
Milí sousedé,

Vánoce jsou nej-
krásnějším svátkem 
pro děti, nejnároč-
nějším pro rodiče, 
jedním z  nejvý-
znamnějších pro 
křesťany a  nejsmut-
nějším pro ty, které 
někdo opustil. Pod-

pora těch, kteří ji nejvíce potřebují, se 
zdá být v posledních dnech roku trochu 
víc samozřejmá a  na čas máme otevře-
nější srdce a spokojenější mysl.
Ve světle současných světových událostí se 
zdají některé problémy Satalic téměř mali-
cherné. Budeme opravdu rádi, když i příští 
rok budeme řešit zase „jen“ obvyklé potíže, 
zda se podaří opravit rozbitou silnici, jestli 
autobus pojede tam, kam nejvíc potřebuje-
me, že sousedův automobil překáží u vjez-
du a  listí z obecních stromů padá na vaši 
zahradu.
Toto číslo zpravodaje je netypické. Trochu 
bilanční a trochu víc obrázkové, protože na 
podzim proběhla spousta milých setkání, 
při nichž někteří z vás nemohli být. Přiná-
šíme tedy fotografie z akcí, které, když se 
povedou, působí lehce a jednoduše, za je-
jichž přípravou však pokaždé stojí spousta 
„neviditelných“ pomocníků. Děkovné řeči 
při slavnostních příležitostech se někdy 
zdají být dlouhé, často jsou však jedinou 
příležitostí, jak veřejně vyjádřit svůj vděk 
těm, kteří za úspěchem počinů stojí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem, kteří se ve svém volném čase podílejí 
na tom, aby se Satalice někam posouvaly, 
aby se v nich dobře žilo malým i velkým 
a aby naše práce měla smysl.

Příjemné zakončení roku a úspěšný rok 
nový přeje

Milada Voborská
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Od 15. do 31. prosince 2015 opět vyhlašujeme 
soutěž „O nejhezčí vánoční výzdobu v Satali‑
cích“. Pokud se budete chtít pochlubit vánoční 
výzdobou svých předzahrádek a  domů, posí-
lejte nám fotografie na email: urad@satalice.cz 
s  označením Vánoce. Nejlepší fotografie zve-
řejníme na webových stránkách a  majitelé tří 
nejlépe vyzdobených domů a zahrad se mohou 
počátkem ledna těšit na poukázku do Hornba-
chu.

24.  prosince  2015 od 10.30  hodin si přijďte 
před kapličku zpříjemnit štědrovečerní dopo-
ledne společným zpíváním koled. O hudební 
doprovod se postará rodina Šulcových, noty 
i  texty koled budou k  dispozici. Produkce 
potrvá zhruba hodinu, proto si s sebou neza-
pomeňte vzít termosku s nějakým oblíbeným 
horkým životabudičem. Vítány jsou např. grog 
či svařené víno, případně čaj pro děti a řidiče. 
Kelímky pro zapomnětlivé sousedy přibalte 
s sebou :-)

23.  ledna  2016 od 10.00 do 16.00  hodin je 
pro vás připraveno Satalické deskohraní. 
Ve Sportareálu Satalice na vás bude čekat  
50 hlavolamů a 50 známých i méně známých 
her z  různých koutů světa. Na své si přijdou 
malí i  velcí, jednotlivci i  rodiny, začáteční-
ci i  zkušení matadoři, a  to vše pod vedením 
Davida Kotiny, českého rekordmana v multi-
herní simultánce. V průběhu dne budou pro-
bíhat i drobné soutěže o věcné ceny. Přijďte si 
pohrát!

POZVÁNKA NA AKCE

SLOVO STAROSTKY

PF 2016
Krásné vánocní svátky prožité s temi, 

které máte rádi, nový rok plný príjemných 
zážitku, pevné zdraví a nezbytné štestí…

Satalický zpravodaj
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Kulturní komise MČ se pod vedením zastu-
pitelky Petry Dolejšové poprvé sešla v  únoru 
a v rámci své činnosti letos připravila pro satalic-
ké občany několik akcí. Především díky aktivitě 
členů kulturní komise a také mnoha dobrovolní-
ků jsme se mohli všichni sejít a pobavit např. na 
čarodějnicích, na dětském dni, na pohádkovém 
lese spojeném s  lampionovým průvodem nebo 
na dvou divadelních představeních v místní so-
kolovně.

Poslední akcí, kterou jsme pro vás připravovali, 
bylo Rozsvícení vánočního stromu. To se ko-
nalo v sobotu 28. listopadu 2015 odpoledne na 
prostranství před kapličkou a také v areálu před 
sokolovnou a přímo v ní. Akci zahájila starostka 
městské části Milada Voborská. Zazpívaly nám 
děti z  pěveckého sboru Broučci pod vedením 
sbormistryně Jitky Košatové, po nich za klavír-
ního doprovodu pana učitele Klineckého vy-
stoupily s několika písněmi děti ze základní ško-
ly Satalice a nadšení pro hudbu předvedly i děti 
z kroužku „flétničky“ pod taktovkou paní učitel-

ky Koutníkové. V 17 hodin se rozzářil slavnostně 
vyzdobený smrk před sokolovnou a poté jsme se 
mohli přímo v  kapličce zaposlouchat do po-
sledního vystoupení, které si pro nás připravilo 
speciálně pro tuto akci vzniklé seskupení Musica 
Antiqua Satalice. Během celého odpoledne jsme 
také měli možnost navštívit výstavu betlémů 
z dílny pana Koutníka i dětí ze ZŠ, zaposlouchat 
se do autorského čtení naší satalické spisovatel-
ky Heleny Beránkové, vyzkoušet si namalovat 
perníčky, zakoupit adventní věnce ve stánku či 
drobné dárečky pod stromeček. Dík patří i všem 
dobrovolníkům a učitelkám z MŠ Mraveneček, 
kteří zajistili různé výtvarné dílny s vánoční te-
matikou, díky nimž se děti zabavily a dospělí si 
mohli v klidu popovídat se sousedy a kamarády. 
Venku před sokolovnou nás ta pravá zima přímo 
vybízela zahřát se svařákem, punčem či grogem 
od pana Stříbrného a ochutnat tradiční trdelník. 
Děkujeme také panu Nedvídkovi za technické 
zabezpečení hudebních vystoupení a  krásné 
nasvícení kapličky a panu Pirochovi za fotodo-
kumentaci.

Velkým krokem do neznáma pro nás byla výzva 
spoluobčanům, aby nám pomohli podpořit kul-
turní akce v Satalicích tím, že dobrovolníci na-

pečou pro „sousedské pečení“ nejrůznější slané 
i sladké dobroty, které budeme nabízet ve stánku 
a  výtěžek použijeme například na hodnotnější 
odměny dětem, zorganizovaní koncertu, diva-
dla, lepší technické zabezpečení stávajících kul-

turních akcí  atd. Přes některé skeptické hlasy 
jsme se rozhodli věřit v sílu solidarity a ochotu 
pomoci. Velmi nás potěšily všechny dobroty 
přinesené více než třiceti dobrovolníky a i zájem 
ostatních o koupi a podporu naší sbírky. S vel-
kou radostí můžeme konstatovat, že sousedské 
pečení vyneslo téměř 7 000 Kč, které použijeme 
na zajištění kulturních akcí v roce 2016. O kon-
krétním využití budete informováni. Účast byla 
hojná, tak věříme, že se všem akce líbila, a těšíme 
se zase příští rok.

Městská část podporuje i  spolky a  organizace, 
které působí v Satalicích. Díky její podpoře moh-
li např. naši hasiči uspořádat letos dva hasičské 
bály, senioři vyrazit na několik výletů, knihov-
na dostala novou výmalbu, Sokol zorganizoval 
tradiční běh Satalickou oborou, Sportareál hos-
til besedu o  cestování a  základní škola oslavila 
70 let své existence.

V  příštím roce se můžete těšit na další akce 
osvědčené i nové, mj. přichystáme čarodějnice, 
dětský den, sousedský piknik, lampionový prů-
vod v  pohádkovém lese, rozsvícení vánočního 
stromu společně s  úspěšným sousedským pe-
čením nebo další dvě divadelní představení pro 
dospělé. Také v příštím roce rádi přivítáme vaši 
pomoc s organizací akcí, neboť bez vaší podpory 
bychom to tak dobře nezvládli. Děkujeme proto 
vám všem, kteří aktivně pomáháte a podílíte se 
na našich akcích. Naše velké díky patří mj. vede-
ní MČ, především paní starostce Miladě Vobor-
ské a místostarostce Leoně Táborské, za podporu 
i finance, dále děkujeme Amazonkám, hasičům, 
maminkám i  tatínkům, i  všem ostatním obča-
nům, kterým není lhostejné, co se v  Satalicích 
děje, panu faráři Budskému a  jeho farníkům, 
aktivním důchodcům, ředitelkám a učitelům ze 
ZŠ Satalice, Obchodní akademie, MŠ U Obory 
i  školky Mraveneček, Inline talentu, sdružení 
Myslivců, TJ Satalice i  zaměstnancům Sporta-
reálu a Sokolu za jejich vstřícnost při využívání 
jejich prostor. Omlouváme se předem těm, které 
jsme opomněli, což nebylo rozhodně úmyslem.

Těšíme se na setkání s vámi v příštím roce.

Petra Dolejšová a Michaela Nováčková

Kulturní bilancování aneb shrnutí činnosti 
kulturní komise v roce 2015
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V  pátek 20.  listopadu  2015 jsme 
mohli, letos již podruhé, zhléd-
nout v  sokolovně divadelní před-
stavení pro dospělé, konkrétně in-
scenaci známého scénáristy Petra 
Zelenky „Ohrožené druhy“ v  na-
studování amatérského divadelní-
ho spolku RIYO. V sále sokolovny 
se sešlo téměř 80 diváků, kteří sle-
dovali příběh dříve nezávislého fo-
tografa Jeremyho Čejky, který pod 
vlivem okolností porušil své celo-
životní zásady a vstoupil do světa 
reklamy. Snaha získat finanční 
prostředky k  zajištění lepší zdra-
votní péče pro nemocného otce 
své ženy a jeho víra v dobrou věc 
se však postupně vytrácí a  mění 
se v aktivistický boj s nadnárodní 
farmaceutickou korporací, aby se 
na konci hry opět začala ubírat 
jiným směrem… Kulturní dojem 
byl obohacen i  zajištěním občer-
stvení ve stánku pana Stříbrného 
před akcí, během přestávky a  po 
divadle.
Přestože si většina návštěvníků 
divadlo užila, některým divákům 
se hra zdála, vzhledem k  poně-
kud těžšímu tématu z komerčního 
prostředí, trochu smutná a  místy 
až složitá. Pro jarní termín diva-
delního představení hledáme hru, 
která publiku nabídne lehčí téma 
a s ním spojenou větší zábavu.

Michaela Nováčková

OHROŽENÉ DRUHY V SATALICKÉ SOKOLOVNĚ

inzerce

24.  10. zněly naší školou slavnostní fanfáry, 
které zahájily velkolepé oslavy 70. výročí zalo-

žení naší školy. Učitelé 
a žáci vyzdobili celou 
školu a  připravili vý-
stavu starých školních 
pomůcek, které nám 
zapůjčili jejich rodiče 
a  prarodiče. Sešli se 
hosté z  řad bývalých 
učitelů a  zaměstnan-
ců školy. Paní ředitel-
ka Nováková s  paní 

starostkou Voborskou symbolicky pokřtily 
Pamětní knihu o historii naší školy, kterou se-
stavil Libor Vrabec a kterou jako pěkný vánoč-
ní dárek pro své blízké zakoupíte v kanceláři 
naší školy. Zhlédli jsme filmové vzpomínky 
na počátky školství v  Satalicích. A  pak se již 
všichni hosté přesunuli do jídelny školy, kde 
nás jako milé překvapení čekal bohatý raut, 
který velmi profesionálně připravil tým škol-
ní jídelny. A pak se jedlo, pilo, vzpomínalo na 
staré časy, a když se hosté k večeru rozcházeli, 
každý dostal na památku keramický dáreček, 
který vyrobili žáci naší školy.

SLAVNOSTNí fANfÁRY PRO ZÁKLADNí šKOLU
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Od neděle 13.  12.  2015 začíná platit nový 
grafikon vlakové dopravy pro rok 2016. Na 
naší satalické železniční trati č. 070 dochází 
k tomuto termínu hned k několika změnám. 
Pozitivní zprávou je, že na lince S3 provo-
zované Českými drahami bude o víkendech 
v  úseku Praha-Vršovice  – Praha-Čakovi-
ce a  zpět zkrácen interval ze 120  minut na 
60 minut. Vlaky na této lince budou o víken-
du jezdit ve stejné časové poloze jako v pra-
covních dnech, tedy s odjezdem ze Satalic na 
pražské hlavní nádraží v každou 56. minutu 
a  opačně z  Prahy hlavního nádraží každou 
48. minutu.
U  linky S34 provozované dopravcem KŽC 
Doprava, s. r. o. v pracovních dnech dochází 
k  mírným časovým posunům. Nově budou 
spoje této linky ze Satalic odjíždět vyjma 
jednoho ranního spoje každou 33. minutu 
a zpět z Masarykova nádraží budou odjíždět 
každou 17. minutu. Vybrané nejvytíženější 
spoje budou posíleny o přípojný vůz, takže 

v  ranní a  od-
polední špičce 
by už nemělo 
docházet k  pře-
kračování obsa-
zenosti motoro-
vého vozu řady 
810.
Městská část 
Satalice si je vě-
doma rozpadu 
prav ide lného 
půlhodinového 
intervalu na od-
jezdu ze Satalic 
ve směru do 
centra Prahy v  novém jízdním řádu. Hlav-
ní příčinou je vyčerpaná kapacita dopravní 
cesty a současně technický stav trati v úseku 
Praha-Vysočany – odbočka Skály u Černého 
Mostu. Druhým zástupným důvodem jsou 
limitní jízdní vlastnosti posílené vlakové 

soupravy linky S34. V obou případech se ale 
již připravují řešení vedoucí ke zkvalitnění 
a  zefektivnění železniční dopravy, které se 
dotknou naší satalické trati.

Pavel Hřebík

ZMĚNA V ODJEZDECH VLAKŮ ZE SATALIC

V září jsme nastoupily do školky a seznámi-
ly se se všemi dětmi. Poté nás čekal projekt 
„Barevný podzim, hrajeme si s podzimem“. 
Zahrada mateřské školy, blízká obora, pole, 
rybník, zahrádky, toto vše nám napomáhá 
k  pozorování, k  vědění, a  aktivnímu a  sa-
mostatnému vyhledávání informací. Učily 
jsme se aktivně podílet na vytváření od-
povědného chování vůči přírodě. Naučily 
jsme se, co umí podzim, co umí déšť, co 
umí vítr, seznámily jsme se s volně žijícími 
zvířaty, jejich životem, jak se připravují na 

zimu, pozorovaly jsme odlet ptáků. Při vy-
cházkách jsme sbíraly podzimní plody, pří-
rodniny, listy. Vytvářely jsme různé obráz-
ky, vyzdobovaly jsme okna třídy, chodby. 
Podílely jsme se na vytváření estetického 
prostředí školy. Jeden den přijelo do školky 
„Mobilní planetárium“. Nevěděly jsme, co 
to je, a tak nám paní učitelky prozradily, že 
příběh se bude jmenovat Tajemství stromu. 
Přijel pán, rozbalil veliký kopulovitý stan 
přes celou třídu. My jsme si vlezly do toho 
stanu a všude okolo nás se odehrával příběh 

o  stromech, o broučcích. My jsme se pro-
měnily také v broučky a v malý hmyz uvnitř 
kmene jednoho stromu, kde jsme poslou-
chaly, jak to v přírodě vypadá a co se tam 
děje. Byla všude okolo nás! Říká se tomu 
promítání 3D.
A  teď se těšíme, co nás 
bude čekat v zimě.

Za všechny děti  
ze třídy Motýlci, MŠ

PODZIM UŽ JE ZA NÁMI
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Po roce práce ve vedení městské části chceme 
krátce zrekapitulovat kroky, na které jsme se 
v  uplynulém roce zaměřili a  které patří vedle 
běžné správy MČ k  těm zásadnějším. Některé 
projekty byly dokončeny, některé budou pokra-
čovat v  roce 2016. O realizaci nových projektů 
rozhodnou zejména vypsané dotační tituly 
a rozpočet městské části pro příští rok, který by-
chom měli znát začátkem příštího roku.

Komunikace – rekonstrukce
• ul. K Cihelně – akce probíhá od 14. 9. 2015
• ul. Budovatelská – doprojektována dokumen-
tace k územnímu řízení
• ul. K Radonicům – doprojektována dokumen-
tace k územnímu řízení
• ul. K Rybníčku – probíhá příprava projektové 
dokumentace
• ul. U Arborky – prodlouženo stavební povole-
ní, proběhne výběr zhotovitele, realizace v nej‑
bližších měsících
• ul. Za Novákovou zahradou – vypracován pro-
jekt k opravě, realizace v nejbližších měsících
• Můstek přes železniční trať 070 – vypracován 
projekt na opravu současného mostku, proběh-
ne výběr zhotovitele, realizace v nejbližších mě‑
sících
• Jihozápadní obchvat Satalic (Budovatelská  – 
Polaneckého)  – jednání se starosty okolních 
MČ, žádost o zařazení do programu investic na 
Odbor strategických investic MHMP
• Protihlukové stěny u Vysočanské radiály – žá-
dost o zařazení do programu investic na Odbor 
strategických investic MHMP

Dům pro seniory (ul. K Cihelně), dokončeno
Venkovní úpravy – odvlhčení zdiva
Vnitřní opravy – rekonstrukce rozvodů vody, vý-
měny velkokapacitních kotlů
Dotace z MHMP: 1.075.000 Kč

Základní škola, dokončeno
Zateplení podkroví a oprava štítů
Dotace z MHMP: 458.500 Kč

Zateplení budovy č.  p.  90 v  ul. Pod 
Poštou, dokončeno v r. 2013
Odvolání proti neschválení dotace, na jeho 
základě uznání dotace ve výši 687.100 Kč

Statek
Rekonstrukce a  revitalizace areálu, vzhle-
dem k finanční náročnosti nutnost čerpání 
dotací, snaha vytvořit komunitní centrum – 
senioři, děti, handicapovaní, vzdělávání 
dětí předškolního a školního věku.
• Březen  2015: podána žádost na Minis-
terstvo životního prostředí na zateplení 
objektu C  – nová fasáda, okna, zateple-
ní podlah, stropu  – schválena dotace ve 
výši 1.657.326 Kč, MHMP příspěvek 
1.695.100 Kč, MČ 1.971.299 Kč, realizace 
proběhla.
• Březen  2015: podána žádost na Minis-
terstvo životního prostředí na vybudová‑
ní veřejně přístupného parku – vykácení 
přestárlých stromů, osázení geograficky pů-
vodními dřevinami. Dotace nebyla schvá-

lena, práce v sadu budou probíhat postupně dle 
projektu, a to z finančních prostředků projektu 
Zelené Satalice, dle domluvy se zahrádkáři bude 
přes zimu revitalizován starý sad a na jaře by do-
šlo k výsadbě nových stromů a úpravě cest.
• Prosinec 2015: demolice budovy A2 a nevyu‑
žitých kůlen v areálu – v havarijním stavu – pro-
pojení statku s přilehlým parkem, další využití 
pro nerušící výrobu.

Plán pro rok 2016:
• vnitřní rekonstrukce budovy C – dotace na 
zlepšení energetické náročnosti budovy (osvět-
lení, nová elektroinstalace, kotel, rozvody, topná 
tělesa),
• dokumentace ke stavebnímu povolení budo‑
va D – bývalá sýpka (v závislosti na dotačních 
titulech – Evropské fondy – Pól růstu – není ještě 
specifikováno).

Sportareál – oprava oken, nátěry, dokončeno
MHMP - podána žádost o  grant MHMP 
na sport a  tělovýchovu ze dne 24.  10.  2014   
– dotace z MHMP ve výši 300.000 Kč, reali‑
zace proběhla.

Obecní majetek
V letošním roce byla provedena revize obecního 
majetku. Pozemky, které nebyly ošetřeny smlou-
vou, byly nabídnuty k  prodeji nebo pronájmu. 
Zároveň si někteří občané požádali o odkup čás-
tí nevyužívaných pozemků. Byly provedeny zna-
lecké posudky, na základě kterých se vypracuje 
metodika na pronájmy pozemků pro další roky.

Zelené Satalice
Zlepšení údržby zeleně, obnova stromů, obnova 
parku Budovatelská – zapojení místních firem 
a  občanů, dary v  hodnotě 86.000 Kč. Velké 
díky všem.

Stezky a cesty – propojení do Vinoře a Kbel
V příštím roce by měla být přístupná stezka pě-
ším a  cyklistům podél silnice do Vinoře, která 
se v prvním úseku osela letos a druhá část bude 
osázena na jaře příštího roku. Jednáme o obnově 
původní historické polní cesty mezi Satalicemi 
a Kbely.

IPODEC
Jednání komise ŽP s  panem Ing.  Šimánkem 
z IPODECU, společnost upustila od původní‑
ho záměru vybudovat na území Satalic třídír‑
nu odpadů! Záměrem společnosti je dokončit 
úpravu zpevněných ploch, vytvořit prostory pro 
stroje a na místě bývalého kravína vybudovat zá-
zemí pro zaměstnance.

Sport
Skate a in   ‑line park – podány žádosti o souhlas 
se stavbou dotčeným orgánům, realizace pláno-
vána na příští rok (financování zajištěno doho-
dou se spol. Xannatos).
Vybudování veřejně přístupného volnočaso‑
vého hřiště  – vhodné dotace nejsou vypsány, 
nutno realizovat z úspor MČ, řešíme možnosti, 
předpoklad realizace v příštím roce.

Kultura
Podpora akcí pro děti i dospělé (tradiční oslavy, 
nově divadelní představení) a  společenského 
a spolkového života v obci. Konaly se dvě úspěš-
né hasičské zábavy v  bezchybné režii Sdružení 
dobrovolných hasičů.

NAVÝšENí ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI 
PRAHA‑SATALICE V ROCE 2015 DíKY DO‑
TACíM CELKEM (dotace z OPŽP bude vypla-
cena koncem roku): 5 481 000 Kč.

OHLÉDNUTí PO ROCE

inzerce
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Každý občan MČ, který má se společností 
Pražské služby, a. s. nasmlouván odvoz biood-
padu (hnědá popelnice), se může informovat 
o aktuálním svozovém dnu v příslušné lokalitě 
na www.psas.cz.
Aktualizace svozových dnů se provádí vždy 
k 1. 4., kdy začíná sezónní odvoz, a k 1. 12., 

kdy začíná celoroční odvoz bioodpadu.

Mimosezónní svoz bioodpadu 
(prosinec 2015 – březen 2016)
Satalice, pátek, lichý týden, 4. 12. – 18. 3.

kontakt: 284 091 451

Poplatky za ubytovací kapacitu se vy-
bírají v  zařízeních určených k  přechod-
nému ubytování. Tento poplatek se pla-
tí za obsazené lůžko ve výši 6 Kč/den. 
Na úřadě MČ Praha -Satalice si vy-
zvednete formulář „Přiznání k  po-
platku z  ubytovací kapacity“, který 
vyplníte a platbu můžete zaplatit v hoto-
vosti na úřadě nebo převodem na účet č. : 
0502655998/6000, variabilní symbol 1345. 
 
Toto přiznání se vyplňuje za každé 
čtvrtletí. Případné informace podá paní
Jandová na tel.: 273 130 481.

Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu 
poskytnutou za označení psa čipem a  jeho 
následné přihlášení do registru vedeného 
Magistrátem hl. m. Prahy, případně majitelé, 
kteří si vezmou psa z útulku a doloží to pří-
slušnými doklady, zaplatí poplatek ve stejné 
výši jako v předchozím roce.
• 300 Kč za jednoho psa
• 600 Kč za druhého a každého dalšího psa
• 200 Kč za jednoho psa, je  ‑li držitel poži-
vatel invalidního, starobního, sirotčího nebo 
vdovského důchodu, který je jeho jediným 
příjmem
• 300 Kč za druhého a každého dalšího psa, 

je  -li držitel poživatel invalidního, starobního, 
sirotčího nebo vdovského důchodu, který je 
jeho jediným příjmem
• 600 Kč za jednoho chovaného psa určené-
ho a užívaného k hlídání objektů, jehož dr-
žitelem je právnická osoba, která je zároveň 
vlastníkem objektu
• 900 Kč za druhého a každého dalšího cho-
vaného psa určeného a užívaného k hlídání 
objektů, jehož držitelem je právnická osoba, 
která je zároveň vlastníkem objektu

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, 
St 8:00–18:00 hod.) na ÚMČ Praha -Satalice, 

K  Radonicům 81, Praha 9, paní Jandová, 
tel.: 273 130 481 nebo bankovním převodem 
na účet č. 0502655998/6000, variabilní sym-
bol 1341, ve stejném termínu.

Povinnost chovatelů psů:
Přihlásit psa do registru chovatelů psů má 
každý do 30 dnů od označení psa čipem. 
V  případě ukončení chovu nebo uhynutí 
psa odhlásit z evidence do 30 dnů, dokládá 
se potvrzením od zvěrolékaře (pokud jste 
tak neučili, lze informaci sdělit i dodatečně). 
Volný pohyb psů: MČ Praha -Satalice nemá 
určená místa pro volný pohyb psů.

Mobilní svoz NO v  roce 
2016 bude provádět nová 
společnost, a  sice sdruže-
ní firem EKOM CZ,  a.  s. 
a  PURUM,  s.  r.  o. V  pří-
padě, že svozové vozidlo 
nebude v uvedený čas při-
staveno na příslušné za-
stávce, kontaktujte přímo 
řidiče na tel.: 725 562 312 
nebo 725 562 318. Zároveň přikládáme fotografii svozového vozidla.

Termíny: čtvrtek 31. 3. a 29. 9. 2016 
Zastávka bude: křižovatka ul.Trabantská – Za Školkou 17:00 – 17:20 
křižovatka ul. K Radonicům – U Obory 17:30 – 17:50
sobota 18. 6. 2016
Zastávka bude: křižovatka ul.Trabantská – Za Školkou 10:00 – 10:20
křižovatka ul. K Radonicům – U Obory 10:30 – 10:50
 
V rámci mobilního sběru mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující 
druhy odpadů:
• baterie, akumulátory • nádoby od sprejů • zahradní chemie • mazací oleje a tuky
• ředidla a barvy • léky a teploměry • kyseliny a hydroxidy • lepidla a pryskyřice
• detergenty (odmašťovací přípravky) • fotochemikálie • pesticidy (přípravky na 
hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) • zářivky a výbojky

OZNÁMENí O ZMĚNĚ PRACOVNí 
DOBY úřADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 

PRAHA ‑SATALICE
Vážení občané,

dovolujeme si Vám oznámit, že úřední doba úřadu 
městské části Praha ‑Satalice bude z provozních 

důvodů dne 23. 12. 2015 zkrácena do 15.00 
a dne 31. 12. 2015 bude úřad městské části uzavřen.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků 
a těšíme se na setkání s Vámi v roce 2016.

Boris Csillagi
tajemník úřadu městské části

BIO POPELNICE

Mobilní sběr nebezpečných odpadů 

Místní poplatek 
za ubytovací 
kapacitu

Místní poplatek za psy pro rok 2016 je splatný do 31. 3. 2016


