
Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,
jsme rádi, že i  v  tak 
složité situaci, jaká pa‑
nuje na pražské rad‑
nici, dokážou radní 
a  zastupitelé pomáhat 
městským částem v je‑
jich aktivitách. V  na‑
šem případě mezi ta‑
kové akce patří mimo 
jiné oprava mostu, na 

kterou byly v rozpočtu hl. m. Prahy schvá‑
leny finanční prostředky. Vše spěje zdárně 
k tomu, aby v jarních měsících mohly být 
zahájeny stavební práce. Obdobně je zajiš‑
těna také oprava navazující ulice Za Nová‑
kovou zahradou. Další dobrou zprávou je, 
že podporu našlo navýšení kapacity Zá‑
kladní umělecké školy a rekonstrukce are‑
álu statku. Nedávné schválení rozpočtu na 
nový rok znamená, že můžeme pokračovat 
i v dalších rozpracovaných projektech a ak‑
tuálně zabezpečovat to, co je v  Satalicích 
potřeba.
Ačkoliv se domníváme, že k  vašemu in‑
formování využíváme všech možných in‑
formačních toků (zasedání zastupitelstva, 
vývěsky, web, zpravodaj, Facebook), stále 
se stává, že se k vám některé zprávy nedo‑
stanou: několik měsíců po uzavření ulice 
K Cihelně se například ozvou řidiči, proč 
o  tom neinformujeme, rok po zveřejně‑
ní detailního záměru na přestavbu areálu 
statku se lidé ptají, jestli existuje nějaká 
koncepce jeho nového využití, a několik let 
po změně autobusových linek jsou někteří 
cestující překvapeni, že je autobusová linka 
186 nedoveze na Rajskou zahradu. A  tak 
bychom rádi v  tomto čísle zpravodaje ně‑
které věci zopakovali nebo doplnili, proto‑
že určité záměry jsou během na dlouho trať 
a kvůli nutné koordinaci s magistrátem ne‑
jdou vždy uspíšit tak, jak bychom si přáli.
Jarní měsíce vylákají lidi do přírody, a tak 
věříme, že do té doby bude pro své návštěv‑
níky uklizená obora, kde Lesy hl. m. Prahy 
provádějí nutnou sanaci dřevin, aby v  ní 
bylo bezpečno. Budeme se těšit na setkání 
při různých společenských akcích, které 
pro vás připravuje městská část i satalické 
spolky.

Milada Voborská
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1. 4.  MARIKA SINGERS
Večerní koncert pro všechny příznivce hudby 
v podání originálního hudebního seskupení; 
v sokolovně.

2. 4.  HASIČSKÁ ZÁBAVA  
Tradiční bál v sokolovně pod velením SDH 
Satalice.

duben – autorské čtení pro děti s Helenou  
Beránkovou v knihovně; datum bude  
upřesněn 

30. 4. ČARODĚJNICE
Na hřišti u Amazonek – zábavné odpoledne 
pro děti a posezení u ohně pro dospělé.

4. 6. DEN DĚTÍ
Ve Sportareálu – spousta atrakcí zábavních  
i sportovních jako každý rok.

4. – 11. 6. SATALICE SPORTOVNÍ
Týdenní sportování pro malé i velké v rámci 
projektu Česko sportuje.

Zastupitelé hl. m. Prahy schválili rozpočet* hlav‑
ního města na rok 2016 již v prosinci. Příjmy mají 
dosáhnout výše cca  43,6 miliardy a  výdaje 58,7 
miliardy korun. Rozdíl město dorovná ze státních 
příspěvků. Běžné výdaje na provoz města vyjdou 
Prahu na 41,3 miliardy korun (z toho do dopravy 
jde nejvyšší částka, cca 17,5 miliardy), na inves‑
tice plánuje Praha 12,71 miliardy, z toho nejvíce 
peněz půjde opět do dopravy a na infrastrukturu 
(celkem téměř 9 miliard Kč). Městské části budou 
v tomto roce hospodařit s navýšeným rozpočtem, 
částka na obyvatele se zvedla z 2 500 na 2 900 Kč. 
Rozpočet městské části Praha ‑Satalice tak pro rok 
2016 počítá s příjmy 17.085.000 Kč.
Návrh rozpočtu MČ Praha ‑Satalice je sestaven 
jako vyrovnaný bez zapojení vedlejší hospodářské 
činnosti. Na straně příjmu jsou hlavním příjmem 
dotace od HMP, ze státního rozpočtu (ty jsou při‑
pisovány na účet hlavní činnosti měsíčně) a pře‑
rozdělená daň z nemovitostí, která je připisovaná 
nepravidelně. Dotační vztah od hl. m. Prahy pro 
rok 2016 byl schválen v  objemu 13.142.000 Kč, 
což je nárůst o 5.770.000 Kč proti roku 2015 (in‑
dex 178,3  %). Na straně výdajů je díky tomuto 
navýšení možné vedle prostředků na běžných 
provoz rozpočtovat pokračování rekonstrukce 
budov ve správě městské části, areálu bývalého 
statku a revitalizace sadu sousedícího s areálem 
bývalého statku (4 mil. Kč), investice do dětských 
hřišť a  zabezpečení vstupních prostor mateřské 
školy (600.000 Kč). Nemalá položka (400.000 Kč) 
je vydělena na přípravu projektů, bez jejichž pří‑

pravy nelze využívat žádné dotační tituly. Navý‑
šena je také položka kultury (společenské akce, 
divadla, výlety klubu seniorů). Provozní dotace 
sportovním klubům nejsou v návrhu rozpočtová‑
ny, jejich podpora proběhne formou grantů, a to 
z finančních prostředků z přerozdělených příjmů 
z  výherních hracích přístrojů za uplynulý rok 
(200 000 Kč), které budou do rozpočtu upraveny 
jednotlivými rozpočtovými opatřeními v průbě‑
hu roku 2016. Sportovní organizace mají navíc 
možnost čerpat z grantových titulů, které vypisu‑
je přímo hl. m. Praha a podporuje tím zejména 
činnost sportovních klubů a dalších neziskových 
organizací věnujících se volnočasovým aktivitám 
dětí a mládeže.
Rozpočet z  vedlejší hospodářské činnosti za‑
hrnuje mimo jiné výnosy z  prodeje pozemků, 
pronájmu nebytových prostor a  bytů. Předpo‑
kládaný hospodářský výsledek je odhadován na 
2.099.286 Kč.
Rozpočet bude v průběhu roku upravován podle 
skutečného čerpání, přijatých dotací z hl. m. Pra‑
hy či jiných institucí. V loňském roce se povedlo 
díky získaným dotacím navýšit rozpočet během 
roku o 5.481.000 Kč.

*Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí hospodaření or-
ganizace. Je sestavován pouze na období jednoho kalen-
dářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále 
na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na přísluš-
ný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž 
má organizace finanční vztah.

POZVÁNKA NA AKCE

ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLEN

Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY

(všichni jsou zváni, časy budou upřesněny)
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Satalice, jako městská část hl. m. Prahy, dis-
ponují omezenými finančními prostředky, 
které pokryjí její provozní výdaje a  drobné 
investiční akce. I  přesto, že pro letošní rok 
došlo k  významnému navýšení finančních 
vztahů vůči městským částem, za což patří 
zastupitelům hl. m. velký dík, pro rozsáhlej-
ší projekty stále potřebujeme podporu hl. m. 
Prahy. Jedním ze zastupitelů, mimo jiných, 
u kterých jsme našli pro naše záměry podpo-
ru, byl pan Petr Bříza, člen výboru pro evrop-
ské fondy a iniciátor celopražských projektů 
v oblasti sportu a volného času.

Chtěli bychom vám poděkovat za pomoc 
a  poradenství při postupné realizaci našich 
záměrů, mimo jiné pro přeměnu areálu bý-
valého statku v  historickém centru Satalic, 
v  ulici K  Rybníčku. Jak vy osobně vnímáte 
jeho přestavbu?
Realitou dnešní doby je bohužel fakt, že jakýko‑
liv společenský projekt, který prochází řízením 
v  kombinaci samosprávy a  státní správy, není 
během na dlouhou trať, ale přímo maratonem. 
Zvlášť těžkým právě ve chvíli, kdy je potřeba 
zajistit část financování čerpáním z evropských 
fondů, což trvá předlouhé měsíce jednání, bě‑
hání a administrace.
Od těch, kteří chtějí tyto projekty prosadit a do‑
vést do konečné realizace, vyžaduje neskuteč‑
nou dávku energie, pracovitosti a  trpělivosti. 
Chtěl bych vyseknout velkou poklonu paní 
starostce Voborské a  paní místostarostce Tá‑
borské. Vedení MČ se do tohoto projektu pus‑
tilo s velkým nasazením a  stále se snaží držet 
tempo. Takže běžeckou hantýrkou řečeno, mají 
velmi dobrý mezičas.

Je magistrát nakloněn spolupráci s městský-
mi částmi v takových projektech?
Byl jsem paní starostkou a místostarostkou po‑
žádán o podporu záměru, což bylo z mé strany 
samozřejmé. Našel jsem pak pro tento záměr 
velmi rychle silnou podporu u  současného 

gesčního radního Petra Dolínka. Jeho vstřícnost 
jednoznačně pomohla v prvních kolech jednání 
a věřím, že nás bude provázet i dalšími etapami 
žádostí a financování.

Jaká by byla vaše představa budoucího fungo-
vání nového komunitního centra?
Doby, kdy se preferovalo všude v centrech obcí 
bowlingové nebo konferenční centrum s restau‑
rací, jsou již naštěstí pryč. Spoustu těchto staveb 
má zásadní problémy, aby se uživilo, nebo jsou 
již prázdné. Pod pojmem komunitního centra si 
představuji místo, které bude obyvatelům Satalic 
dávat možnost využití volného času svých dětí, 
což v první fázi určitě splní ZŠU a výstavba par‑
číku, kde se mohou při akcích potkávat i dospělí. 
Obec musí dále samozřejmě splnit i dané pod‑
mínky vypsaného projektu. Jednoznačně bych 
preferoval zaměření na bydlení a služby seniorů 
a servisní místo pro tělesně postižené či startova‑
cí bydlení pro matky ‑samoživitelky. Doplňkem 
by pak mohly být další návazné služby pro oby‑
vatele. Satalice nemají přirozené centrum a starý 
statek by do budoucna tuto potřebu mohl plnit.

Mezi investice, které pro městské části zajišťuje 
hl. m. Praha, patří i komunikace. Projekt re-
konstrukce komunikace K Cihelně byl dlouhé 
roky připravován a realizace byla započata až 
na podzim loňského roku. Kde vidíte příčinu 
zdržení?
Hlavní město Praha nezávisle monitoruje a při‑
pravuje současně mnoho projektů oprav komu‑
nikací a nejtěžší je vždy ta úplně poslední fáze. 
Prosadit jednotlivé investice do rozpočtu na jed‑
notlivý rok. To vždy záleží na prioritách každé 
koalice, ale i na argumentaci při jeho sestavování 
z řad všech zastupitelů. Znovu se vracím k píli 
zmíněných dam, společně jsme argumentovali 
velmi špatným stavem vozovky a nutností opra‑
vy a rozdělili si trošku domácí úkoly. Já se to sna‑
žil prosadit v rámci kapitoly oprav a ony si doká‑
zaly sehnat i podporu dalších zastupitelů a členů 
rady. To bylo velmi důležité.

Nyní participujeme s magistrátem na projek-
tu osázení zeleně a cest u Vysočanské radiály, 
pěším a  cyklo propojením do dalších měst-
ských částí. Má Praha nějakou koncepci pro 
sportovní a volnočasové aktivity?
Když slyším slovo koncepce v souvislosti s vel‑
kou politikou, mám z  toho až osypky… Ta se 
vždy vytvoří, schválí a pak přijdou noví politici, 
kteří ji shodí ze stolu. Na komunální úrovni je 
to také velmi složité, ale zaplaťpánbůh ne tak 
bezvýchodné. Zastupitele spojuje jedno město, 
ve kterém žijí, a tím snadnější posouzení selhá‑
ní, či progresu.
Od roku 2011 se nám společně dohodou bez 
ohledu na to, kdo kterou stranu zastupuje, po‑
dařilo prosadit zvýšení finančních prostředků 
z cca 152 mil. Kč na současných cca 470 mil.. 
Od června roku 2014 má Praha novou struktu‑
ru grantů a letos jsou novinkou i víceleté granty, 
které mohou umožnit dokončení větších inves‑
tičních akcí na etapy.

V Satalicích je moderní sportovní areál, který 
však vyžaduje každoroční údržbu. V  minu-
lých letech jsme dostali grant od magistrátu 
na provedení oprav dřevěného obložení a vi-
kýře, v loňském roce natření a seřízení oken, 
venkovních dveří, v  letošním roce chceme 
modernizovat vířivku a saunu. To jsou inves-

REKONSTRUKCE UL. K CIHELNĚ
V úseku od ul. K Rybníčku po ul. Pod Gará‑
žemi pokračují práce na výstavbě komunikace. 
Je dokončeno osazení obrubníků, postupně je 
realizována zámková dlažba na chodnících, od 
ul. K Rybníčku jsou postupně realizovány kon‑
strukční vrstvy vozovky. Od ul. Pod Garážemi 
směrem k ul. Sovákova je postupně odtěžována 
stávající vozovka na pláň. Byla zahájena po‑
kládka, resp. přeložka kabelů od ul. Pod Gará‑
žemi.

NOVÁ HERNÍ PLOCHA V LESOPARKU
Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy byly osazeny 
dřevěné branky na louce v  lesoparku, na jaře 
přibydou stroje pro venkovní cvičení.

PARKOVÁNÍ U NÁDRAŽÍ
Na komunikaci a prostor vedle nádraží byl na‑
vezen štěrk za účelem zpevnění plochy, kterou 
je možno využívat k zaparkování vozidel. Z dů‑
vodů bezpečnosti dopravy dojde k  omezení 
možnosti parkování v ul. Před Tratí.

ZALESNĚNÍ POZEMKŮ U VYSOČAN-
SKÉ RADIÁLY
Jednali jsme se zástupci odboru životního pro‑
středí o možnosti zalesnění pozemků v majet‑
ku hl. m. Prahy.

ZÁPIS DO ZŠ
Vzhledem k vyššímu počtu dětí přihlášených 
k zápisu ze Satalic a zejména z okolních obcí 

bude v příštím roce otevřena třetí třída prvního 
ročníku. Rozhodli jsme se tak vyjít vstříc sou‑
sedním obcím, s nimiž mají Satalice uzavřenu 
smlouvu či dohodu, a  zároveň tím předejít 
přeplněným třídám. Radnice obcí Radonic 
a  Jenštejn hledají nejlepší řešení k  zajištění 
školní docházky v příštím roce, neboť kapaci‑
ta základní školy v Satalicích je tímto krokem 
vyčerpána.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE ZŠ
Na základě vlastní žádosti končí ve své funkci 
ředitelka základní školy paní Zdislava Nováko‑
vá. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového 
ředitele školy.

NOVINKY ZE ŽIVOTA V SATALICÍCH

ROZHOVOR SE ZASTUPITELEM HL. M. PRAHY 
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Díky finančnímu příspěvku městské části 
a  také díky členům kulturní komise a  dal‑
ším dobrovolníkům pro vás letos můžeme 
připravit několik akcí. Některé z  nich bu‑
dou nové, jiné se již pomalu stávají tradicí. 
A  na co že se můžete letos v  Satalicích těšit? 
 
První letošní akcí, která již proběhla, bylo 
23. ledna Deskohraní v satalickém Sportareálu. 
Šachy, dáma, pexeso, domino, piškvorky, hla‑
volamy, logické karetní hry nebo třeba i méně 
známé shogi či mankala, to vše si zdarma vy‑
zkoušelo více než 100 návštěvníků. Podle jejich 
ohlasů se akce líbila a s nadšením si hráli malí 
i velcí.
 
1.  dubna můžeme nejen někoho vyvést aprí‑
lem, ale také se jít večer pobavit do sokolovny 
a přivítat s námi společně jaro koncertem origi‑
nálního hudebního seskupení Marika Singers. 
Bližší informace o  programu koncertu včas 
zveřejníme na webových stránkách i plakátech.

Ve spolupráci se satalickou knihovnou v dubnu 
dále chystáme především pro děti další akci, 
a  to odpolední autorské čtení spisovatelky 
a  také místní rodačky Heleny Beránkové. 
Nepůjde jen o  čtení, ale i  o  nahlédnutí pod 
pokličku organizace projektu Čtení pomáhá, 
které nám přijde představit paní Lucie Dic‑
ková. Můžete se těšit i na malování, povídání 
o knížkách, prohlídku knihovny a hudební do‑
provod v rámci celé akce. Termín konání akce 
a program bude včas upřesněn a zveřejněn na 
vývěskách a webových stránkách městské části. 
 
30.  dubna nás čekají už klasické „Čaro-
dějnice“. Děti budou moci plnit stra‑
šidelné úkoly v  oboře a  u  skautské klu‑
bovny vedle mateřské školy je pak čeká 
odměna a  všechny účastníky velké ohniště. 

4.  června bude pro všechny děti přichystána 
spousta soutěží i  zábavy v  satalickém Sporta‑
reálu, neboť s nimi budeme společně oslavovat 

Mezinárodní den dětí, na který plynule navá‑
že týdenní akce Satalice sportovní (viz str. 1) 

V druhém pololetí roku se můžete těšit na tři 
akce, a to 8. října na Pohádkový les, 21. října 
na divadelní představení amatérského diva‑
delního spolku, tentokrát s  třeskutou kome‑
dií, a 26. listopadu, první adventní sobotu, na 
tradiční akci Rozsvícení vánočního stromu 
s bohatým programem a sousedským pečením. 
 
Pokud nám můžete a  chcete jakkoliv pomo‑
ci s  organizací a  přípravou jednotlivých akcí, 
přihlásit se můžete osobně na úřadě nebo svou 
pomocnou ruku a  dobré nápady nabídněte 
e ‑mailem na adrese urad@satalice.cz.

Děkujeme!   
Za kulturní komisi Petra Dolejšová

Před započetím všech prací stálo rozhodnutí, 
co s objekty statku dál. Areál je ve vlastnictví 
hl. m. Prahy a svěřený do péče městské části. 
Nejprve jsme tedy konzultovali s  magistrá‑
tem možnosti jeho rozvoje a  využití. Jasný 
pokyn zněl neprodávat, ale udržovat, maxi‑
málně dlouhodobě pronajmout.
Zamýšleli jsme se tedy nad potřebami oby‑
vatel Satalic a  přilehlého okolí, ale také nad 
následnou udržitelností projektu. Naší sna‑
hou bylo zajistit opravu a  rozvoj areálu, ale 
tak, aby nedošlo k zatížení okolí a zachování 
klidného středu obce. Zaměřili jsme se na 
sociální oblast, zejména na možnost bydlení 
a  služeb pro seniory, handicapované, malo‑
metrážní byty, bydlení pro mladé atp. Oslovili 
jsme investory, kteří se těmito projekty za‑
bývají, a konzultovali s nimi možnosti jejich 
zapojení. Úskalím však byla finanční nároč‑

nost projektů, požadavek zástavy majetku při 
jejich úvěrování nebo dimenzování budov do 
několika podlaží.
Dalším rozhodovacím prvkem byla skladba 
vypsaných dotačních programů, díky kterým 
je možné získat potřebné finanční prostředky 
a podporu hl. m. Prahy. Sledovali jsme nově 
otvírané výzvy pro příští roky a ze zkušeností 
minulých let bylo jasné, že se budou zamě‑
řovat především na sociální oblast a  rozvoj 
vzdělávání. Jednali jsme s  odborníky pro 
evropské fondy Magistrátu hlavního města 
Prahy, zpracovateli dotací i starosty okolních 
městských částí, kteří mají s podobnými pro‑
jekty své zkušenosti. Na základě těchto jed‑
nání vznikla myšlenka vybudování kulturně‑
‑komunitního centra, které může poskytovat 
prostor pro spolkovou činnost, zájmovou 
a kulturní činnost dětí a mládeže, uplatnění 

pro handicapované děti i  dospělé, bezbarié‑
rové byty pro seniory, ordinace lékařů apod. 
Byla zpracována objemová studie uvažující 
všechny tyto možnosti.
V současné době byly vyhlášeny nové dotač‑
ní tituly Evropských fondů, Prioritní osa 3, 
č. 3. 1.  „Posílená infrastruktura pro integra‑
ci, komunitní služby a  prevenci“ zaměřené 
na zmíněnou oblast. Cílovou skupinou by 
byli senioři, osoby se zdravotním postiže‑
ním, občané Satalic a okolí sdružující se při 
spolkové činnosti. Prověřujeme podmínky 
jejich čerpání a rádi bychom je pro tento účel 
využili s  ohledem na následné provozní ná‑
klady a údržbu objektů, které musí odpovídat 
finančním možnostem městské části. Věří‑
me, že najdeme podporu i u zastupitelů MČ 
Praha ‑Satalice.

Přehled kulturních akcí v Satalicích v roce 2016

Proměna statku pokračuje

tiční dotace do Sportareálu. Budou v příštích 
letech podporovány i neinvestiční dotace?
Ty jsou samozřejmě také součástí zmíněných 
grantových programů. Jednak je to podpora 
sportovních akcí a turnajů na území HMP, pod‑
pora provozu jednotlivých sportovišť. V minu‑
losti mě hodně trápila nesystémovost podpory 
mládežnického sportu a zajištění jeho rozvoje. 
Z  pozice předsedy představenstva hokejové 
Sparty mám krušné zkušenosti, jak těžce se 
shání peníze na výchovu mládeže. Malé kluby 
na tom jsou samozřejmě ještě hůře. Po změně 
loterijního zákona v  roce 2011 a  přerozdělení 
zisku přímo municipalitám jsem bojoval za 
spuštění nového grantového programu, který se 
jmenuje Systémové a rozvojové projekty pro vý‑
chovu mládeže HMP. Stál mě v podstatě 13 mě‑
síců práce, argumentace a  prosazování. Našel 
jsem nakonec pochopení a podporu ostatních 

kolegů v tehdejším Zastupitelstvu HMP, čehož 
si dodnes moc vážím. Díky tomuto procesu 
čerpají od spuštění grantu v roce 2013 všechny 
pražské sportovní kluby každoročně 150 mili‑
onů do oblastí podpory platů trenérů mládeže, 
materiálního vybavení, nájmů sportovišť a za‑
bezpečení mládežnických soutěží.

V letošním roce je Praha městem sportu, co 
se plánuje ve spojitosti s  touto významnou 
událostí?
Projekt Praha – evropské hlavní město sportu 
se současné koalici ‑nekoalici na pražském ma‑
gistrátu během roku 2015 bohužel hrubě a di‑
letantsky vymkl z rukou. Dnes už nezáleží tolik 
na tom, co všechno se ve spojitosti s ním plánu‑
je. Z mého pohledu musí hlavně splnit zásadní 
dvě základní podmínky. Pro ty jsme tuto kan‑
didaturu v roce 2013 vlastně iniciovali. Za prvé 

upřednostnit a napomoci zajištění dlouhodobé 
a  stabilní podpory pražským sportovním klu‑
bům, které vychovávají mládež. Pražané zde 
platí daně a  město musí udržet nastavenou 
dlouhodobost podpory a  kvality výchovy pro 
jejich děti. Za druhé jsou to pak v dostatečném 
objemu smysluplné investice do zanedbané 
pražské sportovní infrastruktury. Do hřišť a tě‑
locvičen a  hal, kde právě zmíněné děti daňo‑
vých poplatníků každodenně sportují. Pokud se 
dlouhodobě podaří udržet letošní rozsah, tedy 
150 milionů do rozvoje a  100 milionů do in‑
vestic a oprav, zbývá ještě nutnost tvrdě uhlídat 
a kontrolovat jejich správné využití.

Děkujeme za podporu a práci pro hl. m. Prahu 
a přejeme hodně úspěšných projektů pro 

Pražany.
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FOTOPŘÍBĚH ZE STATKU
Milí čtenáři,
přinášíme vám sled událostí, které probí-
haly v areálu statku v ulici K Rybníčku 8.
Areál byl plný náletových dřevin, skládek 
a nepořádku i uvnitř jednotlivých budov.

Na obrázku č.  1 můžete vidět budovu C 
v roce 2014, která vypadala, jak zámek z po‑
hádky zarostlý šípkovým trním. Uvnitř ov‑
šem nespala Růženka, ale plíseň a vlhko, byla 
tu spousta nepoužívaného nábytku. Provedli 
jsme stavebně technický průzkum, který do‑
poručil uskutečnit rekonstrukci budovy.

Obrázek č. 2 ukazuje na zvláštní režim vody 
i elektroinstalace na této budově, i na to, že 
budova nebyla skutečně dlouho opravována. 
Jak jsme při přestavbě budovy zjistili, kabely 
na fasádě budovy patřily nejen k této budo‑
vě, ale prakticky ke všem dalším jednotlivým 
budovám a  chyběly jakékoliv revize. Proto 
jsme zažádali na PRE o nový rozvaděč a šest 
samostatných přívodních míst, které byly 
nově umístěny do výkopů, tím vznikl nový, 
bezpečný elektrický rozvod areálu.

Obrázek č. 3 ukazuje budovu C ze zadní čás‑
ti, ale také za porostem je možné rozeznat 
změť nepoužitelných vodovodních kabelů, 
které zde zůstaly po nějakém předešlém ná‑
jemci, i kůlnička, kterých bylo v areálu po‑
žehnaně, plná nepotřebných věcí.

Obrázek č. 4 a 5 je z přilehlého sadu, nazý‑
vaného také jako komunitní zahrada. S vý‑
jimkou několika pěstěných záhonků sad 
nebyl roky prořezán, ani celkově udržován, 
naopak byl plný dalších věcí, jako například 
stará lednice, PET lahve, zbytky dřev, kůlů, 
konstrukcí aj.

Obrázek č. 6 ukazuje likvidaci buněk, které 
se nacházely v  areálu, nikdo za ně neplatil 
nájem, občasně v nich probíhalo ubytování. 
Spojili jsme se s vlastníkem buněk a požádali 
je o vyklizení prostor, což se nakonec úspěš‑
ně povedlo.

Na obrázku č. 7 a 8 můžete vidět, co vše se 
dá schovat do míst, na které není od vjezdu 
areálu vidět. Byla to taková nekontrolovaná 
skládka uprostřed obce.

Na obrázku č. 9 je vyfocen pronajatý poze‑
mek firmě opravující stavební buňky, pro‑
nájem byl se souhlasem zastupitelstva MČ, 
ale nepořádek a rušení během víkendových 
prací bylo jedním z důvodů ukončení tohoto 
provozu.

Na obrázku č.  10 je nelegálně postavená 
buňka v areálu statku. Bylo zde také několik 
odstavených nepojízdných vraků. U všech se 
podařilo kontaktovat majitele a přimět je vy‑
klidit pozemek MČ.
Po tomto generálním úklidu prostranství 
areálu i jednotlivých budov došlo k likvidaci 
náletových dřevin především v bezprostřed‑
ní blízkosti objektů.

Obrázek č.  11 ukazuje vyklizení pozemku 
u budovy C, její zadní části.

Na obrázcích č.  12, 13 vidíte samotnou re‑
konstrukci objektu, jeho vnější izolace, pod‑
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říznutí a zateplení spodní vrstvy, provedení 
drenáží a zásyp štěrkem.

Na obrázcích č. 14, 15 můžete vidět zateple‑
ní budovy minerální vatou, která je vhodná 
pro starší budovy z  důvodu částečné pro‑
stupnosti vzduchu. Zateplením se výrazně 
zlepší tepelně izolační vlastnosti.

Obrázek č.  16, 17 ukazuje budovu C již 
s novými prvky fasády, které respektují pů‑
vodní vzhled. Byl použit stejný typ střešní 
krytiny ‑ bobrovka, také dřevěný materiál 
na okna a dveře, aby byl zachován původní 
ráz budovy.

Na obrázku č.  18 je vidět základová deska 
původní budovy. V prosinci roku 2015 byla 
zbourána budova A2, která byla v  havarij‑
ním stavu. Předpokládáme, že na stávající 

základové desce najde využití akvaponický 
systém firmy Poweregia, která si tento pro‑
stor pronajímá.

Na obrázku č. 19, 20 vidíme prokácený sad, 
kde byly nově vysázeny stromy z  projektu 
Zelené Satalice, do kterého se zapojily míst‑
ní firmy.

FOTOPŘÍBĚH ZE STATKU

Aktualizace územně analytických podkladů
Územně analytické podklady, které jsou aktu‑
alizovány v letošním roce Institutem plánová‑
ní a rozvoje, jsou mimo jiné zdrojem informa‑
cí i pro širokou veřejnost. Můžete je vyhledat 
na internetu: uap.iprpraha.cz.
Obsahují informace o  technické infrastruk‑
tuře, dopravě, životním prostředí, ekonomice 
města, cílech udržitelného rozvoje měst. Pře‑
hledně zpracována je grafická část, kde mezi 
sledované zajímavé atributy patří krajina, kde 
je možné sledovat například hlukovou zátěž 
území, kvalitu ovzduší aj. U profilu města na‑
jdete výšky budov, linii střech, uliční síť, ve‑
řejná prostranství, ploty  apod. Současný stav 
využití území nám ukazuje, pro jakou zástav‑
bu je území určeno. Doprava zpracovává ve‑
řejnou dopravu, cyklodopravu, komunikační 
síť a dopravu v klidu aj.
Na tyto podklady je navázán projekt Atlas 
Praha 5000, kde můžete najít technickou in‑
frastrukturu (elektřinu, plyn, vodovody, kana‑
lizace, elektronické komunikace, teplo) i údaje 
o  obyvatelstvu  – počet a  věkovou strukturu 
obyvatel.
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Půlrok uběhl jako voda v řece. Zavzpo‑
mínaly jsme si s dětmi na Vánoce, kte‑
ré byly s  netradičními dárečky  – děti 
si odnesly každý osobní dárek domů 
a  jen několik malých pozorností zů‑
stalo v každé třídě. Zimu jsme si přá‑
ly pořádnou se sněhem, ale ten stále 
nepřicházel, a  tak každý z  nás ve tří‑
dách vyráběl sněhové vločky, lyžaře, 
sněhuláky a  vyzdobily jsme si třídy 
a chodby tak, jak má zima vypadat. Až 
jednoho dne začal konečně padat. To 
bylo radosti, vyběhly jsme na zahradu 
a hned jsme bobovaly z našeho kopce. 

A jelikož my děti potřebujeme pohyb, 
tak jsme rády za kroužky v naší školce. 
Máme tu kroužek plavání, míčových 
her, cvičení na nářadí a  minitenis, 
kroužek flétny, angličtiny a  keramiky, 
a  cvičení už pro ty nejmenší  – „rela‑
xační cvičení s  klaunem“. Jelikož už 
sníh na bobování asi nebude, možná 
jen na horách, budeme se s dětmi tě‑
šit na jaro, na zahradu, na koloběžky 
a odstrkovadla, na výlety a všechno, co 
pro nás zase paní učitelky připraví.

Děti z MŠ

Zápis do prvních tříd přátelsky  
a mile, očima žáků ZŠ
V letošním roce jsme organizovali zápis do prv‑
ních tříd. Vedl se v duchu námořníků. V atelié‑
ru jsme chystali stanoviště s úkoly pro budoucí 
prvňáčky. Já a můj spolužák jsme měli na sta‑
rost puzzle. Když jsem viděl malé prvňáčky, 
vzpomněl jsem si na sebe, jak jsem stejný zápis 
absolvoval i já, a bylo mi jich líto. Jak jsem na 
ně koukal a viděl, jak se bojí, tak jsem se snažil 
mluvit s nimi přátelsky a mile. Ale ne všichni 
byli vystrašení, byli tam také tací, kteří to zvládli 
naprosto suverénně a s nadhledem. Nikdy jsem 
tak nevnímal ten obrovský zájem o naši školu.

Farid Dahbi

Ze zápisu jsem měl velmi dobrý pocit, hlav‑
ně když jsem viděl ty děti, jak se snaží. Já byl 
u kresby a podle mého názoru jsem si vybral 
dobře, protože jsem si to tam užil a  některé 
obrázky, které děti nakreslily, byly moc pěkné 

a zajímavé. Ze začátku jsem se trochu bál, teda 
spíš jsem měl trému, ale časem to ze mě spadlo. 
Celkově jsem si to velmi užil, kdybych nešel na 
zápis, tak bych se asi doma nudil. Za mě to bylo 
super. Na zápisu jsem se cítil dobře, nejen kvůli 
dětem, ale i díky partě, co tam byla.

Radek Šofr

Překonat stres a začít prezentovat
Konečně přišlo 
zúčtování času, 
který jsem pro‑
seděl psaním 
závěrečné prá‑
ce. Po dlouhém 
čase příprav 
jsem stál mezi 
spolužáky před 
publikem. Je‑
likož jsem měl 
jít na řadu mezi 
prvními pěti, 
srdce mi nervo‑
zitou bušilo už do rána, kdy jsem se probudil. 
Od chvíle, co jsem přišel do školy, do chvíle, 
kdy jsem měl jít na řadu, mi přišlo, jako by neu‑
tekla ani jedna minuta. Ani jsem nemrkl a mu‑
sel jsem jít na pódium. Pozoroval jsem, jak se 
pomalu začínají lidé z publika dívat na mě, jak 
přicházím k  mikrofonu. Nervozita mi stoupla 
na bod, kdy se mi začala třást kolena. Po utich‑
nutí davu jsem začal mluvit. Celý rozklepaný 

jsem pronesl první větu a v tu chvíli jsem zjistil, 
že na tom skoro nic není, že je to stejné jako 
mluvit před třídou, jen že zde bylo více lidí. Po 
odprezentování práce jsem byl šťastný, že už to 
mám za sebou, a tím přišla i velká vlna energie. 
Nakonec je podle mého názoru dobře, že jsem 
prezentoval, jelikož jsem se dozvěděl, že skoro 
nejtěžší na prezentaci před davem lidí je překo‑
nat stres a začít mluvit.                     

Radek Rychlík, prezentoval závěrečnou práci 
Italské umění napříč stoletími.

Den D
Jsem žákem základní školy Satalice, kde je ka‑
ždoroční tradicí zpracovávat v deváté třídě zá‑
věrečné práce a v druhém pololetí je prezento‑
vat.  Celé to začne, když si paní ředitelka svolá 
deváťáky do jedné třídy.  To už začínáte cítit 
psychický tlak a doufáte, že nebudete prezento‑
vat první, poslední nebo po někom šikovném. 
Naopak doufáte, že půjdete po někom, kdo 
má dlouhou prezentaci na nezajímavé téma.  
Pociťujete, že se to blíží, a snažíte se co nejlé‑
pe naučit svůj text. Samozřejmě, že se najdou 
tací, kteří se na to vykašlou, ale těch v  tomto 
ročníku nebylo mnoho. Paní učitelka češtiny  
po nás také chce ukázat naši prezentaci, aby‑
chom společně vychytali mouchy, ale tím nám 
to ještě ztíží. Jsme pod tlakem dokončit svou 
prezentaci v  kratším časovém úseku a text se 
musíme učit ještě intenzivněji. Poté se domluví 
zkouška na mikrofon, čímž z nás většina trémy 
spadne a zvykneme si na svůj mírně zelektri‑
zovaný hlas, ale přece jen někde v koutku naší 
mysli se ta protivná tréma objevuje. Nakonec 
nadchází den D, kdy máme prezentovat před 
celou školou. Už při příchodu spolužáků z niž‑
ších ročníků začínáte mít takový zvláštní pocit 
v žaludku, něco jako lechtání a svírání. Když se 
všichni posadí, začne to nejhorší, čekání, než se 
konečně dostaneme na řadu. Při tom zjišťuje‑
te, že pomalu a jistě zapomínáte vše, co jste se 
dlouhé hodiny drtili nazpaměť. Když už koneč‑
ně vstupujete na pódium, ucítíte pravý tlak, jak 
na vás kouká pět set očí a vy musíte mluvit do 
mikrofonu. Najednou to skončí a všechen stres 
z vás spadne při závěrečném potlesku.  Druhý 
den to může začít celé znova, ale před rodiči.    

Jan Jiroušek, prezentoval závěrečnou práci 
Historie zoologických zahrad.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V POHYBU

Ředitelka základní školy paní Zdislava Nováko‑
vá letos v létě na svoji vlastní žádost končí ve své 
funkci. Základní škole v Satalicích věnovala té‑
měř 20 let svého života, spoustu energie vložila 
do přestavby školy, aby v roce 2002 byla otevře‑
na v té podobě, jak ji dnes známe. Škola se svý‑
mi mimoškolními aktivitami (plesy, jarmarky, 
besedami) významně zapojila do společenské‑
ho života Satalic. Paní ředitelce patří velký dík 
a přání mnoha příjemných a aktivně strávených 
budoucích let mimo školní prostředí.

PANÍ ŘEDITELKO, 
DĚKUJEME!

     Jakub Štěpán



www.facebook.com/satalice 7
Na začátku roku 2016 proběhl ve Sportareálu 
první ročník Deskohraní. Na premiéru byla 
návštěvnost nad očekávání a  věříme, že se 
tato akce stane tradicí. Velký dík patří všem 
návštěvníkům a hlavně všem, kteří se podíle‑
li na organizaci.

V  sobotu 4.  června proběhne tradiční Dět-
ský den, který bude letos zahájením týdenní 
akce SATALICE SPORTOVNÍ aneb BRUS-
LÍ CELÁ PRAHA. Akce je podporou dět‑
ského sportování a  náborů do sportovních 
oddílů (lední hokej, krasobruslení, spor‑
tovní/fitness inline bruslení, speedskating 
(rychlobruslení), freestyle, inline hokej, při‑

dá se i  fotbal, tenis). Celý týden budou ve 
sportovním areálu probíhat lekce v  ledním 
hokeji/bruslení, inline bruslení, bruslit se 
bude na unikátních mobilních sportovištích 
s  inline povrchy a  umělým ledem evoICE. 
Všední dopoledne a  brzká odpoledne bu‑
dou určena pro mateřské a základní školy. 
Všední odpoledne budou věnována otevře‑
ným školičkám bruslení pro děti z  „ulice“ 
a širokou veřejnost. Děti si vyzkouší a naučí 
se různé druhy sportovního bruslení (koleč‑
kové/inline a  lední). Doplňkově budou celý 
týden probíhat soutěže o nejtvrdší a nejpřes‑
nější hokejovou střelu v  tzv. hokejové kleci. 
V  sobotu 11.  6. se bude konat již 3. ročník 

taneční závodů Street Dance Open Air v re‑
žii taneční skupiny SC Nextyle.

Na celotýdenním doprovodném sportov‑
ním programu (tenis a  fotbal) se bude také 
podílet Tělovýchovná jednota Satalice a FK 
Viktoria Žižkov.

Celá akce, kterou zaštítil Český olympijský 
výbor, hl. m. Praha i  městská část, se bude 
konat v termínu 4.–12. června 2016.

Budeme Vás podrobněji informovat na face‑
booku a internetových stránkách Sportareá‑
lu a MČ Satalice.

Akce ve Sportareálu Satalice pro rok 2016

Loňská tenisová sezóna byla zakončena tradič‑
ním společenským večerem, kde byly vyhlá‑
šeny nejlepší tenisové naděje a vedení oddílu 
poděkovalo všem dětem a rodičům za repre‑
zentaci v pražských tenisových soutěžích.
Tenisová akademie funguje i v zimě. Děti tré‑
nují na třech krytých kurtech s umělým povr‑
chem a i nejmenší mají své tréninkové hodiny 
v  tělocvičně Sokola Satalice. Kromě tréninků 
se pracuje i na „kondičce“ pod vedením kon‑
dičních trenérů každou sobotu.
Před vánočními svátky se uskutečnil turnaj 
všech dětských kategorií „Vánoční vločka“, 
který se zakončil posezením rodičů a  dětí 
u  krbu. Všichni zúčastnění dostali drobné 
dárky a především pohár s diplomem.
V  tradici oddílových turnajů pro děti se po‑
kračuje i  letos. Každý měsíc se malí nadějní 
tenisté potkávají na turnajích všech věkových 
kategorií.
Nic však nemůže nahradit hraní venku, tak‑
že se všichni těšíme, až přijde jaro, zbouráme 
haly a hurá na venkovní kurty…

I  letos jsme se v  Sokole mohli 
vyřádit na tradičním karnevalu. 
Tentokrát jsme vyrazili na pra‑
vý brazilský karneval. Masky se 
předvedly promenádou v  rytmu 
samby. Po tanečním zahájení 
následoval průvod alegorických 
vozů. Každý vůz se představil svým pokřikem: „ Do Ria jsme 
dorazili, plni mladé, svěží síly. Dnes se budem bavit, smát, ve‑
sele si tancovat. Kdo neumí sambu, sklidí velkou hanbu. My 
jsme děti ze Sokola, pohyb nám problém nedělá.“ V  duchu 
těchto hesel se odvíjel celý program. Po soutěžích se svým vy‑
stoupením představily tanečnice sambové školy ála Fernandes 
pod vedením Lereny Fernandesové alis Jarmily Pádivé. Sam‑
bové tanečnice se poté podělily s dětmi o své umění a za chvíli 
už tančila celá tělocvična.

Kateřina Mlčochová

O  víkendu 20.–21.  2.  2016 se naše hasičská 
mládež zúčastnila Zimního poháru v uzlová‑
ní. V  sobotu 20.  2. v  dopoledních hodinách 
nastoupilo naše družstvo ve složení Alena 
a  Petra Jeřábkovi, Antonín Mor, Dominik 
Růžička a  Petr Slepánek v  kategorii mlad‑
ších, tedy v  kategorii 6–11  let. V  konkurenci 
23 družstev se s časem 35,07 sekundy umístili 
na krásném 5. místě. Vzhledem k onemocně‑
ní dvou členů našeho kolektivu jsme druhé 
družstvo doplnili dvěma členy z  SDH Miš‑
kovice. V  nově vzniklém družstvu MišSat se 
z našeho kolektivu zúčastnili Jan Kolář, Mar‑
tin Říha a Martin Slepánek. Přestože družstvo 
MišSat nebylo setrénované, skončilo s  časem 
44,63 sekundy na pěkném 12. místě.
Za jednotlivce v kategorii mladších nastoupili 
Petra Jeřábková a Martin Říha. Při celkovém 
počtu 25 soutěžících se Petra umístila na 18. 
místě s časem 30,85 sekundy a Martin na 19. 
místě s časem 32,63 sekundy.
V sobotu odpoledne nastoupila kategorie star‑
ších, tedy 12–15 let. Náš sbor v této kategorii 
reprezentovalo družstvo ve složení Zuzana 
Jeřábková, Lucie Nejedlá, Petr Švarc, Matouš 
Pernica a  Filip Brejcha. V  konkurenci 22 

družstev se naši borci 
umístili na 16. místě 
s  časem 38,44  sekundy. 
Za jednotlivce, kterých 
bylo celkově 51, nastou‑
pili Zuzana Jeřábková 
a Filip Brejcha, přičemž 
Zuzka uvázala všechny 
uzly v čase 18,44 sekun‑
dy, a  skončila tak na 
pěkném 9. místě. Filip měl čas 14,97 sekundy 
a bral 5. místo.
V  neděli startovala kategorie dorostu, kde 
jsme bohužel neměli zastoupení mezi druž‑
stvy, ale pouze 2 zástupce mezi jednotlivci. 
Těmito zástupci byli Filip Švarc a  Jan Jirou‑
šek. Mezi konkurencí 36 dorostenců z  celé 
Prahy se Honza umístil na 12. místě s  ča‑
sem 16,90  sekundy a  s  bezchybným testem 
PO. Filip měl test taktéž bez chyby a s časem 
12,25 sekundy se umístil na úžasném 2. místě!

Všem zúčastněným děkujeme za vynikající 
reprezentaci sboru a také děkujeme všem, kteří 

našim dětem drželi pěsti.

Co se děje v TJ SK 
Satalice v zimě?

Sešli jsme se v Riu

SDH – Zimní pohár v uzlování

• každý den od 8:00 do 16:00 hod.
• výuku vedou kvalifikovaní trenéři II. a III. třídy
• součástí programu je také kondiční cvičení  
   a míčové hry
• cena:  2 850,-     
• v ceně: výuka, oběd, nápoje, odpolední svačina 
rezervace u Milana Bíška  tel.: 602 315 847   
e-mail: bisko@volny.cz 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
s VÝUKOU TENISU

Tenisový  oddíl  SK  Satalice  zve všechny mladé 
tenisty na 

ve sportareálu v Satalicích v termínech:
A)  4. - 8. 7. 2016         B)  1. -   5. 8. 2016        C)  8. - 12. 8. 2016        
D) 15. - 19. 8. 2016     E)  22. – 26. 8. 2016

 www.tenissatalice.cz  
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Otevřeno:   
pondělí 15 až 17 hod. 
čtvrtek: 9 až 11 hod.  
a 16 až 18 hod.
Na stránkách www.kronika‑
satalic.cz naleznete jak články  
a foto o Satalicích, tak ve složce 
knihovna úplný seznam knih 
v  knihovně, potřebné kontakty 
a další informace.

MÍSTNÍ  
KNIHOVNA

Hlavní město Praha zahájilo příjem žádostí o  tzv. kotlíkové dotace pro 
občany naší metropole. Pražané budou moci své žádosti podávat prů‑
běžně do 29. 12. 2017, podklady pak musí být doručeny a zaúčtovány do 
30.  9.  2018. Finanční alokace pro dotaci na výměnu starých neekolo-
gických kotlů za nové nízkoemisní je 23 700 000 Kč, je tedy velká šance 
dotaci získat a topit ekologicky!

Místní poplatek za psy pro rok 2016 je splatný do 31. 3. 2016. K 1. 3. 2016 bylo za‑
placeno 111. Připomínáme, že poplatek je možné uhradit bankovním převodem 
na účet č. 0502655998/6000, VS 1341 nebo v hotovosti na ÚMČ, K Radonicům 
81, u paní Jandové. V MČ Praha ‑Satalice je přihlášeno 239 psů.

ŽÁDÁME MAJITELE PEJSKŮ, ABY JE MĚLI NA VODÍTKU, POKUD 
JSOU V BLÍZKÉM OKOLÍ JINÉ OSOBY, ZEJMÉNA DĚTI, A ZABRÁNILI 
TAK NECHTĚNÉMU KONTAKTU.

Od 1. dubna bude na úřadu MČ Praha‑Satalice působit nový stavební referent 
‑ paní Pavla Pečová. Nové kontakty budou uveřejněny na webu městské části.

Pražané budou moci žádat  
o kotlíkové dotace

POPLATEK  ZA PSY

NOVÝ STAVEBNÍ REFERENT

- Intenzivní Výuka Angličtiny 3 Celé Dny V Týdnu
- Péče O Děti Od 10 Měs. Do 6 Let
- Profesionální A Láskyplný Přístup
- Celoroční Provoz
- Otevřeno Od 7,00 - 18,30
- Zaměření Na Eco, Bio, Art
- Náš Cíl - Happy Child

už v březnu

SATALICE
HÁLOVA 3

www.littleme.cz
776 240 018


