va 813.201 obdržela ještě jméno Klárka 
a souprava 813.202 pak jméno Kristýnka.

Linka S3 − změna výchozí a  konečné 
stanice u  osobních vlaků na trase Mladá 
Boleslav a  Mělník: Praha − Masarykovo 
nádraží!

Z  důvodu rozsáhlé komplexní přestavby 
nádraží Praha -Vršovice se stala s  plat-
ností od 12. 3. 2019 pro všechny vlakové 
spoje linky S3, R21 a  R43 výchozí i  ko-
nečnou stanicí Praha − Masarykovo ná-
draží. Z tohoto nádraží budou v pracovní 
dny odjíždět vlaky směr Satalice zhruba 
v  půlhodinovém intervalu, o  víkendech 
pak v  intervalu hodinovém. Tato změna 
bude s největší pravděpodobností dlouho-
dobější s předpokládaným trváním okolo 
dvou let.

Pavel Hřebík, předseda dopravní komise

Změny 
v železniční 
dopravě od 
března 2019

Děkujeme tímto majitelům pejsků za úhra‑
du místního poplatku za psa a  apelujeme 
na ty, kteří tak ještě neučinili, aby poplatek 
neprodleně uhradili. Poplatky je možné za‑
platit v úřední dny (Po, St 8:00−18:00 hod.) 
na ÚMČ Praha ‑Satalice, K  Radonicům 81, 
Praha 9, v přízemí úřadu, nebo bankovním 
převodem na účet č.  0502655998/6000, va‑
riabilní symbol 1341+ vaše číslo popisné 
domu (např. 134181 – pokud by byl pes dr‑
žen v budově úřadu).

Místní poplatek ze psů je splatný od 1. 1. do 
31. 3. v každém roce.

Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu, 
poskytnutou za označení psa čipem a jeho ná-
sledné přihlášení do registru vedeného Magis-
trátem hl. m. Prahy, případně majitelé, kteří si 
vezmou psa z útulku a doloží to příslušnými 
doklady, zaplatí poplatek:
300 Kč za jednoho psa
600 Kč za druhého a  každého dalšího psa 
200 Kč za jednoho psa, je -li držitel poživatel 
invalidního, starobního, sirotčího nebo vdov-
ského důchodu, který je jeho jediným pří-
jmem 300 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa, je -li držitel poživatel invalidního, starob-
ního, sirotčího nebo vdovského důchodu, kte-

rý je jeho jediným příjmem 600 Kč za jednoho 
chovaného psa určeného a užívaného k hlídá-
ní objektů, jehož držitelem je právnická osoba, 
která je zároveň vlastníkem objektu 900 Kč 
za druhého a každého dalšího chovaného psa 
určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož 
držitelem je právnická osoba, která je zároveň 
vlastníkem objektu

Dále apelujeme na držitele pejsků, aby dů‑
sledně odhlašovali a přihlašovali nově cho‑
vané psy. Každý pes musí mít unikátní číslo 
mikročipu příp.  tetování. Pokud si pořídíte 
nového pejska, kterého nezaregistrujete, a pes 
se zatoulá, bude s  vámi vedeno přestupko-
vé řízení, přestože řádně hradíte poplatek za 
držení psa. Rovněž je třeba ohlašovat přestě-
hování psa nebo změnu držitele psa, jinak za 
něj nadále odpovídáte a máte povinnost hradit 
poplatek za držení psa.

NÁJEMNÉ ZA POZEMKY JE TŘEBA 
UHRADIT DO KONCE DUBNA
Nájemné za pozemky ve vlastnictví (správě) 
městské části Praha -Satalice, tj.  především 
zahrádky v ul. K Radonicům, v ul. Před tratí 
a  pod garážemi v  ul. U  Řempa je splatné do 
konce dubna 2019. Všechny nájemce prosíme 
o včasnou úhradu.

KDO JEŠTĚ NEZAPLATIL POPLATEK 
ZA PEJSKA A NÁJEMNÉ ZA POZEMKY?
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10.  února uplynulo 140  let od narození 
Bohumila Hedrlina Satalického.

Tento český novinář, básník a  spisovatel 
se narodil 10.  2.  1879 v  domě č.  27 na-
zývaného „U  lípy“ (dnes hostinec U Ul-
richů) v  rodině hostinského Hedrlina. 
Vystudoval filozofickou fakultu, přátelil 
se s  Jaroslavem Vrchlickým, redigoval 
např.  Radikální listy, Samostatnost, při-
spíval do Pokrokové revue, Jizeranu apod. 
Je autorem spisu o Fr. Palackém (Franti-
šek Palacký, otec a vůdce národa) a vyda-
vatelem almanachu básníků nového věku 
„Na nové květy“. Umírá 30.  10.  1906 ve 
věku pouhých 27  let v  Praze -Bubenči. 
Podle některých pramenů prý však odjel 
se svou ženou do Francie, kde se věnoval 
zahradničení. Je však skutečností, že od 
té doby nejsou o něm žádné zprávy.

SATALICKÁ 
VÝROČÍ

Asi každý, kdo pojede ze Satalic na Radoni-
ce, si povšimne velké někdy zarostlé a někdy 
posekané zahrady hned vedle zadní cesty do 
obory. Je to bývalé zahradnictví pana Kostky.
Pan Jaroslav Kostka se narodil r. 1899 v Jasen-
ce u  Vsetína, vystudoval zahradnickou školu 
v Rožnově pod Radhoštěm. Po návratu z bojišť 
1. sv. války se odstěhoval do Prahy. Na počát-
ku 20. let se dostal do Satalic, kde si pronajal 
pozemek v místech dnešního požárního domu 
a vybudoval zde zahradnictví. Setrval tu až do 
roku 1946, kdy si v rámci pozemkové reformy 
zakoupil pozemek 1 a 3/4 ha vedle háje, smě-
rem k Radonicům.
Jako soukromník zde hospodařil do roku 
1959 a poté musel přejít pod Komunální služ-
by Kbely. Na svém bývalém zahradnictví pak 
pracoval až do konce svého života v roce 1976. 
A i když krátce potom rodina pozemek proda-
la jinému vlastníkovi, dodnes se tu říká „Kost-
kovo zahradnictví“.
Za informace a fotografie k tomuto článku dě-
kuji panu Jaroslavu Kostkovi ml.

29. 4. 1899 se konal slavnostní banket u pří-
ležitosti založení nové osady v  Satalicích 
u  nádraží. Jejím stavitelem byl Josef Hála, 
obecní zastupitel, majitel cihelny na kra-
ji Satalic a majitel statku č. 15 (dnes je zde 
hasičská stanice). Bohužel jeho podnikatel-
ská činnost nestála na dobrých základech, 
a tak na počátku 20. století zmizel ze Sata-
lic i s celou rodinou. Jeho majetek propadl 
dlužníkům. I přes tento nešťastný konec se 
Josef Hála stal jedním ze zakladatelů nového 
rozvoje obce a právem nese dnes ulice jeho 
jméno. 

Libor Vrabec, kronikář

Zahradnictví pana Kostky

ZALOŽENÍ HÁLOVY ULICE
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Zpráva jednatele Sportareálu za zimní období. Před zimní sezónou 
se povedlo dokončit TJ SK Satalice rekonstrukce sportovišť. Násled-
ně probíhala na provozní budově oprava arkýřů hotelových pokojů. 
Po této opravě došlo k celkovému vymalování, jak hotelových pokojů, 
tak chodeb, schodišť a vestibulu budovy. Tyto dvě akce byly hrazeny 
finančními prostředky MČ Satalice. Dále pak byly vyměněny na všech 
pokojích staré nevyhovující televize za nové moderní. Byl zakoupen 
zmrzlinový stroj, který bude při otevření okénka v letní sezóně nabí-
zet návštěvníkům točenou zmrzlinu. Tyto dvě investice byly hrazeny 
z výnosů ubytování a restaurace. Proběhlo zde několik velkých akcí 
– rodinné oslavy a 13 soustředění fotbalistů, hokejistů, baseballistů  
a tenistů. Sportareál navštívili sportovci z Čech, Slovenska, Německa 
a turisté. Tyto všechny týmy využily kompletní zázemí celého areá-
lu včetně restaurace. Někteří klienti využili a náš salonek na rodinné 
oslavy, firmy na školení svých zaměstnanců. Těšíme se na Vaši návště-
vu, přijďte podpořit satalické oddíly při jejich zápasech, a při té příle-
žitosti třeba ochutnat naši točenou zmrzlinu.

Milan Bíško, jednatel SAS

Ceník hřišť  TJ SK SATALICE
Víceúčelová plocha (brusle, florbal)    
ZDARMA – pro občany a děti; 200,-/hod – organizace, trenéři  
s dětmi       

Venkovní plochy 
Beachvolejbal: 8 – 21 hod.     180,-/hod
Nohejbal:  8 – 15 hod.    150,-/hod       15 – 21 hod. 180,-/hod.
Tenis:  8 – 15 hod.    150,-/hod       15 – 21 hod. 180,-/hod.
Fotbal UMT (zápas – 2 kabiny, kabina rozhodčí)              4 410,-/hod.

KURZY LEZENÍ 
RODIČŮ S DĚTMI RODIČŮ S DĚTMI 

Chcete trávit se svými dětmi více času? 
Rozvíjet své i jejich dovednosti? 

Přihlaste se na kurzy lezení rodičů s dětmi. Naučíme 
vás správnou techniku lezení a jištění, abyste mohli 
sami bezpečně vyrazit do terénu. 

Více informací na:  www.hosatalice.cz
   info@hosatalice.cz 

ÚTERÝ 19.00–20.00 
TĚLOCVIČNA ZŠ SATALICE
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ZŠ Spojenců 1408 
v Horních Počernicích 

přijme učitelku 1. stupně. 
Nástup 1. 9. 2019.  

Bližší informace na tel. 
723 418 961. 

HLEDÁME 
DORUČOVATELE

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE

602 321 261
roman.oralek@seznam.cz

NA ROZNOS

LETÁKŮ

A 

ADRESNÝCH

ZÁSILEK

Zima pomalu končí, ale na sportování venku je ještě brzy. Ve  
vytápěné hale je k dispozici šestnáct badmintonových kurtů, dva 
tenisové kurty a několik stolů na stolní tenis. Zasportujete si zde 
i v létě. Už s prvním jarním sluníčkem si můžete zahrát tenis na 
venkovních kurtech s umělou trávou a milovníci volejbalu se mů-
žou těšit na beachvolejbalové kurty. Tento sport je v letním období 

velmi oblíbeným.

Se svými přáteli si k nám můžete přijít zasportovat nebo jen pose-
dět u dobré kávy. Součástí haly je prostorná restaurace, která nabízí 
příjemné posezení nejen po sportovním výkonu. Pokud byste si 
přáli u nás uspořádat firemní akci, dětskou či dospěláckou oslavu je 

možné ji spojit s venkovním grilováním.

Během školního roku probíhají dětské tréninky badmintonu  
i tenisu se zkušenými trenéry, a to jak individuálně, tak skupinově. 
Dítě si může tréninky vybrat dle svého přání a časových možností. 

Přihlásit se je možné kdykoli během školního roku. 
Každou první neděli v měsíci pravidelně pořádáme dětský  
badmintonový turnaj JUNIOR CUP. Rádi přivítáme diváky i nové 

účastníky turnaje.
Na léto jsme pro Vaše děti opět připravili příměstské sportovní  
tábory. Osm prázdninových týdnů plných sportovních  

a pohybových aktivit, her a soutěží. 
Veškeré dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle: 721 559 961 

nebo na emailu: info@sportcentrumradonice.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu. Sportcentrum Radonice

Pozvání do sportovní 
HALY RADONICE


