
Vážení a milí 
spoluobčané,
rádi bychom se při-
pojili k přáním klid-
ných nadcházejících 
vánočních svátků. 
Je až s  podivem, že 
v době, kdy je v mé-
diích zpochybňová-
no téměř všechno, 
od růstu ekonomiky 

přes volbu prezidenta až po svobodu a de-
mokracii, považujeme Vánoce v  našich 
končinách za konstantu, kterou přijímáme 
s větším či menším nadšením rádi. Nechá-
me se okouzlit vůní svařeného vína na tra-
dičních trzích, snažíme se, aby doma bylo 
všechno sváteční a nablýskané, navštívíme 
koncerty s  vánoční hudbou a  sejdeme se 
s lidmi, kteří jsou v našem životě důležití.

V  novém roce se však všechno rozběhne 
zase velmi rychle a s různými plány a úko-
ly zahájíme další roční etapu. Naše snahy 
v Satalicích se ubírají podle toho, co jsme si 
předsevzali, i podle možností, které se prá-
vě nabízejí a  už nemusejí opakovat. Rádi 
bychom nadále pokračovali s  proměnou 
statku v  komunitní centrum (čekáme na 
vyhodnocení dotací), věříme v posun jed-
nání ve prospěch stavby nové zbrojnice pro 
dobrovolné hasiče (protože si ji zaslouží), 
stálicí na seznamu úkolů je rekonstrukce 
ulic K  Radonicům a  Budovatelská (a  po-
kračování v dokumentaci pro stavební po-
volení), prosazení obchvatu kolem Satalic, 
aby se v budoucnu ulevilo obyvatelům ulic 
Budovatelská a  Trabantská (v  koordinaci 
s  hl. m. Prahou), a  také protihlukových 
opatření, která se zdají být oříškem největ-
ším. A  protože nejsme v  pohádce, čekají 
nás opět mnohá jednání a spousta práce.

Přejeme všem, aby poslední dny roku strá-
vili v pohodě a v dobré společnosti a nový 
rok 2017 byl po všech stránkách zase  
příznivější než ten uplynulý.

Milada Voborská
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Po celý prosinec také probíhá stejně jako 
v  předchozích letech soutěž o nejkrásnější 

venkovní výzdobu 
zahrad a domů. 
Těšíme se na vkus-
ná a vlídná vánoční 
zákoutí, kvantita 
není naším hlav-
ním měřítkem.

24. prosince v  10.30 tradiční „Zpívání  
u kapličky“. Přijďte si zase zazpívat a naladit 
se na štědrodenní atmosféru za doprovodu 
hudebníků rodiny Šulcových. Noty i texty pís-
ní budou k  dispozici, přineste si v  termosce 
jen něco pro zahřátí, aby vás zima nevyhnala 
dřív, než dozní poslední tóny koled. Zvonečky, 
tamburínky či jiné hudební nástroje vezměte 
s sebou (viz str. 2).

1. 1. 2017 Novoroční ohňostroj hl. města 
Prahy - proběhne již tradičně v 18 hodin, nově 
bylo zvoleno 
jeho umístě-
ní – odpálen 
bude tentokrát 
z Letenských 
sadů u Metro-
nomu.

POZVÁNKA NA AKCE

SLOVO STAROSTKY

PF 2017
Šťastné chvíle ve sváteční atmosféře Vánoc  

a do nového roku mnoho dobrých zpráv  
a správných rozhodnutí v osobním  

i profesním životě…

Satalický zpravodaj
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Podzim byl pro dětské i dospělé kulturomilce ze 
Satalic mimořádně nabitý. Vzhledem k nepřízni 
počasí jsme museli odvolat cestu pohádkovým 
lesem, ale další krásné akce nám tuto ztrátu, vě-
říme, bohatě vynahradily.
Nejprve jsme v pátek 21. října už potřetí všich-
ni přivítali v  Sokolovně amatérský divadelní 
spolek RIYO. Tentokrát nám zahráli známou 
francouzskou veselohru Oskar podle předlohy 
Claudea Magniera. Většina z  nás zná stejno-
jmenný film v hlavní roli s komikem Louisem 
de Funèsem, ale troufáme si tvrdit, že RIYO nás 
pobavilo přinejmenším stejně dobře jako on. 
Publikum bylo nadšené a  výkony herců byly 
odměněny zaslouženým potleskem. Děkuje-
me i panu Suchomelovi za zajištění občerstvení 
uvnitř sálu sokolovny, které většině diváků při-
šlo velmi vhod. Pro nadcházející jarní sezónu se 
chystáme oslovit nový divadelní spolek, tak se 
nechte překvapit.

V pátek 11.  listopadu jsme i díky vaší podpoře 
mohli poprvé uspořádat oslavu svátku svatého 
Martina v Satalicích. Ten byl nejspíš na tu svou 
oslavu také natěšen, neboť k nám první letošní 
sníh poslal už o den dříve. Oslava svatého Marti-
na začala nejprve na skautském hřišti opékáním 
buřtů a  prohlídkou všech krásných lampiónů. 
Pokračovala lampionovým průvodem, který 
startoval před kapličkou a světly svíček lemova-
nou cestou proudil dlouhý světélkující had do 
lesoparku směrem k Radonicím. Vrcholem prů-
vodu byl první satalický ohňostroj. Zejména 
děti byly z této části oslavy velmi nadšené a jak 
průvod, tak ohňostroj se skutečně moc povedly. 
Kdo chtěl, mohl na závěr večera svatého Martina 
uctít také svatomartinským vínem či třeba svá-
teční pečenou husou s knedlíkem a zelím – to 
všechno v  sokolovně, která se pro tento večer 
změnila v  restauraci a  zaplnila se do poslední-
ho místa. Mnoho z nás si tradiční svatomartin-
ské dobroty skutečně nenechalo ujít a ti, kteří si 

nestihli zarezervovat místa u  prostřených stolů 
uvnitř, je mohli ochutnat ve venkovním stanu 
a přiťuknout si se sousedy venku.

Poslední listopadový víkend jsme zahájili ad-
vent v  Satalicích hned dvěma báječnými akce-
mi. V  pátek 25.  listopadu jsme si mohli přijít 
poslechnout poněkud netradiční dvouhodinový 
adventní koncert plný známých světových me-
lodií v  podání skvělých Marika Singers, kteří 
k nám rádi přijeli již podruhé a opět sklidili velký 
aplaus. Pro každého dospělého posluchače bylo 
připraveno malé vánoční překvapení ke vstu-
pence ve formě CD. A ti z nás, kteří jsme využili 
nabídky občerstvení, jsme měli ještě o něco lepší 
celkový kulturní zážitek!

Hned v  sobotu 26.  listopadu odpoledne jsme 
pak u kapličky s jednodenním předstihem před 
všemi okolními obcemi přivítali letošní adventní 
čas a rozsvítili satalický vánoční strom u soko-
lovny. Celá sláva byla ještě umocněna mnoha 
doprovodnými akcemi. Zahrály nám a zazpívaly 
děti z mateřské i základní školy, nově se předsta-
vily děti z lidové školy umění v Satalicích a tra-
dičně jsme si poslechli i vystoupení dětí z krouž-
ku flétniček pod vedením paní Koutníkové. 
Uvnitř sokolovny na návštěvníky čekaly tvořivé 
dílničky a  prodejní stánky. Kdo chtěl, mohl si 
v  dílnách MŠ 
Mravenečku 
či Satalického 
pramínku vy-
robit vánoční 
ozdoby a aran-
že, zakoupit 
si u  několika 
stánků drobné 
vánoční dárky, 
prohlédnout 
si vystavené 
betlémy pana 
Koutníka, zku-

sit si paličkování, malování a vystřihování anebo 
velmi oblíbené zdobení perníčků. Venku se hos-
té zahřívali punčem i svařákem nebo jsme mohli 
ochutnat dobroty připravené sousedy i  panem 
Suchomelem. Rozsvícení stromku proběhlo za 
cinkání zvonečků a krásného zpěvu učitele hu-
dební výchovy ze základní školy pana Andreje 
Beneše. Závěr večera nám v kapličce zpříjemnila 
a do poklidné adventní nálady přivedla Musica 
Antiqua Satalice.

Chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří se 
dobrovolně zapojili do letošního sousedské-
ho pečení a  přinesli nám všechny ty úžasné 
dobroty. Přispěli jste opět ke skvělé atmosféře 
a podpořili kulturní život ve své obci. Děkuje-
me!

Do konce roku nás ještě čekají dvě malé rados-
ti. Přímo na Štědrý den si již tradičně můžeme 
všichni od 10.30  hodin u  kapličky zazpívat 
koledy s rodinou Šulcových. Kromě dobré ná-
lady a hlasu si s sebou pro vytvoření ještě lepší 
atmosféry nezapomeňte vzít kelímky a termosky 
s  čajem, punčem, grogem či svařákem. A stále 
platí, že pokud umíte hrát na jakýkoliv hudební 
nástroj a chcete být aktivní muzikantskou sou-
částí tohoto štědrodopoledního zpívání, hlaste se 
u Jirky Šulce (tel. 724 116 798).
Po celý prosinec také probíhá stejně jako v před-
chozích letech soutěž o  nejkrásnější venkovní 
výzdobu zahrad a domů. Výherci budou kon-
taktováni předsedkyní kulturní komise a obdrží 
poukázky do hobby marketu.
Na všechny akce, které v letošním roce proběh-
ly, máme pozitivní ohlasy. Žádná z  nich by se 
však neuskutečnila bez členů kulturní komise, 
kteří jim věnují náležitou péči v podobě svého 
volného času a energie a také bez dobrovolných 
hasičů a ostatních dobrovolníků, kteří pomáhají 
s přípravou, organizací i úklidem. Opravdu moc 
děkujeme a doufáme, že se třeba řady aktivních 
dobrovolníků do budoucna rozšíří o další obyva-
tele Satalic. Pokud se chcete jakkoliv zapojit, stačí 
se obrátit na kohokoliv na úřadu městské části 
Satalic. Těšíme se na vás!
Přejeme všem krásné a  klidné vánoční svátky 
a vše nejlepší do nového roku 2017.

Za kulturní komisi
Petra Dolejšová a Michaela Nováčková

PODZIM A ZIMA V SATALICÍCH  
– co jsme už zažili a co nás ještě čeká?
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Advent je čas klidu a rozjímání. Na naší škole, 
kde 30. 11. proběhl jarmark, bylo veselo, živo. 
Rodiče využili tuto příležitost ke společnému 
„poklábosení“ a srdnatě nakupovali výrobky 
svých dětí. Nabídka byla široká – od papíro-
vých ozdob přes keramiku, perníčky, perlič-
kové ozdoby až po nádherné adventní věnce. 
Podle spokojených úsměvů rodičů a šťastných 
očí dětí se zdá, že se letošní vánoční jarmark 
povedl. 

Mgr. I. Venglářová

PROJEKTOVÉ DNY se na ZŠ Satalice 
uskutečnily 2.–4.  11. Letošním tématem 
byla Praha. Všichni žáci 2. stupně se roz-
dělili do skupin k jednotlivým vedoucím 
konkrétního projektu. K mání bylo zpra-
cování virtuální prohlídky školy, spor-
tovní Praha, 7 zastavení v Praze 7 a další. 
V prvních dvou dnech žáci zpracovávali 
téma, někteří jeli na exkurzi, jiní zjišťo-
vali informace ve škole. Poslední den se 
konaly workshopy, kde si žáci navzájem 
předali nabyté zkušenosti prezentacemi, 
dramatickými výstupy, kvízy a křížovka-
mi, ale i výstavou nebo praktickým zkou-
šením.
Pro šesťáky to bylo letos poprvé. Netr-
pělivě očekávali, co jim projekt přinese 
a  jak to vlastně všechno probíhá. Aktiv-
ně se zapojovali a snažili se být nedílnou 
součástí skupiny. Zde jsou jejich reakce:

„Projektové dny se mi líbily. Zaujaly mě so-
chy v Praze. Dozvěděla jsem se něco nového.“ 
Michaela Dubská, VI. A

„Líbilo se mi, že jsme si všechno mohli vy-
zkoušet doopravdy, ve vodě, na kajaku. Zku-
sili jsme něco jiného. Bylo to hustý.“ Daniel 
Houška, VI. A

„Jsem rád, že jsem se něco přiučil s počíta-
čem, a David nám ukázal, jak se dělají pre-
zentace.“ Vilém Doležal, VI. B

„Bylo to záživné. Byli jsme v  divadle. Moc 
se mi líbilo zpívání pana učitele, vybral nám 
dobré písničky.“ Petr Kopřiva, VI. B

I „staří mazáci“ se chtěli předvést v nej-
lepším světle a ukázat, jak dokáží spolu-
pracovat. Na konci žáci hodnotili projek-
tové dny velmi pozitivně.

Za kolektiv vedoucích projektů
Mgr. Veronika Valová

VÁNOČNÍ 
JARMARK

SETKÁNÍ 
S PRAHOU

Vážení rodiče,
chtěla bych vám touto cestou poděkovat, 
že jste nám poskytli prostor, abychom se 
ve školní družině mohli více věnovat vašim 
dětem, připravovat jim program, vyrábět, 
malovat, soutěžit a vyzkoušet novinky, kte-
ré děti ještě neznaly.
Od začátku školního roku jsme připravili 
několik společných akcí pro děti z celé dru-
žiny – Drakiádu, Svatomartinské radován-
ky, Vánoční veselici, divadelní představení 
„O Evelíně – Ježíšek nebo Santa?“. Vyrobili 
jsme si společně lampiony a na Vánočním 
jarmarku jste mohli koupit naše výrobky. 

Také výzdoba atria školy je dílo dětí ze 
školní družiny. Rádi bychom vás v  lednu 
pozvali na vernisáž výrobků, které děti ve 
školní družině připravily, abyste viděli, jaké 
máte doma a my tady ve škole šikuly.
Podnikli jsme také řadu výletů do okolí 
školy. Několikrát jsme se vypravili do sa-
talické obory, nově zřízeného parku na 
okraji Satalic, ale i do parku ve Kbelích na 
dětské hřiště. Navštívili jsme Letecké mu-
zeum Kbely, kde nám ukázali letadla už z 1. 
světové války. Tuto výpravu jsme podnikli, 
abychom si připomněli významný den naší 
historie – 28. říjen.
Ráda bych se ještě zmínila o jedné záleži-
tosti, jež trápí vás, ale i nás. Jedná se o ne-

možnost vstupu do prostor školní družiny 
pro dospělé. Bohužel je družina koncipo-
vána tak, že nemůžeme zajistit, aby se do 

prostor družiny, posléze do celé školy ne-
dostaly nežádoucí osoby, které by mohly 
vaše děti ohrozit, či jim ublížit. Hledáme 
řešení tohoto problému, ale zatím se nám 
nedaří najít takové, které by splnilo naše 
podmínky na zajištění bezpečnosti dětí, 
a  zároveň vaše přání o  zpřístupnění pro-
storu rodičům. Pochopte, prosím, náš po-
hled, který upřednostňuje bezpečnost va-
šich dětí. Možná někoho z vás napadne, jak 
danou situaci řešit ke spokojenosti obou 
stran. Rádi se vašimi podněty budeme za-
bývat.
Za celou školní družinu bych vám ráda po-
přála krásné vánoční svátky a  šťastné vy-
kročení do nového roku 2017

Eva Matoušková, zástupkyně ředitelky  
za zájmovou a komunitní činnost

Podzim už je za námi

Vážení rodiče a přátelé naší satalické školy,
děkuji Vám za přízeň, kterou jste naší škole 
v  roce 2016 prokazovali. Děkuji našim štěd-
rým sponzorům, rodičům, Spolku Satalická 
škola, díky nimž se neustále daří zlepšovat 
prostředí, ve kterém děti tráví většinu svého 
dne. Těší nás Váš zájem o dění ve škole, Vaše 
účast na akcích, které pro děti i rodiče škola 
chystá a ceníme si Vaší spolupráce. Děkuji 
všem, kteří práci učitelů a vychovatelů pod-
porují a pomáhají nám při řešení  každoden-
ních drobností. Velké díky patří vedení naší 
Městské části, které má velký zájem o rozvoj 
satalické školy.

Moje velké poděkování si zaslouží i pedago-
gové a ostatní zaměstnanci, díky kterým se 
nám podařilo úspěšně „rozjet“ letošní školní 
rok poznamenaný zpočátku určitou nejistotou  
a očekáváním, jak nám to společně v  nově 
vznikajícím kolektivu půjde. Děkuji všem, 
kteří vydrželi, i všem, kteří v září byli noví, ale 
už jsou sataličtí, JSTE SKVĚLÍ.
Přeji Vám všem krásné Vánoce a hodně sil, 
zdraví, vzájemného pochopení a radosti z na-
šich dětí v roce 2017.

Iveta Horáčková, 
ředitelka školy

PODĚKOVÁNÍ
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Ve dnech 10.–16.  11.  2016 proběhly na naší 
základní škole dvouhodinové preventivní pro-
gramy HZS hlavního města Prahy.

Programu se postupně účastnili žáci 5.–9. roč-
níků. Celkem se jednalo o 10 prezentací.
V první hodině se žáci seznámili se základní-
mi informacemi, které se týkají Integrovaného 
záchranného systému. V jakých případech za-
sahuje, jak se mají v případě ohrožení chovat 
žáci. V blízkosti naší základní školy sídlí totiž 
velká plynárenská firma Flaga. Zabývá se skla-
dováním, plněním a přepravou plynů propan, 
butan a propan butan. V druhé části programu 
se proto žáci, ale i přítomní učitelé, dozvěděli 

důležitá pravidla, jak se chovat v případě úni-
ku hořlavých a výbušných plynů.

Programy vedla paní kapitánka PaedDr. Luď-
ka Palzerová a  její kolegyně. Prezentace, ob-
razová i ústní, byla velmi zajímavá a podnět-
ná. Žáci se aktivně zapojovali a  jejich zpětná 
vazba byla pozitivní. Zároveň nám paní kapi-
tánka předala odborné materiály vhodné pro 
další výuku. Rádi bychom touto cestou paní 
kapitánce poděkovali za profesionální přístup 
a příjemnou komunikaci. 

Ing. Daniela Vočadlová,
zástupkyně ředitelky školy

Preventivní program Hasičského záchranného 
sboru hl. m. Prahy 
„Jak se chovat v blízkosti plynárny“

Blížící se vánoční svátky a oslavy konce roku, 
to jsou události, kterými dnes žijeme. Ani se 
však nenadějeme a bude tu nový rok a s ním 
spojené spousty povinností. Jednou z  tako-
vých povinností je i platba místního poplatku 
za držení pejska a poplatku z ubytovací kapa-
city na rok 2017. 

Místní poplatek za psy 
Místní poplatek ze psů je splatný od 1. 1. do 
31. 3. v každém roce, tedy i v roce 2017! 

300 Kč za jednoho psa 
600 Kč za druhého a každého dalšího psa 
200 Kč za jednoho psa, je -li držitel poživa-
tel 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 urče-
ného a užívaného k hlídání objektů, jehož 
držitelem 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 

POPLATEK SE NEVZTAHUJE NA MAJI-
TELE PSŮ, KTEŘÍ:
a) čerpají dvouletou úlevu, poskytnutou za 
označení psa čipem a jeho následné přihláše-
ní do registru vedeného Magistrátem hl. m. 
Prahy,
b) vzali si psa z útulku a doloží to příslušnými 
doklady. 
 
Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (po, 
st 8:00–18:00 hod.) hotově na ÚMČ Praha-

-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9, přízemí, 
tel.: 273 130 48, 1, nebo bankovním převo-
dem na účet č. 0502655998/6000, variabilní 
symbol 1341 + číslo popisné vašeho domu 
(např. pokud by byl pes chován v budově úřa-
du, č. p. 81, variabilní symbol by byl 134181)

Místní poplatek za ubytovací kapacitu
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 vyzvednete 
formulář „Přiznání k  poplatku z  ubytovací 
kapacity“, toto přiznání se vyplňuje za každé 
čtvrtletí. Poplatek můžete zaplatit v  hoto-
vosti na úřadě nebo převodem na účet č.: 
0502655998/6000, variabilní symbol 1345. 
Případné informace podá paní Merabetová na 
tel.: 273 130 481.

Předem děkujeme za včasnou úhradu míst-
ních poplatků.

Pejsci a ubytování – poplatky na rok 2017

inzerce

Vážení občané,
dovolujeme si Vám oznámit, že úřad 
městské části Praha-Satalice Vám bude 
v prosinci k  dispozici v  běžnou úřední 
dobu, v posledním týdnu pak ve středu 
28. 12. 2016 od 8.00 do 18.00.  

V pátek 23. 12. bude z provozních důvo-
dů uzavřen. 

Boris Csillagi, 
tajemník úřadu městské části

PRACOVNÍ 
DOBA ÚŘADU 
MČ V PROSINCI

Od 11. 12. 2016, kdy dochází k celostátní 
změně jízdních řádů, dochází k rozšíření 
rozsahu železniční dopravy na lince S3, 
a to:
• zavedení posilového spoje v ranní 
špičce (odjez ze Satalic směr Praha, 
Hlavní nádraží v 7:28 hod.) 

• doplnění nabídky spojů o víkendech 
a svátcích na pravidelný interval 60 
minut v úseku Praha – Všetaty a přímé 
spojení Praha – Mělník v intervalu 120 
minut. 
 
Nový jízdní řád naleznete na:
http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/
knizni-jizdni-rady-161211/k070.pdf

Změny vlakových 
jízdních řádů se 
dotknou i Satalic
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Mateřská školka bezpečnější
Na žádost vedení mateřské školy o zajištění 
zvýšené bezpečnosti jsme požádali Magis-
trát hl. m. Prahy o dotaci ve výši 472 tisíc. 
V rámci této akce došlo k výměně 4 vstup-
ních dveří, instalaci videotelefonů na 8 sta-
novišť, vybudování nové vstupní branky 
a výměně vstupních vrat na dálkové ovládá-
ní. Cílem je zamezení vstupu nežádoucích 
osob zejména v pozdních odpoledních ho-
dinách.

Z  důvodu nevyhovujícího stavu povrchů 
v areálu mateřské školy byla rovněž pláno-
vána rekonstrukce všech chodníků, nevyho-
vujících asfaltových ploch, zejména u  ulič-
ních vpustí, aby nedocházelo ke zraněním. 
Díky rozhodnutí rady a  zastupitelů hl. m. 
Prahy ze září tohoto roku o převodu finanč-
ních prostředků pro připravené projekty 
městských částí byly všechny práce během 
podzimu dokončeny.

Zlepšení stavu silnic v Satalicích
Koncem září  2016 schválilo zastupitelstvo 
HMP převod finančních prostředků na 
městské části. Z  toho důvodu mohla být 
provedena obnova asfaltového povrchu na 
silnici a  chodníku v  ulici K  Rybníčku od 
křižovatky s  ulicí K  Cihelně ke křižovatce 
s  ulicí Zahrádkářů a  dále propojovací ko-
munikací přes areál nově vznikajícího ko-
munitního centra v původní žulové dlažbě. 
V  rámci této akce bylo vybudováno 7 par-

kovacích míst zahrnutých v projektu na bu-
dovu D, která má vydané stavební povolení. 
Práce byly dokončeny začátkem prosince.

Revitalizace a výsadba nových ploch zele-
ně v areálu statku
Na základě žádosti městské části poskytl 
MHMP dotaci z programu na rozvoj měst-
ské zeleně, kterou využijeme na práce reali-
zované v roce 2016 na výsadbu a revitalizaci 
zeleně v  areálu komunitního centra a  při-
lehlého parku. Došlo k  prořezu stávajících 
stromů v sadu, úpravy terénu sadu, osázení 
travním semenem, výsadbě nových stromů, 
odstranění náletových dřevin v  areálu, bu-
dou osazeny lavičky a koše. V okolí budov 
C, B byla provedena parková úprava, osá-
zení trvalkami a  dřevinami. Před budovou 
B jsou vytvořeny nové plochy zeleně, které 
budou patrné až v době vegetace, proběhne 
výsadba 5 ks platanů, u ubourané části bu-
dovy sousedící s  parkem je vytvořen další 
zelený pás a  zasazena třešeň červená, vý-
sadbu stromů podpořila firma Flaga v rámci 
akce „Zelené Satalice“.

Úprava dopravního značení v Satalicích
MČ objednala projekt dopravního řešení 
za účelem sjednocení značení v ulicích Tra-
bantská, K Cihelně, včetně úpravy rychlosti. 
Projekt aktualizuje dopravní značení dle ny-
nějších norem, zlepšuje bezpečnost chodců 
a řidičů. Na křižovatce ulic Vinořská x Stra-
tovská bylo osazeno zrcadlo, které zlepšuje 
bezpečnost řidičů při výjezdu z ulice K Hlu-
boké cestě.
Projekt byl konzultován s  dopravním od-
dělením Prahy 19 a po domluvě s TSK re-
alizován na jejich náklady. V současné době 
proběhla realizace jednak svislého značení 
omezení rychlosti u základní školy a u zdra-
votního střediska. Vodorovné značení pro 
zákaz předjíždění na hlavních komunika-

cích a  optická brzda u  vjezdu na kruhový 
objezd z ulice K Cihelně by měly zajistit bez-
pečnost a zklidnění provozu v této lokalitě.

Základní škola – navýšení kapacity školní 
družiny
Ředitelka školy požádala o navýšení kapaci-
ty školní družiny a bylo jí vyhověno již pro 
letošní rok. Od 1.  12.  2016 bude otevřeno 
6. oddělení školní družiny, které provoz-
ně umožní, aby rodiče mohli děti ze školní 
družiny v  nutných případech vyzvedávat 
i v době od 13.15 do 15.00 hodin, tj. v době 
jinak určené k  řízené činnosti (vycházky, 
dílničky  atp.). Celková kapacita družiny je 
nyní 180 dětí. S účinnosti od 1. 9. 2017, tedy 
od příštího školního roku, bude na základě 
rozhodnutí MHMP o navýšení povoleného 
počtu žáků pro školní družinu povolena ka-
pacita 210 dětí a u školní jídelny 525 dětí.

Sportovní areál Satalice změnil jednatele
Novým jednatelem společnosti Sportare-
ál Praha - Satalice,  s.  r.  o. se od 1.  prosin-
ce 2016 stal pan Milan Bíško, satalický rodák 
a  dlouholetý aktivní člen tenisového oddí-
lu, předseda TJ SK Satalice. Věříme, že tato 
změna se příznivě projeví na další činnosti 
celého sportovního komplexu.

Obytný soubor Za Školkou
Stavební úřad MČ Praha 19 vydal rozhod-
nutí o  umístění stavby Obytný soubor Za 
Školkou, platné 5 let od nabytí právní moci. 
Dle vyjádření úřadu byla zajištěna úplnost 
podkladů pro rozhodnutí o umístění stavby, 
jejich soulad s územně plánovací dokumen-
tací, obecnými technickými požadavky na 
výstavbu a dalšími předpisy a s koordinač-
ním vyjádřením TSK, které zajistí časovou 
a věcnou koordinaci stavby s ostatními stav-
bami v území. Proti rozhodnutí byla podána 
odvolání Spolkem Občané Satalic za udr-
žení životního prostředí a  občany Satalic. 

IPODEC
Ředitel spol. IPODEC K. Vančura a  před-
seda představenstva spol. Marius Pedersen  
F. Šimánek se zúčastnili schůzky zastupitelů, 
aby sdělili záměry společnosti. Odkázali při-
tom na vyjádření ředitele společnosti, které 
bylo zasláno starostce městské části a předá-
no ostatním zastupitelům, dne 14. 9. 2016. 
Jeho znění si můžete přečíst na webových 
stránkách MČ. Zástupci společnosti byli 
pozváni na veřejné zasedání zastupitelstva, 
čehož prozatím nevyužili.

NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Našim milým jubilantům bychom rádi od 
příštího roku připravili ve spolupráci se 
Základní uměleckou školou M. Podvalové 
slavnostní odpoledne „Blahopřání jubilan-
tům“ s  pohoštěním a krátkým kulturním 
vystoupením dětí ze ZUŠ, a to v  sále nově 
zrekonstruované budovy ZUŠ K  Rybníčku 
8. Sál je umístěn v přízemí, a tak je zajištěn 
bezbariérový přístup.
Setkání se budou uskutečňovat přibližně 
jednou za čtvrt roku a jsou připravena pro 
jubilanty – občany s trvalým pobytem na 
území městské části Praha-Satalice, ve věku 
70, 75, 80, 85, 90 a více let. O termínu bu-
deme vždy informovat nejen na vývěskách, 

ale každému jubilantovi bude zaslán osobní 
dopis s pozvánkou. 

První společné setkání jubilantů (kteří osla-
ví své jubileum v lednu až březnu) se usku-
teční 29. 3. 2017 od 15.30 hod.  

V  případě vážných zdravotních problémů 
nebo omezené pohyblivosti jubilanta bude 
možné, pokud si to bude přát, domluvit gra-
tulaci osobní.
S jakýmkoli dotazem nás neváhejte kontak-
tovat (paní Vlčková, tel.: 286 851 326 nebo  
730 511 770). 

A už je zima, podzim utekl jako voda. Ale že 
byl sluníčkově barevný… My děti ve školce 
jsme vytvořily tolik krásných věcí. Protože 
máme pěkné www stránky, koukněte se na 
naše výtvarné věci, my jsme totiž hrozně ši-
kovné děti. Naší školku jsme měly hezky vy-
zdobenou a barevnou. Teď už podzim končí, 
a tak se výzdoba změní v ledové království. Na 
podzim jsme se ještě mohly podívat na naši 
nově opravenou zahradu. Máme tam nové 
chodníky, to až vyběhneme na jaře, abychom 
nezakopávaly o dlažební kostky a nerozbíjely 
si kolena a nosy. Máme opravené prolézačky, 
vše je hezké, pestré a na jaře se budeme těšit, 
jak si tam budeme hrát. Když byl krásný pod-
zim, chodily jsme s kamarády z jiných tříd na 
hřiště ke skautkám, kde jsme hrály míčové hry, 
protože se tam na novém hřišti míče pěkně 
odrážejí, a když je všude na cestách bláto, tak 
tady nám to nevadí.
A teď už se hlásí zima o slovo. Bude chodit čer-
ti s Mikulášem. Hodně dětí dostane od Miku-
láše a čerta malý dáreček a pro zlobilky bude 
mít čert uhlí a  brambory. Proto se naučíme 
nějakou básničku nebo písničku. Všechny děti 
se svými učitelkami přemýšlely, čím ozdobíme 
velký vánoční stromeček u  sokolovny, který 
svítí pro všechny holky a kluky ze Satalic. Roz-
svítil se v sobotu před první adventní nedělí.
A Vánoce máme za dveřmi. Na ty se už oprav-
du těšíme, co asi krásného nám Ježíšek přinese. 
Naučíme se pro něj koledy, protože když nám 
přinese nějaký dárek, my mu za něj poděkuje-
me a zazpíváme koledy. Na Ježíška se opravdu 
všichni těšíme. A  po vánočních svátcích na 
našich stránkách bude zase hodně fotografií, 
tak se tam zase podívejte: www.ms-satalice.cz.

Za všechny děti ze školky
pozdravují čtenáře Motýlci

GRATULACE JUBILANTŮMTEN ČAS ALE LETÍ!

Anebo babičky, tatínkové i dědečko-
vé, kterým se líbí naše kulturní akce. 
Všechno, co připravujeme, děláme pro 
zábavu dětí i nás dospělých. A protože 
vás přichází stále víc, věříme, že nám 
rádi pomůžete. Máte šikovné ruce, nové 
nápady nebo aspoň chvilku času, abyste 
spolu s námi mohli přichystat některou 
z  dalších plánovaných aktivit? Vyber-
te si některou z nich a napište nám na 
urad@satalice.cz, do předmětu mailu 
uveďte „kultura“. 

Bez vaší pomoci se neobejdeme!

Děkujeme!  

HLEDAJÍ SE 
KOUZELNÉ 
MAMINKY!

inzerce
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Přátelé a příznivci tenisu,
rád bych vás informoval o dění v oddíle. 
V  září jsme pořádali každoroční turnaj 
smíšených dvojic. Vítězem v  kategorii 
dětí vyhráli Matěj Köhler s Milanem Bíš-
kem a kategorii dospělých vyhrála dvojice 
Veronika Baďurová a Karel Skucius. V říj-
nu se nám podařilo postavit novou dvou 
halu na antukových kurtech, která nám 
umožní zajistit lepší zázemí pro pořádané 
turnaje. V  listopadu proběhlo vyhlášení 
sezony 2015/2016 v  kategorii družstev 
a  jednotlivců. V  kategorii jednotlivců 
zvítězil Petr Koubovský a Sabina Lišková. 
Nejlepším družstvem bylo družstvo mini 
tenistů.

Proběhl domácí turnaj SATACUP mi-
nitenis: 1. místo David Janda, babytenis  
1. místo Matviy Drul, mladší žáci 1. mís-
to Jan Liška. Dále se uskutečnil celostátní 
turnaj mužů, který vyhrál Michal Bíško. 
Další akce připravované do konce roku 
jsou celostátní turnaje – babytenis, mladší 
žáci a žákyně. Velice oblíbený domácí klu-
bový turnaj Vánoční vločka. Další akcí je 
posezení u krbu.

Přejeme vám klidné prožití vánočních 
svátků a  do nového roku vše nejlepší, 
hodně zdraví a sportovních úspěchů

Milan Bíško,
předseda klubu

ÚSPĚCHY 
TENISOVÉHO 
ODDÍLU

O víkendu 12.–13. 11. se členové našeho ko-
lektivu mladých hasičů zúčastnili 15. ročníku 
Memoriálu Marty Habadové v  lehkoatletické 
hale Otakara Jandery v pražské Stromovce.
V sobotu byly na pořadu dne pokusy mladších 
dívek a chlapců, kde jsme v obou kategoriích 
měli své zastoupení. V kategorii mladších dí-

vek nastoupila za náš sbor Alena Jeřábková, 
která skončila na 124. místě ze 166 účastnic.
V  kategorii mladších chlapců jsme byli za-
stoupeni Janem Kolářem, Petrem Slepánkem, 
Dominikem Růžičkou, Richardem Hrabou 
a  Tomem Wasserbauerem. V  celorepubliko-
vé konkurenci 243 závodníků skončil Hon-

za 188., Petr 228., 
Dominik 229., Ríša 
230., a Tom 236.
V  neděli jsme měli 
zastoupení pouze 
v  kategorii starších 
chlapců, kde nás re-
prezentovali Filip 
Brejcha, Petr Švarc, 
Matouš Pernica 
a  David Chaloup-
ka. Mezi zhruba 210 
závodníky se Filip 

umístil na 177., Matouš na 190., Petr na 196. 
a David na 200. místě.
Všem našim závodníkům děkujeme za repre-
zentaci sboru a  podané výsledky. Rodičům 
a přátelům děkujeme za pomoc a podporu.

V sobotu 12. 11. jsem se opět zúčastnila sata-
lického climbing opening dnu, který se konal 
v  tělocvičně místní základní školy. Akce byla 
pro každého, kdo si chtěl zasportovat a  vy-
zkoušet něco nového. Pro všechny, kteří přišli, 
bylo připraveno dohromady 5 stanovišť. Po je-
jich absolvování dostali lezci malou odměnu. 
Na prvním stanovišti jste si mohli vyzkoušet 
lezení na umělé stěně pod dozorem zkušených 
trenérů. Na stanovišti uzlování jste se naučili 
vázat pár užitečných uzlů, například uvázat 
osmičku, kterou jste pak použili na navázání 
na stěně. Dalším velmi zajímavým stanoviš-
těm bylo takzvané jumarování. Toto stanoviště 
si zkusili opravdu všichni a všem to šlo výbor-
ně. Předposledním stanovištěm byla střelba na 
terč. Toto stanoviště si užívali především děti. 
Posledním stanovištěm byla takzvaná slackli-
ne, což je vlastně smyce o šířce cca 5 cm, vel-
mi pružná, napnutá asi metr nad zemí. Vaším 
úkolem bylo ji přejít, nejlépe bez držení. Pro 
případ pádu byla zajištěna každému záchrana.
Nejvíce všechny bavilo lezení na stěně, jak 
děti, tak i dospělé. Když byl někdo už hodně 
vyčerpaný, bylo na chodbě připravené malé 
občerstvení na doplnění sil. Také se vedle 

v  šatně promítal 
film o  lezení na 
skalách. Tak-
že komu se už 
nechtělo lézt či 
uzlovat, mohl si 
jít odpočinout 
k filmu.
Všichni účast-
níci se mohli 
podepsat na pla-
kát českých hor, 
do míst, které 
navštívili. Je vi-

dět, že naše hory jsou oblíbené, podpisů bylo 
spousta.
Já osobně jsem velmi ráda pomáhala na sta-
novištích. Dobře si pamatuji na své začátky 
s lezením a ráda po pár letech předávám svou 
zkušenost jiným. Celý den jsme si myslím 
všichni užili a jsme rádi, že na satalický clim-
bing opening přišlo tolik zájemců.

Kateřina Haugvicová, 
členka oddílu HO Satalice (16 let)

HO Satalice přijímá nové členy! Ať jste zku-
šení nebo začátečníci, mladí nebo staří, přijďte 
zkusit lezení se skvělou partou lidí! Více na 
www.hosatalice.cz nebo FB HO Satalice.

TRÉNINKY 2016/2017

Každé pondělí
17:00 - 18:30 pokročilí - Vysočany I
stěna BIG WALL ve Vysočanech

Každé úterý
17:00 - 18:00 začátečníci - Satalice I
18:00 - 19:00 mírně pokročilí - Satalice II
19:00 - 20:00 dospělí - Satalice III
ZŠ SATALICE

Každý čtvrtek
17:00 - 18:30 pokročilí - Vysočany II

DOBROVOLNÍ HASIČI NA 15. ROČNÍKU MEMORIÁLU 
MARTY HABADOVÉ

Satalice Climbing Opening
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Vážení a milí spoluobčané,
na příští rok připravuji vydání třetí knihy o naší 
obci. Po knihách o historii obce a školy bych rád 
tuto knižní trilogii zakončil knihou nazvanou 3x 
Satalice. Ne, nepůjde zde o  detektivní příběhy 
z obce, (i když dobře literárně zpracovaný babo-
jedský mord by byla dobrá detektivka), ale o Sa-
talice ve třech podobách a to:
1. Satalice na starých i nových pohlednicích – 
zatím jde o 61 pohlednic napříč stoletím a k tomu 
dalších 23 tzv. real (privátních) fotopohlednic.
2. Satalický uličník – popis vzniku a názvů všech 
ulic v Satalicích z velké části s fotodokumentací 
rozvoje a proměn těchto ulic.
3. Satalice zmizelé a  proměněné  – pohled na 
zmizelá místa v  konfrontaci s  dnešní realitou. 
Zatím mám připraveno přes 50 takových míst 
a objektů, ale myslím, že něco ještě přibude.
Práce je to dost náročná, zejména se zajišťováním 
dobového fotomateriálu. Proto se na Vás všech-
ny obracím s prosbou, pokud máte doma nějaké 
starší fotografie či pohlednice Satalic, zda byste je 
byli ochotni zapůjčit na přeskenování. Všechen 
zapůjčený materiál zas vrátím.
U těch pohlednic, které jsou v dnešním zpravo-
daji, chci uvést jen to, že i tyto sháním k novému 
přeskenování za účelem kvalitnějšího tisku v kni-
ze. Pokud budete mít některou z těchto pohled-
nic doma, budu velice rád za její zapůjčení.
V případě, že tedy budete mít možnost něco za-
půjčit, prosím zavolejte na telefon 286 852 147 
nebo napište na mail: libor.vrabec@seznam.cz. 
Rád si pro pohlednice přijdu a po naskenování 
zas vrátím.

Děkuji, Libor Vrabec,Trabantská 333

POHLEDNICE SATALIC – ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI

inzerce


