
Milí spoluobčané,

jsou dny, kdy se ob‑
chody i  ulice vylidní, 
městem projíždějí auta 
s  vlaječkami a  česká 
hymna zní častěji než 
jindy. Nejde ovšem 
o  oficiální státní svátky, 
leč o události sportovní, 
kdy se reprezentantům 
naší země mimořádně 
daří a my ostatní z toho 

máme oprávněnou radost. Letošní rok je spor‑
tovním příznivcům nakloněný víc než jin‑
dy – z  těch nejvýznamnějších akcí jmenujme 
světový hokejový šampionát, atletickou Dia‑
mantovou ligu, fotbalové mistrovství Evropy 
a zlatý hřeb, olympiádu v Riu. A k tomu vše‑
mu je letos Praha Evropským hlavním městem 
sportu pro rok 2016, což je projekt, který má za 
cíl kromě podpory profesionálních sportovců 
přivést na sportoviště co nejvíc lidí všech vě‑
kových kategorií, představit různé sportovní 
disciplíny a podnítit v dětech i dospělých chuť 
si zasportovat. 
A jak jsme na tom v Satalicích?
Sportujeme rádi a  letošní červen poskytne 
hlavně dětem plno zážitků. Zahájíme 4.  6. 
dětským dnem ve Sportareálu, který tradičně 
nabídne kromě zábavních atrakcí možnost vy‑
zkoušet si spolu s rodiči i trenéry další dostup‑
né sporty. Na oslavu plynule naváže celý týden 
bruslařských radovánek, které v  rámci akce 
Bruslí celá Praha navštíví děti ze škol a školek 
a vítána je samozřejmě i veřejnost, to vše pod 
záštitou hl. m. Prahy, Českého olympijského 
výboru a  za podpory mnoha dalších organi‑
zací. Pod hlavičkou projektu Praha Evropské 
hl. m. sportu dále pracujeme se zástupci hl. 
m. Prahy na možnosti vzniku tzv.  workouto‑
vých hřišť (venkovních posiloven) v  parcích, 
mimo to prosazujeme myšlenku zalesnění pole 
u  Vysočanské radiály se stezkami vhodnými 
pro sport, diskutujeme o umístění nové hrací 
plochy a prvků pro děti v centru Satalic. V ne‑
poslední řadě děkujeme sokolům, kteří kromě 
cvičení pro děti přichystali už 7. ročník úspěš‑
ného běhu satalickou oborou.
A  protože následující číslo zpravodaje vyjde 
až na sklonku léta, přejeme všem příjemnou 
dovolenou a  mnoho pěkných prázdninových 
zážitků, ať už se sportem, či bez něj.

Milada Voborská
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2. 6. od 16 hod. – ZUŠ Marie Podvalové
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017  
do tříd hudebního a výtvarného oboru, které 
budou nově otevřeny v rekonstruované budo‑
vě statku, proběhne ve stávajících prostorách 
umělecké školy v ul.  Za Kapličkou.

4. 6. od 14 do 19 hod. 
DĚTSKÝ DEN VE SPORTAREÁLU 
Tradičně bohatý zábavný i sportovní  
program pro děti všeho věku.

4.–12. 6. SATALICE SPORTOVNÍ
Týden sportu zdarma v rámci akce 

Bruslí celá Praha – více na str. 8 našeho 
zpravodaje.

18. 6. od 15 hod.
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V budově Základní školy Satalice.

Klimatické podmínky letošní zimy byly příznivé, 
a tak mohl být 5. května zahájen zkušební provoz 
na ulici K Cihelně. Rekonstrukce 650 m dlouhé‑
ho úseku znamenala omezení pro obyvatele Sa‑
talic i  projíždějící řidiče, a  nyní by měla sloužit 
bez omezení. Komunikace se nachází v  mírně 
zvlněném území, proto v  průběhy opravy došlo 
k zahloubení vozovky a byly provedeny přeložky 
sítí umístěných ve vozovce. Profil komunikace 
byl oříškem i pro projektanty, bylo třeba propo‑
jit vjezdy na pozemky v různé výšce s chodníky 
a  komunikací tak, aby byl zajištěn odvod vody. 
Celý prostor vozovky, chodníků a ploch zeleně je 
proto odvodněn systémem odvodňovacích pří‑
kopů. Na příjezdu do Satalic jsou na komunika‑
ci instalovány zpomalovací polštáře a znovu byl 
uveden do provozu měřič rychlosti.

Na ukončení jedné akce plynule navázala dru‑
há, a  to dlouho očekávaná oprava mostku přes 
železniční trať v  ulici Za Novákovou zahradou. 
V  termínu od 11.  5. do 30.  6. bude zhotovitel, 
společnost PORR, pracovat na sanaci mostní 
konstrukce, která bude částečně rozebrána. Ko‑
munikace je proto dočasně uzavřena pro pěší, 
cyklisty a motoristy.

Po dokončení udržovacích prací na mostní kon‑
strukci by měla být zahájena oprava povrchu ko‑

munikace v ul. Za Novákovou zahradou ve směru 
od ul. K Cihelně. V jižní části komunikace jedná‑
me s majiteli pozemků o možnosti zkapacitnění 
komunikace.

Ulice U  Arborky, která má již prodloužené sta‑
vební povolení, čeká na výběrové řízení. V rámci 
její rekonstrukce bude obnoven chodník a upra‑
ven prostor za přejezdem tak, aby byl zajištěn 
bezpečný průchod pro chodce do Sportareálu 
a  plocha nemohla být využívána jako odstavné 
parkoviště či překladiště nákladních vozů.

Naším největším úkolem a přáním všech moto‑
ristů je rekonstrukce ul. K  Radonicům. Doku‑
mentace k  územnímu řízení je již hotova a  my 
věříme, že se nám v příštím roce podaří ve spolu‑
práci s hl. m. Prahou rekonstrukci zahájit.

UPOZORNĚNÍ
VE DNECH 2. A 3. 6. PROBĚHNE BLOKOVÉ 
ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ NA CELÉM ÚZEMÍ 
SATALIC (mimo hlavní komunikace, viz další 
strana). Prosíme, abyste své automobily v tyto 
dny parkovali na svých pozemcích nebo v  ji-
ných částech Satalic. Děkujeme za spolupráci.

POZVÁNKA NA AKCE

ZAOSTŘENO NA KOMUNIKACE

Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY
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IPR na základě našeho podnětu 
a  pokladů zpracoval prognózu 
počtu a věkové struktury obyva‑
tel do roku 2025, přičemž studie 
zohledňuje plánované develo‑
perské projekty, jejichž realizace 
není předpokládaná dříve než 
v r. 2020. Na webových stránkách 
městské části v  záložce Měst‑
ská část  – Rozvoj městské části 
uvádíme její plné znění, zde jen 
v  krátkosti, co ze závěrů studie 
orientačně vyplývá:
Zatímco počet dětí do dvou let 
bude nyní stagnovat a růst začne 
až v  případě nové výstavby, nej‑
rychleji bude v nejbližších letech 
růst věková skupina dětí ve věku 
6–14 a  následně věková skupina 

15–18  let. Skupina dětí navště‑
vujících základní školu bude růst 
nejvíce do r. 2017. Tak jako v celé 
Praze se bude zvyšovat věková 
skupina seniorů nad 65  let a  po 
roce 2021 skupina nad 80  let. 
Počet obyvatel by se – v případě 
realizace projektů  – měl navýšit 
o cca 1 000 v té nejvyšší variantě. 
Průměrný věk obyvatel v  Satali‑
cích je přibližně 40 let.
Můžeme tedy potvrdit, že investi‑
ce do volnočasových hřišť, komu‑
nitních domů či domů pro senio‑
ry jsou správným směrem, který 
by měla městská část podporovat.

Zástupci městské části měli mož‑
nost se seznámit s  částí týkající se 
zpracování území Satalic v  rámci 
připravovaného Metropolitního 
plánu. Pracovní podklad sloužil 
k diskusi o popisu území, jednotli‑
vých lokalit, navrhovaných regula‑
tivů a nástrojů plánu. Městská část 
Praha ‑Satalice je charakterizována 
jako poměrně sevřený celek, který 
do budoucna neposkytuje možnost 
rozvoje mimo zastavěné oblasti, ani 
tento rozvoj není plánem podpo‑
rován (s  výjimkou transformační 
plochy na jihu Satalic, proti které 
jsme uvedli námitku). Naše obavy 
však dále spočívají v  problematice 
umisťování staveb v  rámci jednot‑

livých lokalit a  jasně vymezeného 
funkčního využití území. Po ukon‑
čení konzultací bude plán předán 
pořizovateli, tedy hl. m. Praze, který 
následně oznámí místo a dobu ko‑
nání společného jednání o  návrhu 
Metropolitního plánu a  veřejnou 
vyhláškou bude doručen návrh 
územního plánu a  vyhodnocení 
vlivů územního plánu na udržitel‑
ný rozvoj území. Ve lhůtě 60  dní 
pak bude možné poslat zpracovateli 
připomínky, po jejichž vypořádání 
dojde k veřejnému projednání plá‑
nu. Podle zkušeností je však možné 
očekávat, že proces pořízení nového 
plánu může trvat až několik let.

Děkujeme, že využíváte parkovací plochu vedle budovy nádraží.

První červnový čtvrtek a v  pátek proběhne na území MČ Pra‑
ha‑Satalice strojové a mechanické čištění komunikací, které má 
městská část ve své správě. Provedou jej Pražské služby, a.s.  Jedná 
se o tyto ulice:
Za Školkou, Bošínská, Drahelická, U Čističky, K  Hluboké  
cestě, Hronětická, Netřebická, U Obory, Stratovská, Pod Poš-
tou, Marvanova, Hálova, K  Pyramidce, Šimkova, Sovákova, 
Horníčkova, Kemrova, Hrušínského, K  Rokli, Pod Garážemi, 
Zahrádkářů, K Rybníčku, Za Stodolami, Rašovická, Nouzová, 
Filipovského, Rážova, Nového, Vlasty Buriana, Dany Medřické, 
Menšíkova, Voskova, cyklostezka podél ul. K Radonicům.

Prosíme majitele vozů, aby svá auta v tyto dny parkovali na svých 
pozemcích nebo mimo výše uvedený seznam ulic. Děkujeme za 
pochopení.

PROGNÓZA POČTU  
OBYVATEL V SATALICÍCH

VÝSLEDKY KONKURSU NA ŘEDITELKU 
ZŠ SATALICE
Novou paní ředitelkou základní školy bude od 
srpna paní Mgr. Iveta Horáčková, vítězka kon‑
kursního řízení. Věříme, že i pod jejím vede‑
ním bude naše škola patřit mezi ty nejlepší ve 
městě.

NOVÁ BUDOVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY 
2. 6. 2016 od 16.00 hod. bude ve stávající bu‑
dově ZUŠ v ul. Za Kapličkou probíhat výběrové 
řízení pro školní rok 2016/2017 do hudebního 
a výtvarného oboru, které budou nově otevře‑
ny v rekonstruované budově statku. Na vnitřní 
rekonstrukci se pilně pracuje a všichni se těší‑
me na nově otevřené třídy.

ÚPRAVA SADU U AREÁLU STATKU
Podle plánů probíhají terénní úpravy, prořez 

stromů, vznikají mlatové cesty v  sadu, který 
bude po dokončení úprav volně přístupný ve‑
řejnosti. Vznikne tak nová relaxační plocha 
v historickém centru Satalic a možný cíl vašich 
vycházek.

ZNÁME ZHOTOVITELE ÚZEMNÍ STU-
DIE SATALIC
20. 4. proběhla na odboru územního rozvoje 
MHMP schůzka hodnotící komise, posuzová‑
no bylo celkem 10 nabídek, tři uchazeči o zpra‑
cování studie byli vyzváni k  doplnění nabíd‑
ky. 4.  května byla komisí vybrána společnost  
SURPMO, a.s., která bude zpracovatelem 
územní studie jihovýchodní části území Sata‑
lic.

JEDNÁNÍ MČ SE ZÁSTUPCI SPOL. ROPID
S ohledem na připravované změny v dopravě 
k  1. září proběhlo společné jednání soused‑

ních městských částí P14, P19 a Praha‑Satalice 
za účelem optimalizace vedení autobusových 
linek a zajištění spojení obyvatel MČ s  poža‑
dovanými lokalitami (pro naši MČ zejmé‑
na Letňany, Prosek, Bulovka, Černý Most, 
Hloubětín).

PVS NEPOVOLUJE NOVOU VÝSTAVBU 
Z  důvodu kapacitního vytížení Čistírny od‑
padních vod Kbely Pražská vodohospodářská 
společnost vydala aktualizované stanovisko 
k výstavbě na území Satalic a pozastavuje vy-
dávání souhlasných stanovisek k nové výstav-
bě v povodí pobočné ČOV Kbely, včetně pří‑
pojek jednotlivých domů individuální výstavby 
v místech s již vybudovanou kanalizací, a to do 
doby, než bude provedeno rozšíření ČOV Kbe‑
ly a jeho uvedení do zkušebního provozu.

NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE

KONZULTACE K METRO-
POLITNÍMU PLÁNU

PARKOVÁNÍ U NÁDRAŽÍ2.– 3. 6. 2016 BLOKOVÉ 
ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 
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PROGNÓZA POČTU  
OBYVATEL V SATALICÍCH

V dubnu se v Satalicích uskutečnily hned tři 
kulturní akce:

Tou první, hned „na apríla“, bylo skvělé hu‑
dební vystoupení sboru Marika Singers 
a  jeho dvou komorních seskupení  – dámské‑
ho Coctails a  pánského Voices. Pod vedením 
sbormistryně Mariky Divišové se sokolovnou 
rozezněly známé české i  světové populární 
melodie a  především muži měli u  publika vel‑
ký ohlas. Celý koncert byl pro posluchače ne‑
všedním hudebním zážitkem, a  proto doufá‑
me, že k nám Marika Singers opět přijedou :‑) 
 
V pátek 22. dubna jsme měli možnost dozvědět 
se více o charitativním projektu Čtení pomáhá. 
V  prostorách přístavby mateřské školy Satalice 
se sešlo okolo 40 dětí, které využily příležitost 

se vedle informací o  projektu i  výtvarně 
projevit v minidílně s Markétou Škopovou 
a  pak poslouchat úryvky ze zajímavé na‑
učné knihy „S  Orlíkem Prahou“ vinořské 
autorky Jany Bačové Kroftové, která osobně 
dětem o knize vyprávěla. O hudební předěly 
se postarala Jiřina Štrynclová, s níž si moh‑
li všichni zazpívat známé české písničky. 
Poslední dubnový podvečer byl pak ve zna‑
mení „pálení čarodějnic“. Po mrazivém 
týdnu se zázračně oteplilo, děti z MŠ u Obo‑
ry nám vyzdobily areál, ochotné maminky 
si připravily pro malé šikuly výtvarnou díl‑
ničku a  poté se opět mohlo vyrazit hledat 
zatoulané čarodějnice do lesa a  plnit jejich 
vypečené úkoly. Pro všechny děti získaly za 
splněné úkoly odměnu  – buřty k  opečení. 
Tato akce již tradičně probíhala ve spolu‑
práci s  agenturou Fun Activity, Amazon‑
kami, dobrovolnými hasiči a  v  neposlední 
řadě i mnoha čarodějnicemi a strašidly z řad 
dobrovolníků, kterým tímto moc děkuje‑
me. V oboře i na skautském hřišti u mateř‑

ské školy jsme si užili bohatý program, který 
vyvrcholil zapálením ohně, opékáním buřtů 
a  společnou zábavou až do večerních hodin. 
 

Před prázdninami se pak můžeme těšit ještě na 
jednu akci, kterou bude v sobotu 4. 6. oslava Dne 

dětí. Od 14 hodin si ve Sportareálu Satalice bu‑
dou moci všichni malí obyvatelé Satalic vyzkou‑
šet mimo tradiční sporty například jízdu na kole 
v cykloparku, navštívit zoo koutek a foto koutek, 
prohlédnout si hasičský záchranný vůz, zabruslit 
si nebo se vydovádět na skákacím hradu. Děku‑
jeme všem, kteří pomohli uvedené akce zorga‑
nizovat, i vám všem, kteří jste se jich zúčastnili. 

Podle ohlasu účastníků se všechny akce opravdu 
povedly, a to i díky vašemu zapojení a nadšení. 
Prosím, sledujte plakáty a  web Satalic, kde se 
vždy včas dozvíte další detaily k chystaným ak‑
cím, a nebojte se k nám připojit. Těšíme se na 
vás!

Za kulturní komisi 
Petra Dolejšová

DUBEN – ZA KULTUROU PŮJDEM

um
kola 

Marie 
Podvalov

inzerce
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inzerce

V rámci dotačního programu OPŽP bude 
v  srpnu otevřena výzva podporující kompo‑
stování biologických odpadů. Výzva se plánu‑
je na srpen 2016, realizace následně na jaře 
2017. Úspěšný žadatelům bude poskytována 

dotace ve výši 85 %. Abychom žádali o dotaci, 
musíme znát předběžný zájem občanů, kteří 
mají chuť začít kompostovat biologický odpad 
na své zahrádce a zapojit se tím do dotačního 
programu. Mnozí z vás už jistě kompostují, a 

těm, kteří se zatím nerozhodli, doporučuje‑
me webové stránky http://www.kompostuj.
cz/sluzby/kompostovaci-poradna/, kde je 
spousta užitečných informací.

Hlavní město Praha dlouhodobě usiluje 
o  zavedení kvalitního systému nakládání 

s komunálním odpadem, který by zaručoval 
ekonomickou i  ekologickou únosnost jeho 
likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný 
odpad tvoří významné procento (až 60  %) 
z  celkového komunálního odpadu, který 
končí v  popelnicích a  následně na skládce, 
ministerstvo životního prostředí chce ma‑
ximálně podporovat systém DOMÁCÍHO 
KOMPOSTOVÁNÍ.

Rádi bychom každému zájemci poskytli 
ZDARMA kvalitní domácí kompostér, kte‑
rý bude zakoupen z  finančních prostředků 
z  EU. K  tomuto však potřebujeme zjistit 
Váš zájem o  tyto kompostéry a  následně 
zažádat o  dotaci, která bude vypsána bě-
hem letních měsíců.

Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. 
V kompostéru můžete už během jediné sezó‑
ny získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm 
nepáchne a kompostér působí esteticky.

Suroviny vhodné do kompostu:
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové 
slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dře‑
vo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, 
skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), ze‑
mina z  květin, trus a  podestýlka drobných 
zvířat (kromě psů a  koček), exkrementy 
hospodářských zvířat (omezené množství), 
sláma a  jiné sklizené zbytky, popel z  dřeva, 
novinový papír, karton, kůra stromů,
hadry z přírodních tkanin.

KOMPOSTUJETE?

ANKETA – měli byste  zájem o zahradní kompostéry?

Vyjádření zájmu majitele domu používat kompostér 
na likvidaci biologického odpadu

Pro domácí kompostování mám zájem  
o bezplatné přidělení plastového kompostéru

Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do  
2 týdnů na úřad MČ, je to z důvodu splnění termínu, ve kterém musí 
být podána žádost o dotaci. 
ŽÁDOST BUDE PODÁNA V PŘÍPADĚ DOSTATEČNÉHO ZÁJMU 
OBČANŮ, KOMPOSTÉRY BUDOU OBČANŮM K DISPOZICI JEN 
V PŘÍPADĚ PŘIDĚLENÍ DOTACE.

1. Mám zájem o domácí kompostéry o velikosti: 
  675 L (Ø 120 cm, výška 85 cm)
  800 L (Ø 129 cm, výška 85 cm)
  1050 L (Ø 136 cm, výška 107 cm)
  1400 L (Ø 145 cm, výška 113 cm)

O Vás :

Jméno a příjmení: ____________________________

Adresa: _____________________________________

Dne:________________Podpis: _________________

Zaškrtněte křížkem, pokud byste 
měli zájem o kompostér ZDARMA:
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ZÁBOR  
VEŘEJNÉHO  
PROSTRANSTVÍ
Stavíte a potřebujete si dát na ulici před váš 
dům stavební kontejner? Nebo si chcete po‑
stavit na ulici reklamu na vaši firmu? Pak 
je nutné zaplatit poplatek za užívání ve‑
řejného prostranství. Je to dáno prováděcí 
vyhláškou č.5/2011 Sb. vyhlášek hl. m. Pra‑
hy ve znění pozdějších novel. Tato vyhláš‑
ka zavádí na území hlavního města Prahy 
místní poplatek za užívání veřejného pro‑
stranství, stanoví konkrétní sazby poplatku 
a všechny věci s tím spojené.
Na stránkách naší městské části pod hla‑
vičkou Úřad MČ pod kolonkou „Co lze na 
úřadu MČ zařídit“ najdete Žádost o zábor, 
kde se skrývá jednoduchý formulář, který 
je nutné vyplnit a donést na úřad MČ, kde 
Vám bude vypočtena výše poplatku. Sazba 
za zábor je 10 Kč za m2 za den.

inzerce

Poplatky za ubytovací kapacitu se vybírají v zařízeních určených k přechodnému ubytování.Tento poplatek se platí za obsazené lůžko ve výši  
6,‑ Kč/ den. Na úřadě MČ Praha‑Satalice si vyzvednete formulář „Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity“, který vyplníte a platbu můžete 
zaplatit v hotovosti na úřadě nebo převodem na účet číslo 0502655998/6000, variabilní symbol 1345.
Toto přiznání se vyplňuje za každé čtvrtletí. Více informací podá V. Jandová, tel.: 273 130 481.

Místní poplatek za ubytovací kapacitu
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Každý rok v březnu probíhají zápisy do mateř‑
ských škol. Také v letošním roce byl napláno‑
ván zápis do Mateřské školy Satalice, a to na 
den 17. 3. 2016. Ve stejném týdnu v úterý byl 
pro rodiče uspořádán Den otevřených dveří. 
Přišlo 20 rodičů jak ze Satalic, tak i z okolních 
obcí. Mateřská škola se jim velmi líbila, zvláště 
dětem, kterým se ani nechtělo domů.
Ve čtvrtek se konal zápis. Někteří rodiče přišli 
se spolu svými dětmi, které si ve třídě mohly 
hrát, než maminky nebo tatínkové vyplní po‑
žadované informace a zápisové listy. Mateřská 
škola nabízela 51 volných míst a k zápisu při‑
šlo 51 rodičů. Ze Satalic bylo 21 rodičů, kteří 
zapsali své děti, 30 rodičů dorazilo z ostatních 
městských částí – z Jenštejna, Letňan, Třebo‑
radic, Vinoře a ostatních městských částí. Při‑
jato bylo 50 dětí, ze Satalic 20 dětí, z ostatních 
městských částí 30 dětí, jedna přihláška nebyla 
odevzdána. Kapacita Mateřské školy v Satali‑
cích byla naplněna. 
Budeme se těšit na nové děti a jejich rodiče. 
S nimi se ještě uvidíme 26. května, kdy jsme 

je pozvali do mateřské školy na informační 
schůzku, aby byli seznámeni s provozem ma‑
teřské školy a se vším, co čeká děti a co vše bu‑
dou prožívat s ostatními kamarády.
Děti, které již mateřskou školu navštěvují, če‑
kají opět výlety, slavnosti a mnoho jiných zá‑

žitků než se s nimi rozloučíme před prázdni‑
nami. Mateřská škola má prázdninový provoz 
tři týdny v  červenci, veškeré informace jsou 
pro rodiče vyvěšené v přilehlých šatnách. 

Za mateřskou školu 
                                   Marie Špalková

ZŠ Satalice se již podruhé připojila k projek-
tu Mikroklima okolí školy. Žáci navázali na 
práci loňských deváťáků, kteří prověřovali 
stav ovzduší, zeleně a vody v problematické 
lokalitě – kolem kruhového objezdu v cent-
ru Satalic. Kvůli oslavám 70. výročí založení 
školy se letos rozhodli prozkoumat místo 
i  z  pohledu historie a  porovnat jeho mik-
roklima dříve a dnes.
Žáci pod vedením paní učitelky Ing. Vladisla‑
vy Sládečkové letos nově zkoumají i pozemek 
školy. V průběhu roku zde provádějí vědecká 
pozorování a pokusy – např. měření prašnos‑
ti vzduchu pomocí Petriho misek s krémem, 
zkoušky vsakování na rozdílných typech po‑
vrchů, zkoumání vodního cyklu, mapování 
zón zeleně či teplotních poměrů. Teoretické 
znalosti o znečištění životního prostředí si tak 
mohou ověřovat v praxi.

„Díky pokusům a pozorování jsme došli k zá‑
věru, že Satalice nepatří mezi místa s ideálním 
výskytem zeleně,“ říká Šárka Kratochvílová 
z loňské 9. B, která se projektu zúčastnila. „Pár 
stromů se v okolí nachází, ale domnívám se, že 
to nestačí. Vlhkost ovzduší v  okolí také není 
moc pozitivní. Navrhla bych více vodních 
ploch, konkrétněji nějakou fontánu na místní 
kruhový objezd. Velice užitečné jsou takzvané 
zelené střechy, které nezaberou místo. Školní 
pozemek je,vybavený‘ zelení celkem dobře, 
u  silnice už to tak slavné není. Velmi mě to 
mrzí, jelikož Satalice jsou pěkná část Prahy, 
kterou stojí za to udržovat a měnit k lepšímu. 
Tak s tím pojďme něco udělat,“ navrhuje Šár‑
ka.
Výsledky s návrhy žákovských řešení na zlep‑
šení životního prostředí se na konci školního 
roku zveřejní na stránkách školy, webových 

stránkách projektu 
a  představí se také 
úřadu MČ. Průběž‑
ně můžete práci dětí 
a  jejich fotografie 
sledovat na webo‑
vých stránkách pro‑
jektu http://www.
mestodokapsy.cz/. 
Můžete zde sami 
okomentovat vý‑
sledky i se zapojit do 
diskusního fóra.
Projekt realizuje 
na 15 pražských 
školách 01/71 ZO 
ČSOP Koniklec, 
p.  s. Finančně jej 
podporuje hl. m. 
Praha.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SATALICE

Žáci ZŠ Satalice znovu zkoumají mikroklima okolí školy

Společenský oděv, vyzdobená škola, 
plno pochoutek a nealko koktejly, bo‑
hatý program a ještě bohatší tombola, 
nervózní žáci devátých tříd, kteří ještě 
nevěděli, jak se jim podaří předtanče‑
ní, zpívání a stužkování. To byl začátek 
Jarního plesu naší školy, který se ko‑
nal v sobotu 9. dubna. Potlesk, focení, 
natáčení, ochutnávání a rozbalování 
lístečků tomboly, to bylo pokračování. 
A závěr?  Radost z povedených vystou‑
pení a ze štěstí v tombole, ale také slzy 
deváťáků a jejich rodičů, ba i učitelů, že 
všechno musí jednou skončit. A život 
jde dál…

Marie Veverová, třídní učitelka 9. B

Jarní ples aneb 
život jde dál
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Dětský den a následně celý sportovní týden 
si užijí jak děti tak i rodiče. Bude zde bohaté 
občerstvení. Bude se grilovat maso, klobásy, 
kukuřice, dále zde bude točená zmrzlina, vý‑
borné palačinky, točená malinovka.
Pokud si chcete užít dětský den nebo si za‑
sportovat, určitě se přijďte podívat!

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN 
Sobota 4. června | 14.00 – 19.00 hod. 
Místo konání: 
Sportareál Satalice, U Arborky 397,  
190 15 Praha – Satalice

• bohatý sportovně – zábavný program pro  
   malé i velké děti
• školy bruslení včetně půjčoven bruslí  
   a příslušenství
• hokejbalová aréna a hokej/hokejbalové  
   soutěže s Pražským hokejbalovým svazem
• fotbalová školička a soutěže s FK Viktoria 
   Žižkov a TJ Satalice
• zábavná zóna s Auto Elso – skákací hrad,  
   živý maskot Yeti atd.
• fotokoutek a představení unikátních  
   dětských fotoknih
• myslivecký koutek a zvířecí koutek
• cyklopark s možností zapůjčení dětských  
   kol včetně soutěží
• dětský tenis a beachvolejbal s TJ Satalice

• výhodný prodej bruslí, koloběžek,  
   skateboardů, kol a dalšího sportovního  
   vybavení
• sbor dobrovolných hasičů Satalice a jejich  
   legendární pěna
• All 4 Survival koutek – ukázky pomůcek  
   do přírody na přežití v divočině 

SATALICE SPORTOVNÍ  

4. – 12. 6. 2016
Sportovní areál Satalice, U Arborky 397,  
Praha – Satalice

SOBOTA 4. 6. | 14.00 – 19.00 hod. | 
Dětský den – zahájení Satalic sportovních

NEDĚLE 5. 6. | 10.00 – 18.00 | 
Všestranný bruslař – bruslení & soutěže 
pro děti

PONDĚLÍ 6. 6. | 
Školičky bruslení pro děti

ÚTERÝ 7. 6. | 
Školičky bruslení  
& rychlobruslení

STŘEDA 8. 6. |  
Bruslení, inline hokej  
& rychlobruslení

ČTVRTEK 9. 6. | 
Školičky bruslení pro děti

PÁTEK 10. 6. | 
Školičky bruslení pro děti

SOBOTA 11. 6. | 
Bruslení, hokejbal & street dance open air

NEDĚLE 12. 6. | 
Celodenní veřejná bruslení pro děti  
i dospělé

Všechny kurzy bruslení jsou ZDARMA. Pro 
větší jistotu místa pro vaše dítě se registrujte 
na www.inlinetalent.cz

Ve Sportareálu je nově otevřené občerstvení 
s víkendovou nabídkou teplých obědů a ve‑
čeří, dále je pro veřejnost možnost využití 
společenské místnosti s dětským koutkem.

Vážení sportovní přátelé,
pomalu se nám blíží závěr fotbalové 
sezony 2015/2016, tak bych si dovolil 
krátce ohodnotit její průběh, i  když 
ještě nejsme u  úplného konce: A  tým 
i B tým mužů stále vedou své tabulky 
a hrají o postup do vyšších tříd! Dou‑
fejme, že vše dopadne v náš prospěch, 
což by bylo dobré pro naše nastupující 
mladé z dorostu, aby kluci nehráli, jak 
se říká, „pralesní ligu“, ale mohli v příš‑
tích letech tým stabilizovat a pokusit se 
postupně o A třídu. A kdyby se někdy 
povedl Pražský přebor, což je můj a ně‑
kolika dalších lidí kolem fotbalu, sen, 
bylo by to super. Samozřejmě musím 
pochválit i  ostatní mládežnické týmy 
od dorostu po naše ministar naděje. 
Někomu se daří víc, někomu míň, ale 
to je prostě fotbal. V celkovém hodno‑
cení si vedeme dobře.
Nesmím opomenout všechny trenéry, 
kteří svou práci odvádějí velmi dobře, 
obětují svůj volný čas i nervy, za což jim 
patří velký dík. Nechtěl jsem jmenovat, 
ale jednoho jméno říct musím a tím je 
Tomáš Moudrý, který v  létě odchází 

za fotbalem do Radonic. Mrzí mě to, 
protože Tomáš to s dětmi umí, a nám 
vzroste konkurence, ale co se dá dělat. 
Tome, velké díky za odvedenou práci, 
a ať se ti daří!
Letos jsme museli jeden náš tým pře‑
sunout na tréninky do Radonic kvůli 
vytíženosti sportovních ploch. Rado‑
nice nám vyšly vstříc a za to jim patří 
také poděkování. Od sezony 2016/2017 
se budeme snažit, aby naše týmy tréno‑
valy všechny v Satalicích. Kvůli novým 
pravidlům v  nové sezoně plánujeme 
spolupráci s  Kbely i  Vinoří, abychom 
byli schopni obsadit všechny kategorie. 
Dětičky i  ti starší, co ještě fotbal v Sa‑
talícich nehrajou, prosím vstaňte od 
počítačů, notebooků a  dalších lákadel 
dnešní doby a přijďte si zasportovat. Je 
to zdravé a my vás rádi uvidíme.
Závěrem přeji krásné prázdniny, dovo‑
lenou a vše ostatní jak rodičům, fotba‑
listům, trenérům i realizačnímu týmu. 
Po prázdninách se uvidíme.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť!

Předseda
FO Roman Hogen

SATALICE SPORTOVNÍ: DĚTSKÝ DEN, 
TÝDEN SPORTU A STREET DANCE OPEN AIR

FOTBAL V SATALICÍCH Výsledky rozhodčího 
soudu o vady  
fotbalového hřiště
Do období roku 2007 a 2008 spadá spor proti spo‑
lečnosti Z&D stavební společnost spol. s r.o. o 3 mil. 
Kč, ve kterém se městská část Praha – Satalice svou 
žalobou ze dne 1. 10. 2014 v rozhodčím řízení vede‑
ném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky 
domáhala slevy z důvodů vad fotbalového hřiště. 
Spor městská část v  letošním roce prohrála a byla 
povinna uhradit náklady rozhodčího řízení v část‑
ce 103.000,‑ Kč, a to na základě rozhodčího nále‑
zu, který byl příslušným rozhodčím soudem vydán 
v souladu s právním řádem. 
Jak vyplývá z odůvodnění rozhodčího nálezu, dů-
vodem zamítnutí žaloby bylo prodlení městské 
části s  podáním reklamace vad, a  rozhodčí soud 
proto ani nezkoumal a neřešil kvalitu revitalizova‑
ného fotbalového hřiště. Tento verdikt rozhodčího 
soudu je platný a konečný.
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Připomínáme rodičům, že slavnostní přiví‑
tání nových satalických občánků se bude ko‑
nat v sobotu 18. 6. 2016 od 15 hod. v budově  
Základní školy Satalice.

Vstup do budovy hlavním vchodem, kočárky prosíme 
nechávejte v chodbě.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Víte, kdy přivolat Městskou policii hl. m. Prahy (156) a kdy Po‑
licii ČR (158)? Tušíte, s  čím se obrátit na policistu a  s  čím na 
strážníka? Pokud si nejste jistí, třeba vám poslouží toto stručné 
shrnutí:

Na území hlavního města Prahy působí dvě bezpečnostní ozbro‑
jené složky – Městská policie hl. m. Prahy a Policie ČR. Přestože 
se objevují hlasy kritizující obě složky za to, že se „dablují“, ne‑
mají pravdu. Činnost strážníků a policistů se logicky v mnoha 
ohledech doplňuje, nicméně každý z  nich má své povinnosti 
a svá oprávnění. Pojďme se na to tedy podívat trochu podrob‑
něji. Strážník městské policie řečí zákona zabezpečuje místní 
záležitosti veřejného pořádku. V praxi a běžném životě to zna‑
mená, že strážník dohlíží například na to, aby nikdo neničil ve‑
řejnou zeleň, neodhazoval odpadky na chodník, uklízel po svém 
zvířeti, prostě aby se lidé chovali ohleduplně ke svému okolí. Sa‑
mozřejmě že strážník také odhaluje přestupky, a to i ty dopravní, 
a ukládá za ně pokuty. Pokud vám někdo na ulici vytrhne z ruky 
tašku nebo kabelku, klidně zavolejte na strážníka a požádejte ho 
o pomoc, po pachateli ale bude pátrat už Policie ČR. Strážníci 
jsou tu tedy pro vás proto, aby pomohli řešit potíže, které přináší 
každodenní život, přispívají svou pomocí či radou k řešení toho, 
co přináší běžné občanské soužití a provoz města. Strážníci nic‑
méně neodhalují a neusvědčují pachatele trestných činů, neve‑
dou vyšetřování a nevěnují se některým vysoce specializovaným 
činnostem, které spadají právě do kompetence Policie ČR. Sa‑
mozřejmě že strážník může zadržet osobu podezřelou ze spáchá‑
ní trestného činu, její vyšetřování už ale provede státní policie. 
Pokud tedy budete mít potíže se špatně zaparkovaným vozi-
dlem, s neukázněnými pejskaři pokud se stanete svědky ně-
jakého přestupku, můžete se s  důvěrou obrátit na městskou 
policii. Pokud se ale snad stanete obětí nějakého trestného 
činu, je namístě kontaktovat přímo Policii ČR. Samozřejmě, 
že pokud budete v nebezpečí, je povinností obou – strážníka 
i policisty – vám pomoci, obraťte se tedy na kohokoli z nich.

KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ

inzerce

PÍSTOVÉ A ŠROUBOVÉ KOMPRESORY
PRODEJ – SERVIS – PŮJČOVNA

VŠECHNO pro stlačený vzduch 
najdete v Satalicích!

S námi to sfouknete raz dva!

Navštivte nás na adrese: 

2e plus s.r.o.
Trabantská 270
Praha 9 – Satalice
Po–Pá 8.00–17.00

Podívejte se na náš e-shop:

www.2e-kompresory.cz

Tel.: +420 281 917 430 | info@2e.cz | www.2e.cz

www.2e.cz


