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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
milí Pražané,
nedávná anketa MF Dnes na
téma, jak lidé znají svoji primátorku a další pražské radní,
ukázala zajímavý fakt, že přehled o dění na magistrátu měli
spíš starší lidé oproti mladším
a že členy Rady hl. m. Prahy
lidé s výjimkou paní primátorky téměř neznají. Pro
život v metropoli je však jejich působení víc než důležité. Rádi bychom vám tedy v úvodním sloupku
přiblížili radní, kteří o našem městě, a tedy i o Satalicích rozhodují a v posledních měsících nám pomohli
svou podporou.
Nad rozpočtem bdí paní profesorka Eva Kislingerová a díky její správě mohl být napsán úvodní článek
o rezervě pro městské části. Dotační tituly jsme jako
s prvním radním řešili s Petrem Dolínkem, který je
měl ve své gesci, a díky jeho podpoře nám hl. m. Praha spolufinancovalo rekonstrukci budovy C na základní uměleckou školu. Obnovy komunikací, které
již proběhly a o kterých dál informujeme na druhé
straně zpravodaje, intenzivně projednáváme s radní Janou Plamínkovou. Změny územního plánu,
na které čekali žadatelé dlouhé měsíce, nově předkládá radní Petra Kolínská. Shodu v podpoře dobrovolných hasičských sborů a zájem na bezpečnosti
průmyslových provozů jsme našli s radním Liborem
Hadravou. Rozvoj základní umělecké školy posvětila a svou návštěvou nás poctila radní pro školství
Irena Ropková. S proměnou další budovy na byty
pro seniory a handicapované nám radil, a věříme,
že v příštích měsících i pomůže, radní Radek Lacko,
který spravuje Fond sociálního bydlení hl. m. Prahy,
a Daniel Hodek, radní pro sociální politiku. V otázce obnovy památkově chráněné hájenky se v příštím
roce obrátíme na radního pro kulturu Jana Wolfa.
Sportovní granty, o které žádají i satalické spolky,
a mobilitu v celé metropoli řídí radní Petr Dolínek,
nakládání s majetkem města má v současné době na
starosti Karel Grabein Procházka.
Celému týmu v čele s paní primátorkou Adrianou
Krnáčovou bychom tímto rádi poděkovali a vzkázali, že si jejich podpory městským částem velmi vážíme. Každá z nich dotváří mozaiku hlavního města,
které se díky jejich působení může stát zajímavou
metropolí.
Za všechny Pražany ze Satalic
Milada Voborská

5. 4. a 6. 4. od 13 do 18 hod.
Zápis do Základní školy Satalice

REZERVA Z ROZPOČTU

HL. M. PRAHY ROZDĚLENA
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/13 RNDr. Jana Plamínková, Ing. Michal Hašek,
ze dne 26. 1. 2017 byla schválena „Pravidla Ing. Jiří Haramul, Ing Patrik Nacher, Ing. Jiří
pro poskytování dotací z investiční rezervy Nouza, Jan Slezák, Mgr. Daniel Štěpán,
pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu Mgr. Petr Štěpánek a František Švarc návrh
vlastního hl. m. Prahy (kap. 10) v r. 2017“. na uvolnění investiční rezervy MČ a poskytKaždá městská část tak měla v letošním roce nutí účelových investičních dotací městským
možnost zaslat tři žádosti na čerpání inves- částem v objemu 1.275.100 tis. Kč, který
tičních dotací z finanční rezervy, a to na akce, 23. 3. 2017 schválila Rada HMP a následně Zakteré není schopna pokrýt ze svých či jiných stupitelstvo hl. m. Prahy.
dotačních zdrojů. Městská část Praha‑Satalice Pro městskou část Praha
‑Satalice dostala
zaslala první žádost na rekonstrukci a plynofi- prioritu žádost na rekonstrukci a plynofika‑
kaci areálu statku – budov A, B, E, G, druhou ci areálu č. 8 – budov A, B, E, G v celkové výši
žádost na rekonstrukci jednoho traktu školy 20 mil. Kč se spoluúčastí 1 mil. z rozpočtu
a vytvoření multifunkčního hřiště v ZŠ, tře- MČ. V souladu s „Pravidly“ budou poskyttí žádost na rekonstrukci šaten v sportovním nuté investiční dotace předmětem finančního
areálu.
vypořádání městských částí hl. m. Prahy s rozPři posuzování žádostí se hodnotil význam počtem hl. m. Prahy za rok 2017. V rámci fiakce z celopražského hlediska, připravenost nančního vypořádání za rok 2017 bude možné
akce, rozestavěnost akce, u školských zaříze- požádat o ponechání nevyčerpané části dotace
ní to, zda dojde k navýšení kapacity mateřské k čerpání na stejný účel v roce 2018.
nebo základní školy a opodstatněnost žádosti z hlediska
očekávaného demografického vývoje, dále výše požadavku, finanční nároky akce
na rozpočet HMP v dalších
letech, výše spoluúčasti městské části, meziroční vývoj
finančního vztahu k městské
části z rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v r. 2016 a r. 2017
a objem finančních prostředků na bankovních účtech
MČ.
Na základě komplexního
posouzení požadavků městských částí hl. m. Prahy
vytvořila pracovní skupina pražských zastupitelů ve
M. Voborská, ředitelka ZUŠ I. Heřmánková, radní J. Plamínková
složení Adriana Krnáčová,
a I. Ropková, L. Táborská v Satalicích při slavnostním otevření ZUŠ

POZVÁNKA NA AKCE

19. 4. od 16 hod.
Představení územní studie Satalic v jídelně
základní školy pro satalické občany
24. 4. od 10 hod.
Mistři světového umění – přednáška v rámci
Univerzity třetího věku v Obchodní akademii.
30. 4. od 17 hod.
Čarodějnické odpoledne u skautské klubov‑
ny. Tradiční i netradiční úkoly, zábava, zpívání
s kytarou.

4. 5. 2017 od 13.00 do 18.00
Zápis do Mateřské školy Satalice

13. 5. od 19.30
Manželství až za hrob – komediální divadelní
představení spolku Tyl v satalické sokolovně.
Občerstvení zajištěno!
17. 5. od 16 do 18 hod.
Zápis do ZUŠ Marie Podvalové
20. 5. od 9 hod.
Běh Satalickou oborou – tradiční akce pro
malé i velké běžce.

4. 6. od 14.00 do 19.00
Dětský den ve Sportareálu Satalice
Sledujte naše webové a facebookové stránky,
kde jsou uváděny podrobné informace.
10. 6. od 15 hod.
Vítání občánků v sále ZUŠ
10. 6. od 16 hod.
Setkání jubilantů v sále ZUŠ
21. 6. od 18 hod.
T-Mobile Olympijský běh - připojíme se
k celosvětovým oslavám Olympijského dne
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA‑SATALICE

ÚZEMNÍ STUDIE PRAHA‑SATALICE
Veřejné projednání územní studie jihovýchodní části Satalic zpracované společností SURPMO proběhne 19. 4. od 10 hod. v zasedací
síni magistrátu hl. m. Prahy, 2. patro, č. 210.
Studie zpracovává území bývalých dřevařských
závodů na sever i jih od železnice, dále oblast
tzv. Radiovky, Višňovky, Za Novákovou zahradou směrem k Vysočanské radiále.
OBČANŮM SATALIC, KTEŘÍ NEMAJÍ
MOŽNOST SE DOPOLEDNE VEŘEJNÉ‑
HO PROJEDNÁNÍ ZÚČASTNIT, BUDE
STUDIE PŘEDSTAVENA V SATALICÍCH
V TENTÝŽ DEN, TEDY 19. 4. OD 16 HOD.
V JÍDELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
ČOV KBELY – ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Odbor technické vybavenosti HMP vybral

zpracovatele dokumentace EIA pro stavbu
ČOV Kbely, a to ve dvou variantách – pro klasickou technologii a pro membránové čištění.
Termín zpracování je 6 měsíců, koncem srpna
tedy můžeme očekávat výsledná zjištění.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU VE
PROSPĚCH RELAXAČNÍ PLOCHY
– K RADONICŮM
Rada hl. m. Prahy souhlasí se změnou územního plánu na části parc. č. 933/681 z orné půdy
na plochu pro sport a oddych (SO). Jedná se
o půdu mezi biokoridorem a lesoparkem směrem na Radonice, která by v budoucnu mohla
propojit tato dvě území a sloužit jako otevřený prostor k oddechu a relaxaci dětí i dospělých (přírodní park – pobytová louka, hřiště,
venkovní posilovna, pěší cesty, louka pro psy,
v případě dostatku vody malý biotop apod.).

S architekty‑krajináři jednáme o možnosti
využití prostoru a zpracování studie, do které
zapojíme satalické občany.
NOVÁ JEDNOSMĚRNÁ KOMUNIKACE
Vjezd do areálu statku z ulice K Rybníčku od
požární nádrže je z důvodu bezpečnosti nyní
pouze jednosměrný! Obousměrný provoz je
povolen u druhého vstupu do areálu v oblasti
prodejny Samyco. Důvodem jednosměrného
provozu jsou jednak špatné rozhledové poměry a také úmysl zklidnit provoz před základní
uměleckou školou a budoucím
komunitním
centrem. Prosíme řidiče, aby sledovali značky
a dodržovali pravidla
silničního provozu.
Děkujeme!

SATALICKÁ OBORA

Zahájení rekonstrukce
komunikací v Satalicích

Tento text píšu ještě před očekávanou návštěvou
Ing. Frantíka na schůzi zastupitelstva Satalic.
Ing. Frantík je vedoucím oddělení péče o zeleň
na pražském magistrátu, má Oboru na starosti
a chce současný styl péče o toto chráněné území vysvětlit. Chtěl bych zde ukázat, že problém
není v tom, že se kácí, ale co a jak se kácí a likviduje, a co a kde se vysazuje.
Běžný názor v obci je, že „se tam kácet nemá,
aby tam zůstala příroda“. Jiný běžný názor je, že
„příroda ano, ale měl by v ní být pořádek, a ne
nějaké mrtvé stromy a křoví“. Obojí je prostě
nesmysl. Nížinný les se může nechat jen tak růst
třeba padesát let, ale pak je třeba lesnický zásah,
zvlášť pokud jde o porosty uměle vysazené, což
je případ Obory. Nejde nutně o zisk dřeva, ale
les se sám od sebe navěky neudrží. Tady dožívají
duby a nové se uchytí vždy jen na světlé pasece. A naopak se masivně šíří javor, klíčící rád ve
stínu, jenže příměstské javorové lesy nejsou ani
hezké, ani biologicky a lesnicky kvalitní – další javorová expanze by znamenala úpadek lesa.
Takže je potřeba les obnovit a to znamená kus
po kuse kácet a vysazovat. A jasně, že kácet se
musí taky tam, kde dožívají stromy u cesty –
nelze riskovat pád větve na lidi. Jde hlavně o jasany – na dubu se riziko pádu pozná, kdežto

V dubnu zahájí hl. m. Praha rekonstrukci
komunikace U Arborky. Bude vybudována přístupová cesta pro pěší do Sportareálu,
která zlepší zejména dětským návštěvníkům
bezpečný přístup na sportoviště. Komunikace bude odfrézována, upraveno podloží,
vytvořen nový povrch. V přední části bude
upravena parkovací plocha tak, aby bylo zamezeno parkování nákladních vozů a naopak
se vytvořila místa pro parkování osobních aut
při větším počtu návštěvníků při akcích ve
Sportareálu.
V extravilánu městské části je ulice K Ra‑
donicům připravena k tzv. souvislé údrž‑
bě, při níž dojde k obnově povrchu vozovky
a zpevnění od hranice Satalic k následné křižovatce směrem na Radonice. Akci má v gesci
Technická správa komunikací. Termín realizace by měl být v letošním roce, přesné datum
ještě nebylo stanoveno.
Rekonstrukce ulice K Radonicům v úseku
od kruhového objezdu po ulici Filipovského
je řešena na odboru technické vybavenosti hl.
m. Prahy. V únoru bylo vydáno územní rozhodnutí a nyní se zpracovává dokumentace
pro stavební povolení. Rekonstrukce je plánována v příštím roce.

– CO DÁL S TÍM NADĚLENÍM?
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prohnilý jasan vypadá na pohled zdravě, dokud
vám nespadne na hlavu. K tomu mají pražští lesáci tomograf, takže se nehádá od oka. Potud je
v Oboře vše v pořádku. A všimněte si, jak dobře
rostou pár let staré výsadby.
Ale co se týče toho druhého názoru, že v lese má
být hlavně pořádek, ten je bohužel blízký tomu,
co zde magistrát realizuje. Pro chráněná území
je závazný tzv. Plán péče. Cituji z něj: Hlavní
předmět ochrany je zachování lužního lesa s přirozenou dynamikou, starými, resp. odumírajícími stromy a dřevem padlých stromů jako biotopu
dřevního hmyzu a dutinového ptactva. Cílem je
víceetážový, plně zapojený, strukturně heterogenní porost. Co tam ale vidíme, je příprava vysoké
a spíš jednotvárné kmenoviny s velkou účastí ne
dubu, ale buku. A protože buk je konkurenčně
velmi silný, znamená to do budoucna chudý a na
dálku průhledný podrost – čili až mlází odroste, uvidíme z jednoho konce Obory na druhý.
Místo pestrého zajímavého lesa získáme fádní
park jako někde uprostřed Prahy. A druhá věc,
ještě horší, je téměř úplné odstraňování padlých
a doupných tj. dutých stromů. Nejvýš, že někde
nechají kupu klacků a v Kaštance slavně zřídili broukoviště – reálně jen bezcennou skládku suchých špalků jako prolézačku pro děti.
A ovšem, kdo z místních bude propříště nachytán, jak si vleče domů dvoukolák nakradeného
dříví (a tím hůř, že suchého a napůl shnilého!),
bude mít těžký problém. Na zloděje je totiž zákon.
Dosavadní styl hospodaření v Oboře tedy
v tomto bodě pokládám za zásadní porušení
Plánu péče. To by se podle právě uzavřené dohody mělo změnit, o budoucích pasekách už budeme vědět a mrtvé dřevo určené k zachování se
bude speciálně značkovat. Ztracené hodnoty to

nevrátí, ale aspoň něco zachráníme. Jenže toto vše
už je odborná diskuse na úrovni lesáků a biologů.
A samozřejmě třeba amatérských ornitologů. Hlasy běžné veřejnosti v ní užitečné být mohou – ale
jen asi jako ve sporu lékařů, jak provést operaci.
Veřejná diskuse může být třeba o tom, jak by měl
vypadat přívětivý prostor k rekreaci, který přitom
ale zachová udržitelnost lesního porostu a jeho
biologické kvality. Protože právě kvůli nim je Obora chráněna státem a nebýt toho, už je tam dávno
golfové hřiště nebo dálnice. Nebo obojí.
Jiří Sádlo

www.facebook.com/satalice

Historické jádro obce v ulici K Rybníčku mění svou tvář
Mnozí si jistě všimli, že po dokončení celkové
rekonstrukce budovy C na základní uměleckou
školu se koncem roku zrekonstruovala komunikace přes areál a byla vybudována další parkovací místa a revitalizovány některé plochy zeleně.
V letošním roce navazujeme na předchozí činnost vybudováním veřejného osvětlení, v lednu
bylo osazeno 5 ks pouličních svítidel, které nyní
tzv. odsvěřujeme do majetku hl. m. Prahy a poté
bude zahájen jejich provoz.
Bývalé sýpce, sousední budově vedle ZUŠ, se věnujeme již od minulého roku, kdy bylo vydáno
stavební povolení a zažádáno o dotaci z Evropských fondů pro vznik komunitního domu.
Bude určen pro setkávání všech skupin obyvatel,
jako zázemí pro spolky, seniory, děti a mládež,
pro přednášky, výstavy, jako čítárna i stacionář

pro handicapované. S rozpočtem zevrubné rekonstrukce třípodlažní budovy pomohou městské části evropské fondy v rámci osy Pólu růstu,
které uznaly dotaci v maximální výši. MČ požádala hl. m. Prahu o spolufinancování svého podílu jak uznatelných, tak neuznatelných nákladů
ve výši 50 % z dalších předpokládaných výdajů.
Podporu musí schválit rada i zastupitelstvo hl.
m. Prahy.
Dále dokončujeme projektovou dokumentaci
pro navazující budovu F, kde místo ubytovny
vznikne dostupné podporované bydlení nejen
pro seniory, ale i handicapované občany. V dubnu zašleme dokumentaci dotčeným orgánům
k vyjádření a následně bude zažádáno o stavební povolení. V plánu jsou čtyři garsoniéry, dva
byty 2+kk a v budoucnu se plánuje v podkroví

chráněné bydlení. O financování projektu jsme
zažádali hl. m. Prahu, konkrétně Fond rozvoje
sociálního bydlení, který má v gesci radní pro
bydlení a sociální oblast Radek Lacko a do kterého jsou soustředěny veškeré finance získané
z prodeje obsazených bytů a z hospodářské činnosti hl. města.
O financování rekonstrukce dalších budov
a vybudování nové plynovodní přípojky k jednotlivým objektům jsme požádali v březnu o dotaci z rezerv Magistrátu hl. m. Prahy. Jedná se
konkrétně o zbývající budovy A, B, E, G. V letošním roce již došlo k demolici části budov B a G,
což umožnilo další postup v celkovém řešení
areálu, uvolnil se prostor pro zeleň a přístupové
cesty.
Leona Táborská

PŘÍPRAVA NA NESTÁLOST POČASÍ – REZERVOÁRY
NA DEŠŤOVOU VODU

S ohledem na omezenou kapacitu čistírny odpadních vod Kbely
jsme museli při obnově budov bývalého statku a řešit problém, jak
naložit se srážkovou vodou. Hledali jsme takové řešení, aby úpravy
nebyly nákladné a zároveň bylo možné využití srážkových vod v co
nejvyšším procentu. S touto naší vizí jsme oslovili Akademii věd
ČR, konkrétně RNDr. Mgr. Tomáše Vaňka, CSc., vedoucího Laboratoře rostlinných biotechnologií, který se tímto tématem zabývá,
a požádali jej o názor. Protože je geologické podloží v Satalicích
převážně jílovité a zasakování srážek dlouho trvá, jako optimální
řešení se – díky volnému prostoru v blízkosti budov – ukázalo vybudování suchého poldru, který bude do budoucna sloužit jako rezervoár srážkové (tedy dešťové) vody z komunikace nebo ze střech
přilehlých budov, která by jinak musela být odváděna do kanalizace.

Svedením vody do tohoto poldru se zamezí vytváření kaluží a podmáčených ploch a v parných letních dnech bude možné vodu využít
i k zálivce stromů v přilehlém sadu.
Naše spolupráce s AV ČR na těchto zajímavých projektech bude
i nadále pokračovat. Další novinkou budou nádoby s rostlinami,
které mají zvýšené nároky na závlahu a zároveň vysoký odpar. Do
speciálně upravených a osázených nádob bude natékat dešťová voda
svedená ze střechy budovy, a nedojde tak navýšení odpadních vod
z prostor areálu. AV ČR pojala tento satalický projekt jako součást
svého výzkumného vědeckého programu, který bude financovaný
z evropských zdrojů.
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ZAKOUPEN POZEMEK PRO NOVOU
ZBROJNICI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sataličtí dobrovolní hasiči působí nyní v nevyhovujících podmínkách v provizorní budově
(garáži) za budovou Hasičského záchranného sboru v ulici K Radonicům (ačkoli právě
ta byla jejich původním sídlem). Proto jsme
hledali místo, kde by mohli mít sataličtí dobrovolní hasiči důstojné zázemí a kde by mohla
být postavena nová hasičská zbrojnice. Vedle
bývalého skladového areálu v ul. Dřevařská
připadal v úvahu vhodnější pozemek v těsném
sousedství sportovního areálu v ul. U Arborky.
Nechali jsme zpracovat studii proveditelnosti,

která dopadla příznivě. Koupi pozemku v do‑
statečné velikosti 3.300 m2 schválilo zastupi‑
telstvo MČ a v měsíci březnu byla podepsána
kupní smlouva s majiteli pozemku, firmou
Hinderstein, s. r. o. Nyní probíhají další úkony
související s koupí pozemku na Katastrálním
úřadu.
Výstavbu hasičských zbrojnic podporuje hl.
m. Praha, konkrétně radní pro bezpečnost
Libor Hadrava, s nímž jsme o situaci v Satalicích jednali. Odbor technické vybavenosti

hl. m. Prahy v návaznosti na naši studii vypsal
výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, které vyhrála firma KANIA, a. s.
Ta nyní připraví dokumentaci pro stavební
povolení. Doufáme, že v příštím roce uvolní
hl. m. Praha finanční prostředky a stavba hasičské zbrojnice bude moct být zahájena.
Propojení činnosti dobrovolných hasičů a zázemí sportovního areálu skýtá další možnosti
spolupráce a využití celého prostoru.
Milada Voborská

ZIMNÍ POHÁR V UZLOVÁNÍ
V sobotu 25. 2. 2017 se členové kolektivu mladých hasičů zúčastnili Zimního poháru v uzlování v Horních Měcholupech.
V mladší kategorii jsme měli zastoupení jak
v družstvech, tak v jednotlivcích. V celkovém
počtu 30 družstev se družstvo A ve složení
Alena Jeřábková, Eliška Geislerová, Hana Mahmud, Dominik Růžička a Jan Kolář umístilo
na 5. místě s časem 34,80 s. Družstvo B ve složení Antonín Mor, Petr Slepánek, Richard Hraba, Jan Hlavnička a Tom Wasserbauer skončilo
na 6. místě s časem 35,56 s.
Mezi 29 jednotlivci v mladší kategorii se
Hana Mahmud umístila s časem 19,22 s na
3. místě a Eliška Geislerová s časem 17,12 s na
krásném 1. místě!
V kategorii starších jsme měli zastoupení
mezi jednotlivci, kde se v konkurenci 40 závodníků umístil Filip Brejcha na 6. místě s časem
14,22 s a Petr Švarc na 4. místě s časem 13,66 s.
V kategorii starších jsme soutěžili společně s družstvem, které doplnili členové SDH
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Třebonice a takto složené družstvo soutěžilo
mimo pořadí. Čas, který dosáhli – 27,19 s, by
je řadil na 9. místo z 23.
V kategorii dorostu náš sbor zastupoval Jan
Jiroušek, který s časem 15,97 s a s bezchybným

testem skončil na 17. místě z 62. závodníků.
Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme
za perfektní reprezentaci sboru.
Marek Mor

www.facebook.com/satalice

15. ŠKOLNÍ JARNÍ PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Naši deváťáci se v sobotu 18. března protančili do světa středních škol podpořeni šikovnými spolužáky z nižších ročníků. Ošerpované jsme
je vypustili k přijímacím zkouškám, všem budeme držet palce, aby pro ně byly úspěšné!

PREZENTACE ZÁVĚREČNÝCH
PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

První únorový den, tedy
zároveň první den druhého pololetí, si žáci letošních devátých ročníků vyzkoušeli, jaké to je,
prezentovat na veřejnosti
výsledky své práce. Představovali své závěrečné
práce, na kterých pracovali
celé první pololetí. Podpořit je přišli jejich rodiče, sourozenci a přátelé a také řada vyučujících,
zejména těch, se kterými žáci své práce konzultovali. Jejich vystoupení
se vesměs velice povedla. Prezentování si deváťáci vyzkoušeli už o den
dřív, kdy své práce představili svým spolužákům z nižších ročníků. Ti
jim byli spravedlivými kritiky i oddanými fanoušky. Zazněla řada zajímavých témat z různých vědních oborů a snad každý divák se dozvěděl
a naučil něco nového. Bedlivě poslouchali zejména letošní osmáci, které za rok čeká stejný nelehký úkol. My ostatní diváci jsme na ně už teď
zvědaví.
Za kolektiv pedagogů Petra Počárovská

Poetické setkání v základní škole

V satalické škole se usadily múzy. Ve čtvrtek 23. února a v pátek
24. února totiž proběhlo školní kolo Poetického setkání. Děti
přednášely verše veselé i vážné, známé i méně známé; spolužáci je za výkon odměnili potleskem, mnozí nešetřili slovy chvály
a povzbuzení, když psali vzkazy do vyvěšených obálek.
Opravdový svátek poezie jsme prožili v úterý 28. února – v podvečer přišly mamky, tátové a sourozenci. V sále jich sedělo opravdu hodně, a navodili tak skvělou sváteční náladu. A přednášející se cítili na pódiu jako doma. Milé setkání s krásným slovem
všichni vítali jako vybočení ze shonu všedního dne.
Osmi vybraným přednašečům jsme drželi palce v obvodním kole
a podařilo se! Postup máme jistý!
Alena Maturová
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ZUŠ OTEVŘE TANEČNÍ
OBOR
Zeptáte‑li se úspěšných lidí, co považují za nejdůležitější ve
svém dosavadním životě, zpravidla se shodnou na jednom, a to
je vzdělání. Při rozhodnutí, proč a jak rekonstruovat areál statku v ul. K Rybníčku a konkrétně pak jednu z budov na základní
uměleckou školu, hrála důležitou roli právě myšlenka vzdělávání
a kulturního rozvoje dětí v uměleckých oborech, ať už hudebním,
výtvarném, nebo tanečním. První dva obory měla ZUŠ Marie
Podvalové schváleny již v rámci svého působení v hájence v Satalicích. V říjnu loňského roku byla podána žádost na rozšíření
o obor taneční, který je mezi dětmi velmi oblíbený a vedle populárních kroužků street dance tak přinese dětem další možnost
realizace v taneční oblasti.
Taneční obor je jedinečným propojením více uměleckých oborů.
Rozvíjí nejen pohybové dovednosti, ale i estetické vnímání pohybu a tance. Podporuje dětskou fantazii a kreativitu a propojuje
taneční projev s hudební stránkou a výtvarným pozadím.
Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství a mládeže, navýšil kapacitu
ZUŠ v tomto oboru o 50 žáků. V současné době je žádost projednávána na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Po schvá‑
lení bude vypsán dodatečný termín přijímacího řízení.
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 do hudebních a výtvar‑
ného oboru bude probíhat dne 17. 5. 2017 v budově ZUŠ v ul.
K Rybníčku 8.

inzerce
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POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY!

Všechny děti mají rády pohádky, to ví každý.
Proto si do naší školky zveme herce, kteří umí
hrát pro děti moc dobře a paní učitelka Blanka
už je skoro všechny zná a ví, že se nám to bude
líbit. Zvláště nám nejmladším, ze třídy Kuřátek. My jsme dřív do školky nechodili, a tak
jsme nadšení z toho, co vidíme. Například
pohádka Ferda Marvenec. To jsme dokonce
s paní učitelkou Hankou připravili pro Ferdu
a jeho kamarády překvapení. Namalovali jsme
si ten puntíkovaný šáteček, co má on. Hodně
se nám pohádka líbila a odměnili jsme ji velkým potleskem. Pak k nám přijel pán s neobvyklými zvířátky, které jsme nikdy živé neviděli. Hadem krajtou obrovskou, opravdovým
velkým pavoukem, žábou a velkou ještěrkou.
Někteří kamarádi si pavouka podrželi na ruce,

hada pohladili, byli opravdu stateční! Také se
nám líbil Klaun Pepíno. Jé, s tím byla legrace,
kouzlil míčky, žongloval, měl s sebou pejsky,
kteří chodili po hrazdě a dělali legrácky, dělali, že ho neposlouchají. I Klaun Pepíno umí
z míčků vytvořit zvířátka. Za odměnu při soutěžích kamarádi dostali zvířátko, my ostatní
nafouknutý míček. Už se zase těšíme na další

ZÁPIS DO MŠ

Zápis dětí pro školní rok 2017/2018 proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2017 v době od 13:00 do
18:00 hodin.
Zapisují se děti, které dovrší věk tří let do
31. 10. 2017.
K zápisu si přineste rodný list dítěte,
OP zákonného zástupce dítěte, doklad
o oprávněnosti dítěte, které není občanem ČR.
U zápisu vyplníte žádost o přijetí do MŠ, poté
obdržíte přihlášku a evidenční list dítěte. Vyplněné dokumenty odevzdáte do MŠ do 14 dnů.
O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti, ale stanovená kritéria
(více na http://www.ms‑satalice.cz/zapis‑do
‑ms/).
Upozorňujeme rodiče 5letých dětí s trvalým
pobytem v Satalicích na povinnou předškolní
docházku před nástupem do ZŠ. Rodiče těch‑
to dětí se k zápisu musí dostavit a zapsat dítě
do MŠ!

divadélko nebo kouzelníka. Všem dětem z celé
naší školky se pohádky a jiná představení moc
líbí a vždy je odměníme velkým potleskem.
Děti ze třídy Kuřátek

OBCHODNÍ AKADEMIE VZDĚLÁVÁ,
doučuje i pomáhá…
Dne 20. 4. v dopoledních hodinách se studenti Obchodní akademie v rámci Envi‑
ronmentální výchovy budou podílet pod
vedením pedagogického dozoru na úklidu
Satalické obory, který je spojen s poznáváním přírody.
Univerzita 3. věku pokračuje s přednáškami pro seniory. Nejbližší se bude konat
ve čtvrtek 24. 4. na téma Mistři světového
umění a poslední přednáška z tohoto cyklu
ve čtvrtek 4. 5. Téma této přednášky bude
ještě upřesněno na základě zájmu posluchačů.
Pro veřejnost Obchodní akademie stále
nabízí volná místa v kurzech Angličtina

středně pokročilí s rodilou mluvčí Dianou Tvaroha, a to každé úterý od 11:25
do 12:10. Nabízí možnost dalších kurzů
s ekonomickou tematikou nebo doučování
českého jazyka pro žáky základních škol
a cizince, seminář z francouzského jazyka
i hudební seminář.
ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V SOBOTU 27. 5. 2017.
PaedDr. Eliška Pospíchalová
Obchodní akademie Praha, s. r. o.,
Vinořská 163, 19015 Praha 9 Satalice
Tel. 286 857 164
email: info@oapraha.cz
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KULTURNĚ - SPORTOVNÍ AKCE V SATALICÍCH
– NA CO SE TĚŠIT V ROCE 2017
I pro letošní rok jsme si pro vás, obyvatele
Satalic, připravili několik zajímavých akcí.
Některé jsou osvědčené a jiné zcela nové
a věříme, že si vyberou jak děti, tak dospělí.
A na co se tedy můžete v první polovině roku
těšit?

Soudě z reakcí dětí i jejich rodičů, akce se
všem líbila. Naše poděkování proto patří
jak hlavní organizátorce Daniele Smižanské
a oběma protagonistkám, tak i vedení Základní umělecké školy, která nám pro účely
akce propůjčila svůj krásný koncertní sál.

Autorské čtení Heleny Beránkové
První letošní akcí, která již proběhla v pátek 17. března, bylo autorské čtení satalické
spisovatelky Heleny Beránkové. Příznivcům
knížek, především z řad malých posluchačů,
spisovatelka osobně představila svou nejnovější publikaci s názvem „Jak se Tom přestal
bát“. Knížka vypráví o chlapci, který se poprvé dostane do nemocnice, kde musí podstou-

Čarodějnice
Poslední dubnovou neděli, tedy 30. 4., se
můžete přijít pobavit na tradiční čarodějnickou zábavu pro malé i velké. Akce se bude
konat od 17 hodin na skautském hřišti vedle
mateřské školy. Nejprve si budou všechny
děti v blízké oboře moci vyzkoušet několik
naprosto neškodných a bezpečných čarodějnických úkolů, po jejichž splnění dostane
každý malý čaroděj a čarodějnice buřtík na
opečení zdarma. I pro rodiče bude k dispozici bohaté občerstvení a možnost posedět
u ohně, užít si opékání buřtů, zpívání s kytarou a nakonec i pálení čarodějnic. My doufáme, že tenhle osud nepotká zrovna nás.

pit operaci. 25 dětí společně s rodiči nejprve
poslouchalo příběh a potom k němu malovalo obrázky. Všechny se dětem moc povedly, takže si zasloužily drobnou odměnu, a ti
nejlepší si odnesli domů přímo příběhy paní
Beránkové. Hudební doprovod zajistila kytaristka Jiřina Štrynclová.

Divadlo
Pokud patříte mezi kulturomilce a chcete se
příjemně pobavit a oddychnout po náročném pracovním týdnu, už teď se můžete těšit
na sobotu 13. května, kdy nás zase navštíví
ochotníci, tentokrát s komedií Manželství až
za hrob. Určitě se přijďte podívat na Charlese
a jeho ženy a na Harriet a její muže a třeba
zjistíte, že oproti svému původnímu přesvědčení o manželství zase tolik nevíte. Od

19.30 hodin v sokolovně pro vás bude tuto
komedii hrát divadelní spolek Tyl z Bakova nad Jizerou. Před i po představení bude
k dispozici občerstvení, takže zážitek bude
kompletní. Vezměte tedy známé ze svého
okolí a přijďte s námi oslavit s předstihem
Mezinárodní Den sousedů (31. 5. ), který má
sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími
a sousedy. V České republice se svátek sousedů začal slavit od roku 2001, pokud ho ještě
neslavíte, tak v Satalicích můžete začít třeba
letos…
Dětský den
V neděli 4. června se od 14.00 do 18.00 hodin ve Sportareálu Satalice uskuteční tradiční
dětský den. Jsme moc rádi, že si i tentokrát
vzal celou akci na starost nový jednatel Sportareálu pan Milan Bíško. Dle jeho slov bude
akce probíhat v duchu hesla „Dětský den
aneb čím budu, až vyrostu“. Těšit se můžete
už tradičně na naše hasiče a jejich pěnu, tenisty, fotbalisty, myslivce a další překvapení.
Bližší informace o programu přineseme včas
na webových stránkách městské části a na
plakátech.
Těšíme se na vaši hojnou účast a předem
děkujeme i za případnou ochotu pomoci
s organizací jakoukoliv zmíněnou akcí.
Za kulturní komisi Petra Dolejšová
a Michaela Nováčková

Knihovna v Satalicích mění webové stránky
Nové stránky naší knihovny jsou:
www.knihovnasatalice.webnode.cz

Příjemné
prožití
velikonočních
svátků
všem
ze Satalic

Místní veřejná knihovna městské části Praha
Satalice se nachází v budově mateřské školy.
Adresa: U Obory 385 Praha Satalice 19015
Otevřeno: pondělí 15 až 17, čtvrtek 9 až
11 a 16 až 18.
Telefon: 286 853 250, gsm: 732 118 364
E-mail: knihovna@satalice.cz

Pozvání do místní knihovny
Knihovnu navštěvuje přes dvě stě čtenářů,
dětí i dospělých. V knihovně máme cca 10 000
knih, ročně jich 200 obnovíme. Připraveny
máme také knihy z výpůjčního fondu Městské knihovny. Knihy je možné si zamluvit telefonicky, nebo elektronickou poštou a SMS.
O možnosti si je vyzvednout Vás budeme informovat. Též je možno požádat o prodloužení
výpůjční doby. Na www. stránkách knihovny
jsou dostupné seznamy
knih.
Nezávazně nás mohou
navštívit i případní
noví zájemci!
Vchod do knihovny
najdete na boku pů‑
vodní budovy mateř‑
ské školy.
Miloš Koděra,
knihovník
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Zimní tenisová sezona v halách
Letošní zima byla pro provoz našich hal vcelku
nepříznivá z důvodu mrazů, ovšem velmi příznivá v návštěvnosti sportovců. Ke třem kurtům s povrchem Lano Wimbledon přibyly dva
antukové kurty s novou halou. Díky tomuto
rozšíření jsme byli schopni uspokojit poptávku našich hráčů. O víkendech probíhají plánované akce, jako jsou tradiční klubové turnaje,
které jsou oblíbené místními mladými tenisty.
Mimo to oddíl pořádá pod hlavičkou České-

ho tenisového svazu a s přispěním Magistrátu
hl. m. Prahy celostátní turnaje v kategoriích
minitenis, babytenis, mladší žáci, starší žáci,
dorost. Při účasti na celostátních turnajích se
nejvíce daří Matějovi Köhlerovi a Matviy Drullovi. Dalšími nadějnými hráči jsou N. Kubalová, E. a D. Martincovi, E. a Š. Dvořákovi,
V. a A. Matrasovi, J. a M. Krauskopfovi.
Na jaře nás čeká bourání hal ve dnech
19.–20.4.2017, kdyby nám mohl a chtěl někdo pomoci, tak je samozřejmě VÍTÁN.
Letní sezona se rozeběhne přibližně od
24. 4. 2017, pokud počasí dovolí. Následně začne období utkání družstev, na které se již všichni těšíme.
Na prázdniny jsme pro děti připravili
ve Sportareálu Příměstský sportovní
tábor – tenis, míčové hry, florbal, kondiční cvičení v termínech 31. 7. – 4. 8.,
7. 8. – 11. 8., 14. 8. – 18. 8., 21. 8. – 25. 8.2 017.
Tenisové soustředění proběhne v týdnu
28. 8. – 1. 9. 2017.
Další informace o konání našich akcí
včetně výsledků najdete na stránkách
www.tenissatalice.cz.
Neváhejte a přijďte Vy nebo Vaše děti vyzkoušet tenis nebo se jen tak podívat a
podpořit tenisové naděje našeho klubu.
Milan Bíško, předseda oddílu tenisu

Chcete mít skvělou
figuru do plavek?
Rádi bychom nabídli v brzké době sportovní aktivitu v Sportareálu Satalice pro
širokou veřejnost všech věkových kategorií. Zařizujeme vybavení posilovny
v prvním patře, vybavení tělocvičny
v přízemí. Bude se jednat například o cvičení pro ženy na všechny partie s profesionální trenérkou, dále o kruhové trénin‑
ky na celkové posílení těla, box, a to opět
s profesionálním trenérem. Každý ale
může své tělo chodit potrápit sám. K tréninkům budou připraveny šatny, sprchy,
zamykatelné skříňky. Po domluvě je možno využít saunu i whirlpool. Tréninky
budou probíhat vždy v domluvené hodiny, je však možnost si s trenéry domluvit
i individuální přístup.
Ceníky, termíny připravujeme, všichni
občané je obdrží formou letáku a budou
vyvěšeny na vývěsce TJ SK SATALICE
u úřadu. Doufáme v hojný počet zájemců, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví
i figuru.
Za TJ SK Satalice
Roman Hogen

HOROLEZECKÝ ODDÍL SATALICE SLAVÍ LETOS 20 LET

Zní to až neuvěřitelně, ale je to tak. První
lezecký oddíl v Satalicích začal vznikat již
v r. 1997 po příchodu Petra Rubeše na místní ZŠ. Nejprve svépomocí vybudoval malou
bouldrovací stěnku, ale již v r 1999, po rozsáhlé rekonstrukci celé ZŠ, byl zrealizován
projekt klasické lezecké stěny. Tak vznikl
dětský horolezecký oddíl Babojedy, který zahájil pravidelné tréninky. V roce 2008 byl oddíl přejmenován místopisně na HO Satalice.
Oddíl pravidelně vyvíjí úsilí směřující k získávání finanční podpory, převážně ve formě
grantů. Tyto prostředky jsou následně využívány za účelem vylepšení a obnovy materiální výbavy oddílu. Momentálně oddíl připravuje projekt rozšíření stávající lezecké stěny
a tím i vylepšení jejích parametrů.
Hlavním posláním našeho oddílu je naučit
děti zásady jištění a lezení, ukázat jim první
kroky tohoto krásného sportu. Již několik let
nabízíme pravidelné kurzy pro děti v úterý
odpoledne, v r. 2014 díky zájmu veřejnosti přibyly i tréninky dospělých. V současné
době jsou kurzy rozvrženy na dvě dětské
skupiny v Satalicích, a protože máme velmi
šikovné děti a mládež, s pokročilými trénujeme 2x týdně také na největší lezecké stěně
BigWall v Praze ve Vysočanech. Všichni naši
instruktoři mají akreditaci MŠMT (Instruktor lezení na umělých stěnách), v r. 2016

tři z nich úspěšně absolvovali také proškolení ČHS a získali trenérskou licenci C.

SATALICE I, úterý 17–18 hod.
Trénink především pro nejmenší děti,
ale také pro mladší začátečníky.
Kurz je svou náplní zaměřen především na
rozvoj motoriky dětí (zpřesnění a zefektivnění pohybů), trénink rovnováhy a stability.
Zohledňujeme potřeby menších dětí, které
vyžadují častější střídání činností a jejich
různorodost, proto zařazujeme do programu
i hry.
SATALICE II, úterý 18–19 hod.
Tato tréninková skupiny je určena pro děti,
které již mají zkušenosti s lezením, nebo též
starší začátečníky, kteří ostatní brzy doženou.
V tomto kurzu pokračujeme v rozvoji dovedností, které děti získaly v kurzu předešlém,
a dále se více zaměřujeme na aktivity směřující k rozvíjení lezecké zdatnosti. Do tréninku jsou zahrnuty i složitější lezecké problémy
a děti se učí základům jištění.
SATALICE III, úterý 19–20 hod.
Tato tréninková skupina je určena pro dospělé začátečníky a pokročilé lezce z předchozího kurzu. Oproti ostatním satalickým

kurzům tvoří vetší část tréninků samotné
lezení. Dospělí, kteří se u nás naučí základy lezení a jištění, mohou své dovednosti
bez obav používat na jakékoliv jiné stěně,
pro dospělé jsme navíc letos otevřeli nový
výkonnostní kurz ve Vysočanech.
Pokud máte o lezení zájem, neváhejte přijít
mezi nás, rádi uvítáme další nadšené lezce.
Více informací najdete na www.hosatalice.cz.
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NOVINKY ZE SPORTAREÁLU SATALICE
• Změna ve vedení SAS na funkci jednatele,
do které byl jmenován před koncem roku Milan Bíško. Zároveň došlo i k výměně dozorčí
rady a odchodu některých nájemců provozní
budovy. Tyto uvolněné prostory tělocvičnu,
salonek a šatny v 1. patře si pronajala Tělovýchovná jednota.
• Probíhala oprava prostor restaurace a zázemí, kiosku a kuchyně. Nemalou investici do
zařízení kuchyně podpořili zastupitelé městské části.
• Díky tomu se podařilo zajistit akce ve Sportareálu. Těmi byly zimní fotbalový turnaj,
několik víkendových soustředění našich i zahraničních fotbalových týmů i tenisové turna-

je. Dále mezinárodní zápas v rugby i výroční
schůze dobrovolných hasičů.
• Tím, že se rozšířila společnost SAS o další provoz, hledáme nové spolupracovníky
do našeho týmu na pozici kuchař, obsluha
občerstvení a recepční. K doptání na recepci Sportareálu nebo na mailové adrese
jednatel@sport-areal-satalice.cz.
Zároveň bych chtěl všechny Sataláky i přespolní pozvat do areálu nejen sportovat, ale i zafandit a podpořit malé i velké sportovce, nebo
se jen sejít s přáteli.
Milan Bíško,
jednatel SAS

Vítání občánků a druhé setkání jubilantů
Městská část Praha-Satalice na jaře pravidelně
slavnostně vítá nové občánky. Prosíme rodiče
dětí narozených v období od 1. 3. 2016 do 1.
3. 2017, kteří mají zájem zúčastnit se slavnostního odpoledne, aby se přihlásili na úřadě u
paní Vlčkové, tel. 286 851 326, mail: vlckova@
satalice.cz.
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ proběhne v sobotu 10. 6. od 15 hod. v sále ZUŠ, ul.
K Rybníčku 8.

Na přivítání našich nejmenších naváže společné setkání s váženými jubilanty městské části
Praha-Satalice. Občané, kteří oslaví své životní
jubileum v měsících dubnu, květnu a červnu,
obdrží od úřadu osobní pozvánku.

SETKÁNÍ S JUBILANTY proběhne v sobotu
10. 6. od 16 hod. v sále ZUŠ, ul. K Rybníčku 8.
Budeme se opět těšit na milá setkání!

POZOR! Změny v číslování
autobusů od 29. 4. 2017
202 – oblast Kbel
Linka 202 mezi zastávkami Nádraží Kbely a Sovenická bude
obousměrně vedena přes zastávku
Bakovská v ulici Bakovská. Stávající zastávky Bakovská pro linku
202 v ulici Toužimská budou zrušeny.

uvolnit, jak od nočních linek (501
a výše), tak od školních linek (551
a výše). Od 1. 9. 2017 by školní autobusové linky nesly označení 251
a výše. Aby tento krok mohl být
realizován, je nutné přečíslovat
stávající autobusové linky nesoucí
označení v rozmezí 251 až 269.

269 – nově 209 (dopravce STENBUS s.r.o.)
Důvodem přečíslování je rozvoj
sytému PID a postupná integrace dalších oblastí Středočeského
kraje. V rámci tohoto procesu
bude nutné v dohledné době využít pro očíslování příměstských
i regionálních linek i číselnou
řadu od čísla 500 a výše. Proto je
nutné tuto číselnou řadu postupně

513 a 603 – nově sloučeny pod
linku 953
Z výše uvedených důvodů a také
z důvodu prodloužení části spojů
dnešní linky 513 budou přečíslovány i noční linky 513 a 603,
které budou zároveň sloučeny do
jedné linky pod číslem 953 v trase
z Palmovky přes Letňany, Kbely,
Satalice a Vinoř do Brandýsa nad
Labem-Staré Boleslavi.

inzerce

Satalický zpravodaj / duben 2017

Velkoobjemové
kontejnery
12. dubna, 14–18 h. ul. K Pyramidce
13. května, 9–13 h. ul. Zahrádkářů
14. června, 14–18 h. ul. K Hluboké cestě

Velkoobjemové
kontejnery na BIO
odpad
9. dubna, 9–12 h. ul. K Hluboké cestě
29. dubna, 9–12 h. Rážova
13. května, 9–12 h. K Pyramidce
28. května, 9–12 h. Zahrádkářů
17. června, 9–12 h. K Hluboké cestě
Do VOK na BIO odpad patří především
listí, tráva, větve, neznečištěná zemina,
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu.
Nepatří do nich živočišné zbytky!
U kontejneru bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
inzerce

www.facebook.com/satalice

Ohnisková deratizace
PRO MAJITELE PSÍCH MAZLÍČKŮ –
na území MČ Praha
NOVÉ PSÍ ZNÁMKY
-Satalice
Na katastrálním území Satalic proběhne
v období 3.–27. dubna speciální ochranná
deratizace. Na provedení celého zásahu budou použity voskové a granulované nástrahy
Hubex, Brocum G, Deration G a Deralan G.
Tyto nástrahy proti myšovitým hlodavcům
budou kladeny do deratizačních staniček a do
myších nor. Místo položené nástrahy bude
vždy opatřeno výstražnou cedulkou s razítkem dezinfekčního střediska a datem provedení práce. Přípravky, které budou během
zásahu použity, jsou schváleny Ministerstvem
zdravotnictví ČR – hlavním hygienikem ČR.

MÁTE PLATNÝ
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ?
V letošním roce postupně vyprší platnost více
než 800 tisícům řidičských průkazů. Jedná
se o průkazy vydané v roce 2007 s dobou
platnosti na 10 let. Řidiči by si měli platnost
svého ŘP zkontrolovat a včas požádat o jeho
výměnu. Největšímu počtu ŘP vyprší platnost
během března, října a listopadu. Výměnu lze
provést již 3 měsíce před skončením plat‑
nosti ŘP a je zcela bezplatná.
Lhůta pro vydání nového ŘP je 20 dnů. O výměnu lze požádat také ve zrychlené lhůtě do
5 pracovních dnů. Za to si však řidiči připlatí
500 Kč.
Výměnu ŘP v hlavním městě Praze provádí
Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy, Na Pankráci 1685/17,19, Praha
4 (budova Business Centrum Vyšehrad).
K výměně je třeba platný průkaz totožnosti,
jedna průkazová fotografie a současný ŘP.
Více na www.praha.eu

PRAŽSKÁ
LÍTAČKA I BEZ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Rada hlavního města Prahy schválila od 1. 2.
2017 zavedení karty pražské MHD „Lítačka“
bez evidence osobních údajů. U již vydaných
karet mohou držitelé požádat o vymazání ze
systému. Lítačku začalo město vydávat loni
v březnu a karta postupně nahrazuje Opencard, kterou Praha již nevydává (platné karty
ale mohou lidé nadále používat). Od 1. dubna 2017 dochází ke změně otevírací doby Zákaznického centra Lítačka ve Škodově paláci
(Jungmannova 35/29, Praha 1) a Infolinky Lítačka: PO až ČT: 8:00 – 18:00, PÁ: 8:00 – 15:30.
Více na: https://www.litacka.cz/

Vážení majitelé hafíčků a hafanů,
probouzející se jaro nás láká k úklidu zahrádek i předzahrádek a bohužel odkrývá, co
letošní zimní sníh milosrdně skrýval – exkrementy po našich psích mazlíčcích. Celorepublikový nešvar se bohužel nevyhýbá
ani Satalicím, a proto nám nezbývá než stále
znovu nabádat: UKLÍZEJME PO SVÝCH
PEJSCÍCH. Čistota v Satalicích je v zájmu
každého z nás. Většina z nás či našich blízkých si z procházky na svých botkách leccos
přinesla a ví, jak nepříjemné je projet sekačkou na trávu byť suchým exkrementem.
Nechtějme ani domýšlet, co pak následně
dýcháme…

Připomínáme, že podmínkou držení psa
na území Prahy je jeho označení čipová‑
ním nebo tetováním. Nicméně ke zjištění
majitele zatoulaného pejska je v tomto případě potřeba čtečka mikročipu a to znamená návštěvu veterináře. Vzhledem k častým
nálezům pejsků se v Satalicích proto vrátíme
rovněž i k původnímu označení pomocí psí
známky. Známky se budou oproti podpisu
vydávat v úřední dny, tj. pondělí a středa
do 18 hodin, v ostatní dny v dopoledních
hodinách v přízemí v budově úřadu, další případné informace Vám podáme na tel.
273 130 481. Na známce bude vyraženo
logo Městská část Satalice a pořadové číslo,
díky kterému náš městský strážník nebo i
případný nálezce třeba i z okolních obcí
zjistí dotazem na satalickém úřadě kon‑
takt na majitele psa. Vyzýváme tímto majitele psů, aby se v průběhu dubna či května
dostavili na úřad městské části Satalice
k převzetí známky!
Dále apelujeme na držitele pejsků, aby důsledně odhlašovali a přihlašovali nově chované psy. Každý pes musí mít unikátní číslo
mikročipu příp. tetování. Pokud si pořídíte
nového pejska, kterého nezaregistrujete, a
pes se zatoulá, bude s vámi vedeno přestupkové řízení, přestože řádně hradíte poplatek
za držení psa. Doporučujeme Vám, pokud
máte pochybnost o správné evidenci vašeho
současného psa, abyste stav ověřili, a to buď
osobně na úřadě (např. při přebírání nové
psí známky) nebo telefonicky na výše uvedeném čísle. Rovněž je třeba ohlašovat přestěhování psa nebo změnu držitele psa, jinak

za něj nadále odpovídáte a máte povinnost
hradit poplatek za držení psa.
Děkujeme tímto majitelům pejsků za
úhradu místního poplatku za držení psa a
apelujeme na ty, kteří tak ještě neučinili, aby
poplatek neprodleně uhradili a to buď hoto‑
vostně v pokladně úřadu, nebo převodem
na účet městské části podle následujících
dispozic:
Místní poplatek za psy
Místní poplatek ze psů je splatný od 1. 1.
do 31. 3. v každém roce. Majitelé psů, kteří
nečerpají dvouletou úlevu, poskytnutou za
označení psa čipem a jeho následné přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl.
m. Prahy, případně majitelé, kteří si vezmou
psa z útulku a doloží to příslušnými doklady,
zaplatí poplatek:
300,- Kč za jednoho psa
600,- Kč za druhého a každého dalšího psa
200,- Kč za jednoho psa, je-li držitel
poživatel
invalidního,
starobního, sirotčího nebo 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 určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem objektu
900,- Kč za druhého a každého dalšího
chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická
osoba, která je zároveň vlastníkem objektu
Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po,
St 8:00-18:00 hod.) na ÚMČ Praha-Satalice,
K Radonicům 81, Praha 9, v přízemí úřa‑
du, tel.: 273 130 481 nebo bankovním
převodem na účet č. 0502655998/6000,
variabilní symbol 1341+ vaše číslo popisné
domu (např. 134181 – pokud by byl pes dr‑
žen v budově úřadu).
A závěrem: Jménem mysliveckého spolku
prosíme majitele psů, aby měli své miláčky v lese na vodítku. Zvěř v satalické oboře
a přilehlém okolí bude mít mláďata!

PŘIPOMÍNÁME NÁJEMCŮM ZAHRÁDEK
A GARÁŽÍ

Do konce dubna je splatný nájem za pronájem pozemků v ulici Před Tratí, zahrádek v ulici
K Radonicům a pozemků pod garážemi v ulici U Řempa. Prosíme všechny nájemce o včasnou
úhradu. Děkujeme!
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SATALICE MAJÍ NOVÉHO
KRONIKÁŘE

1. ledna 2017 jsem byl jmenován kronikářem
městské části Satalice. A protože, podle pravidel pro vedení kronik, se má každý kronikář
představit, činím tak i já.
Jmenuji se Libor Vrabec, narodil jsem se
v roce 1955 u sv. Apolináře, ale hned poté
jsem již drandil v kočárku na dvorku domu
Bukáčkových v ulici Zahrádkářů. V roce 1958
se moji rodiče přestěhovali do domu rodiny Kavalových v dnešní Budovatelské ulici,
ale na konci téhož roku jsem s rodiči a bratrem odjel na 4 roky do Argentiny. Po návra-

tu jsem navštěvoval ZDŠ v Satalicích a v roce
1970 jsem nastoupil do učení, jako knihkupec
v n. p. Kniha Praha, později jsem odmaturoval
na Střední knihovnické škole v Praze. Knižní
profesi jsem zůstal věrný celý život (několik
let jsem se zabýval i hudbou či počítačovými
hrami).
V roce 1993 jsem se po patnácti letech vrátil
s rodinou zpět do domu mých rodičů v Trabantské ulici. Od konce 90. let se zajímám
o historii své rodné obce a tento koníček se nakonec rozvinul tak, že jsem již vydal dvě knihy
o Satalicích a již přes rok pracuji na třetí.

Po dohodě s vedením Satalic budou vytvořeny
nové internetové stránky určené pouze kronice naší městské části. Rád bych tam ukládal
co nejvíce obrazového materiálu, aby se každý
mohl podívat na vývoj Satalic za posledních
více než 100 let. Budu rád, když nám zapůjčíte
jakýkoliv obrazový materiál či jiné věci spojené s naší obcí. Proto chci také poděkovat těm,
kteří takto letos již učinili a zapůjčili fotografie, které dokumentují historii Satalic. Děkuji
tímto paní Čihákové a Strnadové, paní Szurikové a paní Poddané a jejímu synovi Jaroslavovi a dovoluji si ukázat něco z jejich zápůjček.
Další zapůjčené fotografie budou v příštím
čísle.
Libor Vrabec

Na fotografii od paní Čihákové prochází v roce 1935 dožínkový průvod ulicí K Čističce. Domy na fotografii
dnes asi nepoznáte, protože všechny prošly přestavbou.

Paní Poddaná kromě jiných fotografií zapůjčila i tuto, kde je vidět učitelský dům v ulici U Obory, ještě bez
garáží a oploceného pozemku. Všimněte si zničené zdi okolo obory.

Z filmového plakátu od Jar. Poddaného je patrno,
že 11. 2. 1939 se v Satalicích promítala Sněhurka.
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