
Vážení spoluobčané,
ještě před létem jsme 
dostali skvělou zprávu 
- Praha uvolní finanční 
prostředky na podpo-
ru projektů městských 
částí včetně Satalic. 
Naše žádosti jsme za-
měřili na úpravy budo-
vy školy, a  to zejména 
v  nejvyšším poschodí, 

kde v  teplých měsících stoupá teplota do 
téměř subtropických hodnot, dále úpravu 
vstupu do školní družiny, aby byly vyslyšeny 
prosby vychovatelek na rozšíření prostoru 
pro aktivity dětí a zároveň rodičů na mož-
nost krytého čekání na děti, a také na vylep-
šení školního hřiště. Druhá dotace byla při-
dělena na vnitřní rekonstrukci Sportareálu.
V  letních měsících budou pokračovat sta-
vební práce v areálu statku. V červnu byla 
dokončena rekonstrukce skladového ob-
jektu za budovou ZUŠ, kde již nyní působí 
nájemce se svými podpůrnými aktivitami 
pro vozíčkáře.
Zahájili jsme rekonstrukci budovy býva-
lé sýpky, která bude sloužit novému účelu 
jako komunitní dům. Vnější rekonstrukce 
by měla být dokončena do nástupu zimy, 
pak přijde na řadu úprava vnitřních prostor. 
Plánovaný termín dokončení stavby, na kte-
rou byly přiděleny finanční prostředky z ev-
ropských fondů, je červenec příštího roku. 
A poté přijdou na řadu i očekávané byty pro 
seniory.
V červenci až listopadu bude probíhat vnější 
rekonstrukce budovy bývalého chléva podél 
ul. K Rybníčku a plynofikace celého areálu. 
Tyto projekty jsou financovány hlavním 
městem se spoluúčastí MČ ve výši cca 5 %.

Dovolte popřát všem krásné léto, a  pokud 
nebudete právě trávit zaslouženou dovole-
nou mimo Satalice, poznamenejte si do ka-
lendářů víkend 28.–30. července a přijměte 
pozvání na obnovenou Svatoanenskou pouť, 
kterou pro nás pořádají naši dobrovolní  
hasiči.

Milada Voborská
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Na svém červnovém zasedání rozhodlo zastu-
pitelstvo hl. m. Prahy o rozdělení přebytku hos-
podaření z  roku 2016 ve prospěch projektů do 
oblasti školství a sportu, sociální a zdravotnictví, 
zkvalitnění veřejného prostoru a služeb a rekon-
strukce majetku města. Reflektovalo tím mj. žá-
dosti městských částí na financování akcí, které 
není možné realizovat z  jejich rozpočtů. Naše 
žádosti byly zaměřeny na rekonstrukce budov zá-
kladní školy a Sportareálu.
Satalická škola, ačkoli poměrně mladá, postrádá 
zateplení fasády největšího traktu, kde je umístě-
na většina tříd a jakékoli zastínění oken na jižní 
stěně. Světlíky v  nejvyšším patře sice poskytují 
v  chodbě světelnou pohodu, v  teplých měsících 
však propouští do místností teplo a  v  zimě na-
opak chlad. Z přidělených finančních prostředků 
bude zpracován projekt a  následně realizováno 
zateplení pláště budovy, instalace předokenních 
žaluzií na JV straně, včetně rozvodů elektřiny 
i  ve vnitřní části budovy, dále dojde k  úpravě 
prosklené střechy, odstranění dutinkových výpl-

ní a vytvoření nové hliníkové konstrukce, včetně 
okenních tabulí a  jejich zastínění. Zároveň je již 
projektově připravena úprava vstupního prosto-
ru školní družiny ve prospěch větších ploch pro 
aktivity dětí a oddělené čekárny pro rodiče. Sou-
částí žádosti o dotaci je i úprava školního hřiště 
a doplnění o sportoviště potřebná k výuce tělesné 
výchovy v  areálu ZŠ, projekt je zpracováván ve 
spolupráci s učiteli TV.
Druhá část dotace je určena pro vnitřní rekon-
strukci budovy zázemí sportovišť ve Sportareálu, 
zejména fotbalových a tenisových šaten. Konkrét-
ně jde o rekonstrukce sprch a wc, včetně podlah 
a  hydroizolací, výměna poškozených podlaho-
vých krytin, lokální výměna poškozených sádro-
kartonů v hotelových pokojích, včetně výmalby, 
obnova technického zázemí (po zjištění možnosti 
rozšíření plynovodního rozvodu z  kotelny do 
kuchyně navazující na restauraci, oprava vzdu-
chotechniky). Realizace těchto akcí proběhne po-
stupně do konce tohoto roku.

12 MILIONŮ PRO 
ŠKOLU A SPORTAREÁL

Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY

Po skoro dvou desetiletích jsme se rozhodli, že 
obnovíme tradici v pořádání Anenských pou-
tí v Satalicích. Dříve se tyto poutě odehrávaly 
v oboře a jejím okolí, ale to dnes již není možné. 
Proto jsme jako nejvhodnější místo pro uspo-
řádání této akce zvolili Sportareál v Satalicích.
Program obnovené pouti bude lákavý pro malé 
i velké:

• Od pátečního poledne do nedělního odpo-
ledne se můžete těšit na parkovišti Sportareálu 
na klasické pouťové atrakce pro návštěvníky 
všeho věku.
• V pátek 28. 7. od 21.00 hod. znovu ožije let-
ní kino, které bude pro tento večer připravené 
v prostoru nádvoří Sportareálu.
• V sobotu 29. 7. odpoledne se na pódiu vedle 
hlavní budovy Sportareálu představí amatérské 

hudební kapely a  na jejich program plynule 
naváže zlatý hřeb celého víkendu – Taneční zá-
bava pod širým nebem pod vedením skupiny 
Fragment Band.
Vstup do prostoru pouti bude po celý víkend 
ZDARMA, pouťové atrakce za symbolické 
vstupné. Těšíme se na vaši návštěvu! 

Za pořádající SDH Satalice Tomáš Maršál

PŘIJĎTE NA  ANENSKOU POUŤ 28.–30. 7. 2017!
ČEKAJÍ VÁS KOLOTOČE, KINO I TANCOVAČKA!



Satalický zpravodaj / červen 2017

www.satalice.cz2
LOKÁLNÍ OBNOVA POVRCHŮ 
KOMUNIKACÍ
Obnova komunikace Marvanova, Hálova, 
K Pyramidce, Drahelická, Zahrádkářů – probí-
há úprava povrchu na místech, kde se zámková 
dlažba propadá, je znečištěna nebo poničena. 
Předpoklad dokončení během července.
Byla dokončena obnova povrchu chodníku 
v ul. Za Školkou a přístupové cesty k ordinacím 
lékařů.

STATEK – BUDOVA G
Rekonstrukce budovy byla dokončena a  pro-
story předány nájemci, panu Kuchtovi, který 
je bude využívat jako skladové prostory na 
pomůcky pro handicapované. Fotografie z re-
konstrukce najdete na webových stránkách 
městské části.

STATEK – BUDOVA D (BÝVALÁ SÝPKA)
Na vybudování komunitního domu z  bývalé 
sýpky v areálu statku byla městské části přidě-
lena dotace z evropských fondů. Výběrové ří-
zení na rekonstrukci budovy podle projektové 
dokumentace vyhrála společnost Konsit, která 
má dostatek zkušeností s rekonstrukcí historic-
kých objektů. Práce budou zahájeny v červnu, 
termín dokončení vnější i vnitřní rekonstrukce 
budovy je srpen 2018.

STATEK – BUDOVA B (BÝVALÝ KRAVÍN)
Bude zahájena rekonstrukce budovy, v  níž 
v  současné době působí tři nájemci (drobní 
živnostníci).
Dojde k výměně střešní krytiny, sanace zdiva, 
odvlhčení objektu, nové okapy, nová fasáda, 
výměna oken a  vrat. Při rekonstrukci bude 
upraveno okolí objektu, zídka podél ulice 
K Rybníčku, budou vydlážděny přístupové ko-
munikace a úprava zeleně.

NOVÉ CEDULE
U  vjezdů na území 
městské části byly 
osazeny nové smalto-
vané oválné cedule se 
znakem a názvem naší 
městské části pro snad-
nější orientaci přespol-
ních návštěvníků.

KOMUNIKACE U ARBORKY
Dočasně došlo k zastavení stavby v ulici U Ar-
borky, kde chyběla podepsaná smlouva se 
SŽDC o přeložce kabelů. Celá situace je již do-
řešena a bude se pokračovat dle platného sta-
vebního povolení během prázdnin.

ZAHRÁDKY V UL. K RADONICŮM
V letošním roce byl obnoven plot na zahrád-
kách v ulici K Radonicům, aby bylo zabráněno 
vstupu osob i okusu rostlin zvěří. Připravujeme 
pro příští rok projekt na zavedení elektrického 
proudu a  vrt pro studnu. Nově bude od čer-
vence pronajatý pozemek č. 47, který dříve vy-
užíval ke své činnosti spolek myslivců, máme 
také vytipovanou ještě jednu lokalitu v  Sata-
licích vhodnou pro zahrádkářskou činnost. 

DĚTI PŘIJATÉ DO MATEŘSKÉ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SATALICÍCH
Pro školní rok 2017/2018 bylo přijato do naší 
mateřské školy 56 dětí, z toho 22 ze Satalic, 17 
z Vinoře a 17 z okolních obcí a MČ.
Základní škola přijala do prvního ročníku 46 
žáků ze Satalic, 5 z Radonic a 4 z dalších obcí, 
jejichž sourozenci již navštěvují naši základní 
školu.
Všechny děti ze Satalic tedy byly přijaty jak 
v mateřské, tak v základní škole.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY SLAVILY 
TISÍCEM AKCÍ VE 280 MĚSTECH CELÉ-
HO ČESKA
Dne 30.  května proběhl jedinečný happening 
ZUŠ Open, ke kterému se připojila i  naše 
umělecká škola. Zástupkyně ředitelky ZUŠ 
Pravomila Vyklická připravila výstavu kre-
seb, grafik a  ukázky technik, jako je napří-
klad linoryt. Nad celostátní akcí ZUŠ Open 
převzala patronát např.  mezzosopranistka 
Magdalena Kožená, která loni založila fond 
na podporu ZUŠ. Dalším z  patronů byl 
i  Zdeněk Svěrák. Cílem projektu je přiblí-
žit vyučované obory dětem a  následně je 
naučit lásce k  hudbě, výtvarnému nebo ta-
nečnímu umění. Upřednostnit tvořivost 
a  rozvoj jejich schopností před počítači, 
tablety, mobily nebo televizí.

Od nového školního roku 2017/2018 bude 
v Satalicích otevřen nově taneční obor.
Přijímací řízení proběhne během září 2017. 
ZUŠ se těší na další talentované děti ze 
Satalic a okolí! 

PODPISY PRO KANDIDÁTY NA PREZI-
DENTA
V příštím roce budeme volit prezidenta České 
republiky. Každý nezávislý kandidát pro přímou 
volbu prezidenta musí nasbírat 50 000 podpisů, 
aby se jí mohl zúčastnit. V přízemí úřadu MČ 
Praha -Satalice je možné připojit svůj podpis na 
podpisový arch pro kandidáty na úřad prezi-
denta, jejichž podpisové archy máme k dispo-
zici. Prozatím je možné podepsat petiční archy 
na podporu kandidatury pana Mgr.  Michala 
Horáčka, Ph.D., pana prof. Ing. Jiřího Draho-
še, DrSc., Dr. h. c., a pana MUDr. Marka Hil-
šera, Ph.D. Podpisové archy dalších kandidátů 
budeme připojovat, jakmile budou k dispozici. 
Podpořit lze i  více kandidátů. Podpisem pe-
tičního archu nikoho NEVOLÍTE, jen dáváte 
kandidátům šanci ucházet se o úřad preziden-
ta. Koho budete při prezidentské volbě volit, je 
jenom na vás.

PODĚKOVÁNÍ PANU JANDOVI,
ČLENOVI PRACOVNÍ ČETY
Mráz nemráz, horko nehorko, pan Janda byl 
oporou pracovníků údržby i úřadu městské 
části ve všech chvílích, kdy bylo nutné v Sa-
talicích vyřešit cokoli z oblasti údržby. Díky 
němu především fungovaly pracovní stroje, 
byla posekaná tráva, odklizený sníh, opra-
vená hřiště, vymalované byty  atd.  atd. Pan 
Janda v srpnu ukončí své působení pro naši 
městskou část po více než 22 letech a my mu 
za všechny MOC DĚKUJEME A PŘEJEME 
KRÁSNÉ DNY v důchodu, i když nevěříme, 
že nebudou pracovní.

NEDĚLNÍ KLID - Děkujeme všem, kteří 
respektují neděli jako den klidu, a žádáme 
ostatní, aby s ohledem na své sousedy 
odložili hlučné práce (včetně sekání trávy) 
na jindy.

Sledujte nás také  
na Facebooku 

INFORMACE STAROSTKY – ČERVEN 2017
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Na jaře proběhlo v  Satalicích něko-
lik kulturních akcí pro děti i  dospělé. 
Nejprve jsme 30.  dubna společně strávili ča-
rodějnický večer. Jako obvykle se konala stra-
šidelná stezka pro děti v  Satalické oboře a  pak 
na novém hřišti vedle mateřské školy proběhla 
zábava zakončená opékáním buřtů a  „pálením 
čarodějnic“. Poděkování patří zejména řadě 
dobrovolných čarodějnic, skautskému oddílu 
Amazonek i dobrovolným hasičům. Třešničkou 
na závěr bylo skvělé hudební vystoupení kapely 
pod vedením pana Šulce. Ti všichni se postarali 
o krásný doprovodný program. Dle vašich reakcí 
se akce i tentokrát povedla, a to jsme moc rádi. 
V sobotu 13. května jsme v Sokolovně opět při-

vítali divadelníky a poprvé k nám zavítal Diva-
delní spolek Tyl z  Bakova nad Jizerou se svou 
situační komedií „Manželství až za hrob“. Hra 
byla vtipná, tzv. „ze života“, a skvěle se u ní po-
bavilo více než 80 diváků. I  sami aktéři si po-
chvalovali výbornou atmosféru, dobré občerst-

vení i nadšené obecenstvo, a tak existuje vysoká 
pravděpodobnost, že k  nám v  budoucnu opět 
přijedou s  nějakým jiným povedeným kusem. 

V neděli 4. června se ve Sportareálu uskutečnila 
již tradiční oslava Mezinárodního dne dětí. Ač-
koliv si s námi počasí dost pohrávalo a sluníčko 
se často schovávalo za dešťové mraky, akce se 
stejně povedla a všichni si ji užili. Na děti čekaly 
zábavné sportovní i poznávací soutěže, pohádka 

divadla Prima den, 
skákací hrad, mys-
livci, hasičské i po-
pelářské auto a na-
konec i  odměna 
v podobě nanuku. 
Mňam! :-) Velmi 
se líbila i půjčovna 
sportovních kolo-
běžek z  Brandýsa. 
 
Ve středu 21. červ-
na jsme se v Sata-
licích poprvé za-
pojili do celostátní 
charitativní akce 
T -Mobile Olym-

pijský běh. Ten má v Čechách dlouhou tradici. 
Pořádá se již od roku 1987 ve více než 70 měs-
tech a  obcích a  za pomoci Českého rozhlasu 
v něm ve stejný čas startují desítky tisíc běžců. 
V Satalicích měl letos svou premiéru bronzový 
5 kilometrový závod pro dospělé, do něhož se 
registrovalo 74 běžců a běžkyň. Ti tak díky star-
tovnému přispěli na dobrou věc, neboť i pomo-
cí jejich drobného příspěvku může Olympijská 
nadace podporovat sportování stovky dětí ze so-
ciálně slabších rodin. Děkujeme organizátorům 
i všem podporovatelům a těšíme se na to, že si 
u nás tento běh vybuduje tradici a příští rok se do 
něj zapojí mnohem více běžeckých nadšenců :-) 
 
A NA CO SE MŮŽETE JEŠTĚ LETOS TĚŠIT?

O letním víkendu 28.–30. července bychom vás 
ve spolupráci s  dobrovolnými hasiči moc rádi 
pozvali na první Svatoanenskou pouť. Bude 
se konat ve Sportareálu a těšit se můžete mj. na 
letní kino, amatérské hudební kapely, grilování 
i  pravou vesnickou tancovačku pod hvězdami. 
Bližší informace najdete s předstihem na inter-
netových stránkách městské části www.satalice.
cz. Pokud se akce povede, rádi bychom z  ní 
udělali tradici. Jestli budete v  Praze, přijďte :-) 
 
Na podzim bychom pro vás ještě rádi zorganizo-
vali jedno až dvě divadelní představení (prav-
děpodobně v  měsících září a  říjnu) a  nebude 
chybět ani svatomartinská husa spojená s lam-
pionovým průvodem a překvapením (11. listo-
padu), tradiční rozsvícení vánočního stromu 
spojené se sousedským pečením (2. prosince) 
a Štědrovečerní zpívání před kapličkou s rodi-
nou Šulcových (24. prosince dopoledne). Schvál-
ně, jestli se nás letos sejde opět více než loni? :-) 
A  jako vždy, i  tentokrát pro vás máme výzvu 
k  zapojení. Nadšeně vítáme každého dobro-
volníka, který by nám chtěl pomoci s organi-
zací jakékoliv akce. Hlásit se můžete na úřa-
dě městské části, předem moc děkujeme :-) 
 
Přejeme vám krásné léto a těšíme se na shleda-
nou na dalších kulturních akcích u nás v Satali-
cích.

Za kulturní komisi 
Petra Dolejšová

a Michaela Nováčková

KULTURNÍ ŽIVOT V JARNÍCH MĚSÍCÍCH

Vážení chovatelé pejsků,
jak jsme psali již v dubnovém vydání Satalic-
kého zpravodaje, všichni psi držení na území 
Satalic by měli být označeni kromě mikroči-
pu či tetování rovněž psí známkou s  logem 
MČ Praha -Satalice, díky které bude o hodně 
snadnější vrácení ztraceného pejska majite-

li. Čtečku mikročipu u  sebe strážníci měst-
ské policie běžně nenosí, vše se řeší pomocí 
odchytové služby a Magistrátu hl. m. Prahy. 
Zatoulaný pes je umístěn v  útulku v  Troji 
a následně je majitel psa projednáván v pře-
stupkovém řízení. Obojí bývá pro majitele 
psa finančně i časově velmi nepříjemné.

Prosíme tímto chovatele pejsků, kteří 
si ještě novou psí známku na úřadě MČ 
Praha -Satalice nepřevzali, aby tak co nej-
dříve učinili. Více informací Vám poskyt-
neme na tel. 273 130 481, případně na tel. 
286 851 326.

Psí známky usnadní identifikaci pejska
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Vážení spoluobčané,
přestože jsme již podvakrát nevyužili míst-
ního zpravodaje, abychom vás informovali 
o naší činnosti, stále pokračujeme v našich již 
tradičních schůzkách a  dále jsme se scházeli 
a  budeme scházet vždy již v  tradičních pon-
dělcích. Je však i skutečností, že naše činnost 
na těchto schůzkách spočívá především v de-
batách o  událostech o  dění jak ve světě, tak 
i u nás zde.
Díky příspěvku od místního úřadu jsme usku-
tečnili letos již jeden výlet. Ptáte se kam? Výlet 
směřoval do Velkého Března, kde jsme navští-
vili sice malý, ale přesto krásný zámeček, který 
si nechal vybudovat pro svůj důchod hrabě 
Karel Chotek. Později ho přestavil jeho vnuk 
do dnešní podoby. Pro osvěžení zájemcům 
o historii z rodu Chotků pocházela i manžel-
ka následníka trůnu Ferdinanda de Este. Jak 
skončili oba dva, ví snad každý – zemřeli na 
následky zranění po Sarajevském atentátu, 
který byl vlastně prvopočátkem 1. světové vál-
ky.
Druhým místem, které jsme navštívili, byl 
zámek Nový hrad. Je situován na návrší obce 
Jimlín nedaleko Loun. V  současné době je 
sice v rekonstrukci, ale i on stojí za vidění. Má 
krásně opravené renesanční stropy.
V měsíci červnu připravujeme výlet do Často-
lovic a do zámečku v Doudlebech.
Tolik, vážení občané, k  naší činnosti. Chtěli 
bychom nebo spíše bychom si přáli, aby se naší 
činnosti účastnilo daleko více lidí než v sou-
časnosti. Vás lidí na zaslouženém odpočinku 
je v Satalicích daleko více. Proto vás vyzývám, 
přijďte na naše schůzky. Více lidí bude zname-
nat i rozšíření naší činnosti. Každý je vítán.
Na závěr nám dovolte, abychom vám popřáli 
k vašim dovoleným hodně sluníčka a dovole-
nou bez úrazů.

Jaroslav Henzl

Aktivity klubu seniorů

Slunečné sobotní odpoledne bylo věnováno 
slavnostnímu přivítání dětí narozených do 
letošního května. Na památku symbolického 
přijetí dětí mezi satalické občany byl rodičům 
předán pamětní list děťátka a  dárková pou-
kázka do prodejny Dráčik. Milou atmosféru 

vytvořily děti ze Základní umělecké školy Ma-
rie Podvalové pod vedením paní učitelky Ro-
síkové. Všem zúčastněným děkujeme a  pře-
jeme pěkné prožití nastávajících letních dní. 
Fotografie ze sobotního odpoledne můžete 
vidět v naší fotogalerii na webu městské části. 

Milí návštěvníci „naší“ ordinace,
ráda bych se s Vámi touto cestou rozlou-
čila a řekla Vám, že jsem byla velmi ráda 
11 let Vaší sestřičkou a Satalice zůstanou 
v mém srdci navždy.
V první řadě bych velmi ráda poděkovala 
paní doktorce Bačkovské, nejen za krásný 
pracovní vztah, ale také za podporu v těž-
kých životních chvílích.
Mé obrovské díky také patří Vám, 
mým milým pacientům. Díky Vám 
byla má práce krásnější. K  poděko-
vání připojuji i  přání pevného zdraví. 

Odchod ze Satalic je součástí změn 
v mém osobním životě. Na Satalice díky 
Vám nikdy nezapomenu, bylo mi ctí tady 
pracovat.

Vaše sestřička Jana

V  sobotu 10.  6. se v  odpoledních hodinách 
uskutečnilo již druhé setkání seniorů, tento-
krát těch, kteří oslavili své jubileum v  dub-
nu až červnu 2017. Na úvod zahrály děti ze 
ZUŠ Marie Podvalové pod vedením paní 
učitelky Rosíkové, potom starostka M. Vo-
borská předala seniorům hodnotný dárek 
a  kytičku. Nakonec se nad kávou a  drob-
ným pohoštěním rozproudila družná zába-
va, při které bylo možné probrat všechno, 
co naše obyvatele v  Satalicích těší i  trápí. 

V přízemí mateřské školy už rok působí vol-
nočasový klub Barevná loďka, který pravi-
delně navštěvují moc milí a  přátelští lidé se 
zdravotním znevýhodněním ve věku od 15 do 
24 let ze Satalic a okolí. Vedoucí klubu M. Po-
dolínská se s námi podělila o program klubu: 
„Každý týden se všichni rádi scházíme a  při 
drobném občerstvení a  v  dobré atmosféře si 
povídáme o  všem možném. Kromě tvoření 
pomocí různých technik s  využitím mno-
ha materiálů si užíváme také mnoho zábavy 
jak uvnitř v tělocvičně, tak venku na hřišti či 
v  přírodě. Poslech hudby, tanec, hraní stol-
ních a  pohybových her je u  nás pravidlem.“ 
Výrobky z jejich dílny vidíte na fotografiích. 

Přivítali jsme nové občánky Satalic

ROZLOUČENÍ 
SE SATALICEMI

SETKÁNÍ S JUBILANTY SATALIC

Klub Barevná loďka
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE 

3. 7. 2017 – 21. 7. 2017.

Stejně jako v jiných letech i letos naši žáci vy-
razili zkoumat zajímavá místa České republiky 
a poznávat, čeho jsou sami bez rodičů schopni.
Čtvrtý květnový týden jsme s  žáky I. A  a  II. 
B vyjeli na projektový výjezd zaměřený na 
výuku plavání do Louňovic pod Blaníkem. 
Ubytovali jsme se v  místním rekreačním 
středisku, jehož součástí byly i  dva bazény, 
které naše děti hojně využívaly. Přilehlé lou-
ky a  lesy poskytovaly spoustu místa k  sou-
těžím, hře i  stavění domečků z  přírodnin. 
Celou školou v  přírodě nás provázel Vládce 
moří, kterému jednotlivé posádky dokazo-
valy své schopnosti: vytrvalost během celé-
ho plaveckého výcviku, statečnost, kterou 
prověřila noční bojovka, kreativitu při ma-

lování triček nebo také zručnost, kterou po-
třebovaly při vázání lodního uzlu. Poslední 
večer našli naši malí plaváčkové odměnu za 
své celotýdenní snažení v  podobě pokladu 
a  byli pasováni na nefalšované mořské vlky. 
Mořští vlkové i se svými rodiči v závěru výjez-
du děkovali mořským pannám (paním učitel-
kám, vychovatelkám a plavčicím) za perfektní 
organizaci celého pobytu a vládkyně divokých 
vod pochválily děti za zvládnutí plaveckého 
výcviku, vzorné chování a  respektování do-
hodnutých pravidel.
Dalšímu projektovému výjezdu v příštím roce 
zdar a ahoj!

Žáci I. A a II. B
a paní učitelky R. Bahníková a J. Křížková

Musím si hned odpovědět, že velmi dobře. 
Tak tedy malé ohlédnutí.
Končí školní rok a také naše roční působení 
v nové budově na adrese K Rybníčku 8/2.
První doteky s  uměním, s  naší kulturou 
i tradicemi zde vede 18 učitelů. V hudebním 
oboru je 93 žáků a studentů a ve výtvarném 
oboru 50.
Velmi si vážíme inspirativního prostředí, do 
kterého učitelé i žáci rádi chodí.
Pobočku vede paní zástupkyně Mgr.  Pra-
vomila Vyklická, a že jí přirostla k srdci, je 
vidět nejen na výzdobě budovy.
V prvním roce se konalo mnoho akcí. Na-
příklad rozsvícení vánočního stromu, Vá-
noční koncert, klavírní recitál, Jarní koncert, 
Den otevřených dveří, výstava výtvarného 

oboru, koncert v  rámci ZUŠ Open a  další. 
Koncertní sál je využíván i  městskou částí 
pro slavnostní příležitosti, jako je vítání ob-
čánků nebo setkání se seniory. Mám radost, 
že u všeho jsou naši žáci a svými vystoupení-
mi obohatí program.
Na přijímací výběrové řízení pro školní rok 
2017/2018 přišlo letos 70 dětí. Ne všichni 
mohou být přijati. Kapacita celé školy (zá-
mek Čakovice + Satalice) je omezena na 720 
žáků a nesmí být překročena. Uchazeči musí 
také prokázat předpoklady ke studiu, tedy 
určitou míru talentu.
V současné době jednám o zavedení taneč-
ního oboru v  Satalicích. Bude -li povolen 
(a myslím, že je to na dobré cestě), navýšíme 
počet žáků o dalších 50 a nabídku obohatí-
me o další obor.
Vše se vyjasní o prázdninách a případné bu-
doucí tanečníky budeme přijímat až v září.
Chtěla bych poděkovat dětem, rodičům, ve-
dení městské části a  všem, kteří nám fandí 
a  pomáhají. S  dobrým pocitem a  optimi-
smem končím školní rok 2016/2017. Přeji 
všem krásné léto, plné slunce, prožité s pís-
ničkou na rtech.

Ivana Heřmánková,
ředitelka ZUŠ

Marie Podvalové

Poprvé se letos do mateřské školy začaly zapi-
sovat děti až na jaře, a to v měsíci květnu. Ale 
abychom seznámili rodiče s prostory mateřské 
školy, zorganizovali jsme „Den otevřených 
dveří“, aby si zájemci o naši mateřskou školu 
prohlédli  prostory mateřské školy, dozvědě-
li se, jak se u nás mají děti dobře, jak a s čím 
si hrají, co se dozví, naučí, co je všechno čeká 
a jaká je u nás pohoda. Přišli i rodiče ze Kbel, 
z  Kyjí, z  Vinoře, i  když věděli, že nejdříve 
umístíme děti bydlící v  Satalicích. Dětem se 
ani domů nechtělo a už se těšily, jak budou do 
školky chodit. Zápis byl 4.  5.  2017, a  jelikož 
v mateřské škole zůstalo ještě několik volných 
míst, proběhl druhý zápis, a to 1. 6. 2017. Škol-
ka bude od září zase plná a budeme se těšit na 
nově příchozí i z okolí.

Posledních červnových dní využíváme 
k tomu, že jezdíme s dětmi na výlety, slavíme 
Den dětí, budeme se loučit s našimi předško-
láky, pojedeme do divadla, a než budou velké 
prázdniny, půjdou se předškoláci představit 
s  vystoupením do základní školy. A  jinak si 
budou užívat zahradu i nový osvěžovací pro-
stor, kde se mohou pro zábavu a  ochlazení 
osprchovat, až nastanou letní vedra.
Jsme školka, kde se na sebe dokážeme usmí-
vat, a máme rádi příjemnou atmosféru.

Marie Špalková, ředitelka školy

Projektový týden základní školy

ZUŠ: Jak se nám daří v Satalicích?

PŘIŠLO JARO 
A S NÍM I ZÁPIS
DO ŠKOLKY
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Po příjímacích zkouškách jsme zažívali 
chvíle plné napětí a všeobecné nedočka-
vosti. Dny plynuly pomalu a  já už před-
pokládal nejhorší, že se na školu, na kte-
rou jsem se tak těšil, v  žádném případě 
nedostanu.
Avšak za několik týdnů přišel zlom v táh-
lém a nesnesitelném čekání. Když jsem se 
podíval na internetové stránky gymnázia 
Botičská, našel jsem ke svému velkému 
obdivu a velké radosti své číslo v sezna-
mu přijatých. Sic jsem nebyl mezi první-
mi, udělalo mi toto nové zjištění velkou 
radost a rozhostila se ve mně tak očeká-
vaná úleva.
Následující školní den jsme zjišťovali, 
kdo se kam dostal a nedostal. Naštěstí se 
většina žáků, včetně mě, dostala na svou 
vysněnou školu. Ostatně, nemusel jsem 
se ani ptát, stačilo se podívat na výraz ve 
tváři a hned bylo poznat, kdo měl se svou 
vysněnou školou štěstí. Na štěstí panova-
la ve třídě dobrá nálada.
Nemusím ani dodávat, že se většina žáků, 
do které patřím i  já, jistě těší na střed-
ní školu, na kterou se po základní škole 
chystá.
A  co mi tu bude chybět? Samozřejmě 
spolužáci, pak nepochybně dobré vyba-
vení této školy a  hlavně dobrý učitelský 
sbor. Doufám, že se mi takový jackpot 
povede i  s  mou střední školou. Zatím 
mohu jen doufat, uvidíme v září…

Marek Filippi, žák 9. třídy

1) Jaké byly přijímačky?
Přijímačky proběhly poměrně bez problémů. 
Tedy pokud se počítá samotná zkouška, kte-
rá běžela jako po másle. Jistě že chvilku každý 
měl svou chvíli stresu a  nejistoty, avšak sta-
čilo se podívat na test a  mnohým se ulevilo. 
Otázky nebyly ani zas tak záludné (tedy až na 
některé jedince, viz nechvalně proslulá úloha 
č. 6), a tak si mnozí mohli vítězně oddychnout. 
Větší bod zlomu nastal při výsledcích. Teď si 
můžete říci: „No pochopitelně, jsou to přece 
výsledky, které mne /mého syna, dceru/ do-
stanou na střední školu nebo ne!“ Pro někoho 
přinesly nečekané sladké ovoce, pro někoho 
spíše takové zkažené. Tudíž na tuto otázku by 
se dalo odpovědět velice jednoduše a  to, že 
přijímačky byly skvělé!

2) Jak se těším na SŠ?
Páni! To bude podle mého vážně jízda. Už je-
nom tím, že tento typ studia bude trvat pouze 
čtyři roky, ale i v tom, že jsme o mnoho starší, 
zkušenější, společenštější, vyspělejší, a  někdy 
i  prohnanější. Tudíž příležitost, či spíše po-
vinnost jít na střední školu /gymnázium/ je 
takovým menším odpočinkem, nebo pravým 
opakem po základní škole. Velká část studen-
tů začíná být již jaksi… „přejedená“ základní 
školou a  neustálým stereotypním způsobem 
života. Proto si myslím, že prostřední stupeň 
učení je pro mnohé něco nového, nezažitého 

a  zajímavého. Pochopitelně, po čase se vrátí 
opětované vstávání, chození na metro a poté 
do školy. Alespoň na malou chvilku se pro 
nové žáky uskuteční realita zkoušky něčeho 
novějšího, jak byla dosud jejich základní škola. 
Pro mne platí totéž. Jsem jak na jehlách, když 
se někdo zmíní o střední škole a chození na ni. 
Mnoho nových lidí, nový kolektiv, noví učite-
lé, nová místa, kam se uchýlit na odpočinek. 
Proto se nemohu dočkat toho prvního září, 
nebo kdy to vůbec bude, až spatřím poprvé 
školu, kam jsem se hlásil.

3) Po čem se mi bude stýskat?
Ta nejvíc smutná a depresivní realita, že opus-
tíme náš starý dobrý kolektiv spolužáků, i ně-
které učitele, kteří pochopili, že jejich žáci 
nejsou takoví ďáblové, jak se na první pohled 
zdálo. Poté i nějaké ty akce, na kterých se se-
znamovali žáci i nižších ročníků. Samozřejmě, 
že na nadcházejících školách bude určitě také 
mnoho akcí, jenže jak bylo dříve zmíněno  – 
ne se stejným kolektivem. Dále se mi poté jistě 
bude stýskat po té občasné „základoškolské“ 
volnosti, která umožňovala obrovskou vol-
nost v oblasti kroužků, koníčků a jiných částí 
volného času. Zkrátka a jednoduše – bude se 
mi stýskat po základní škole a  jejích různých 
aktivitách a jiných.

Kryštof Adam, žák 9. třídy

Přijímací zkoušky 
– a jak to dopadlo?

Přijímačky a nový život

inzerce

Byli jste již někdy v takové válce, ve které jste 
prostě nesměli prohrát? 
Armáda studentů z různých škol a ročníků se 
postavila proti velkému nepříteli, CERMATU. 
Připravovali se na boj nespočet hodin. Věno-
vali tomu svou krev, pot a slzy.
Náš oddíl ŽDS, žáci devítek Satalice, se dlouho 
ukrýval a trénoval v táboře jménem ZATLAN-
KA. Měli jsme velmi tvrdý výcvik. Po dlouhé 
době přežívané ve stresu ty osudové dny nasta-
ly, 12. a 19. dubna 2017.
Boj byl velmi vyčerpávající. Bojovali jsme 
dlouho a statečně pro své dobro. Vypadalo to 
nadějně, dokud CERMAT nepoužil svou taj-
nou zbraň. Úloha číslo 6. V té chvíli jsme byli 
bezradní. Prohrávali jsme na plné čáře, ale štěs-

tí se na nás usmálo. Byli jsme ve velké přesile. 
Výsledky této války byly zveřejněny pár dní po-
tom. Mnoho členů armády neuspělo a muselo 
se dál snažit, ale náš oddíl ŽDS válku s CER-
MATEM vyhrál. Na začátku nového školního 
roku se náš oddíl rozejde na nová zázemí.

Těšíme se na nové společníky v  oddílech 
a všechny zážitky s nimi. Na náš starý oddíl 
ale nikdy nezapomeneme. Budou nám chy-
bět všechny chvíle s nimi.

Veronika Bláhová, Aneta Janejová,
Klára Louthanová,

žákyně 9. tříd

Nelítostná válka o přijetí

Všem čtenářům Satalického zpravodaje, ro-
dičům, příznivcům naší školy a  samozřej-
mě všem dětem přeji jménem všech učitelů 
i ostatních zaměstnanců příjemné dny letního 
odpočinku a krásné prázdniny.

V létě nás čekají některé stavební úpravy škol-
ní budovy, aby v příštím školním roce mohla 
přivítat žáky i rodiče v bezpečném a útulném 
prostředí. Děkuji proto vedení MČ Praha-
-Satalice za nasazení a  vstřícnost, se kterými 
vše ve shodě se školou připravovali.
Krásné léto a v září společně na shledanou.

Za zaměstnance
ZŠ Iveta Horáčková

Konec školy, 
začátek léta

Z PERA ABSOLVENTŮ DEVÁT ÝCH TŘÍD ZŠ
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Milí čtenáři,
v červenci a srpnu bude knihovna otevřena ka-
ždý čtvrtek od 9 do 11 a od 16 do 18 hodin.

NOVINKA: Z  městské knihovny jsme na 
zkoušku zájmu zapůjčili soubor 25 CD nosičů 
s mluveným slovem. Jedná se o pohádky i ro-
mány. Až pojedete na dovolenou, přijďte si 
k  nám půjčit povídání, které vám třeba zkrátí 
dlouhou cestu k moři.

Seznam zatím 
naleznete na našich 
stránkách: 
www.knihovnasatalice.webnode.cz spolu 
s ostatními seznamy knih, ale již pro vás 
připravujeme on -line katalog, kde bude možné 
knížky nejen vyhledávat, ale i rezervovat.

Máte tipy na tituly, které jste v naší knihovně 
nenašli?
Napište nám na knihovna@satalice.cz, rádi je 
pořídíme.

Knížky a léto patří k sobě!

inzerce

Vlastně nic. Úspěšně jsme se procviči-
li dalším školním rokem. Běžné hodiny 
měly děti zpestřené Mikulášskou hodi-
nou, karnevalem či cvičením venku. Cvi-
čení probíhají dle rozvrhu uveřejněného 
na webových stránkách. Zájemci o cviče-
ní se mohou již v červnu hlásit na mailové 
adresy jednotlivých vedoucích.

Pokud by měl někdo chuť zapojit se do 
cvičení dětí jako cvičitel či pomocník, 
bude vřele vítán.

Jedna velká novina tu přece jenom je  – 
15.  6.  2017 začne rekonstrukce šaten 
a  sociálního zařízení. Po dobu rekon-
strukce bude sokolovna uzavřena. Ter-
mín ukončení předpokládáme v září to-
hoto roku.

Dětem, rodičům, všem cvičencům, cvi-
čitelům, členům výboru přejeme krásné 
léto a v září se na ně budeme opět těšit.

Za cvičitele Kateřina Mlčochová 

CO NOVÉHO 
V SOKOLE?
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inzerce

Příští rok uplyne 70  let od doby, kdy byla zapsána první slova do 
obecní kroniky naší obce. Rád bych Vás proto postupně seznámil 
s  těmi, kteří svými zápisy či zachováním různých dokumentů po-
mohli zachovat paměť obce. Za těch 70 let se vystřídalo včetně mé 
osoby celkem 7 kronikářů a jedna kronikářka. A ta je nejdůležitější, 
protože byla první, kdo začala psát kroniku.

KRISTINA LEJSKOVÁ
Narodila se v  roce 1903 ve Vysokém Mýtě, vystudovala učitelský 
ústav v Litomyšli a od roku 1926 trvale učila na škole ve svém rodi-
šti. Měla čtyři starší sourozence. O všechny členy své rodiny přišla 
během války, a tak se rozhodla odejít z Vysokého Mýta. V roce 1945 
byla ustanovena na nově vzniklou školu do Satalic. Bydlela ve Vinoř-
ské ulici č. 167. V roce 1948 byla jmenována první kronikářkou obce. 
Její zásluhou byla vypracována nejen první historie obce, ale i zapsá-
na základní data o obci (místopis, soupisy majitelů domů, soupisy 
živností, historie prvních továren, historie školy apod.). V roce 1951 
na vlastní žádost ukončila činnost kronikářky a v témže roce přešla 

na nové školní působiště do Prahy. Další 
její život není bohužel znám.
Na závěr k této mini vzpomínce na první 
kronikářku si dovolím odcitovat její slova 
v úvodu kroniky. Myslím, že přesně cha-
rakterizují to, proč se do dnešních dnů 
obecní kroniky píšou.
„Nechť tato pamětní kniha praví genera-
cím, jak jsme žili a jak žijeme, co nás trápí 
a bolí, z čeho se radujeme, zač bojujeme, 
o co se snažíme a jak rosteme.“

Libor Vrabec, kronikář

Sataličtí kronikáři

Díky paní Strnadové, paní Szurikové a  paní 
Kapinusové vám mohu opět představit někte-
ré zajímavé fotografie ukazující historii Satalic. 
A pokud i vy máte doma zajímavou fotografii 
starých Satalic a jste ochotni je zapůjčit, rád se 
zastavím, naskenuji a vrátím.

Historie obce
ve fotografii

Majitel Drogerie p. Švorčík na počátku 30. let před 
svým obchodem v dnešní ulici U Řempa č. 75. 
(zapůjčila paní Strnadová)

Před řeznictvím pana Kobery v  ulici U Řempa č. 
74. Konec 30. let minulého století. (zapůjčila paní 
Strnadová)

Před řeznictvím pana Kobery v  ulici U Řempa č. 
74. Konec 30. let minulého století. (zapůjčila paní 
Strnadová)

Pohled na domek č. 23 v ulici K Rybníčku z 30. let. (zapůjčila paní Szuriková)

Obchod pana Štelly v ulici K rybníčku č. 5. Obchod 
fungoval do 40. let. (zapůjčila paní Kapinusová)


