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16.–30. 3. Filatelie z doby protektorátu
Absolventská výstava v sále ZUŠ, která přestavuje vzác-
né známky z nelehké doby naší historie.
11. 4. Koncert učitelů v ZUŠ
Od 18 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy, 
ul. K Rybníčku 8.
30. 4. Čarodějnice
Pálení čarodějnic, čarodějné úkoly pro děti, opékání 
buřtů, zpívání s kytarou. Začátek v 17 hodin na skaut-
ském hřišti vedle mateřské školy.
18. 5. Divadýlko na dlani
Divadelní hra Bylo nás pět na motivy knihy Karla Poláč-
ka v satalické sokolovně.
19. 5. Běh Satalickou oborou
Tradiční akce Sokola Satalice pro malé i velké běžce.

23. 5. Happening ZUŠ
Koncerty, výstavy, vystoupení pro veřejnost pod záštitou 
Magdaleny Kožené.
27. 5. Garážový prodej
Startuje 1. ročník sousedského bazaru! 
Můžete se aktivně zapojit a prodávat, co již nepotřebuje-
te, nebo jen výhodně nakoupit od jiných. Bude probíhat 
cca od 10 do 15 hodin.
3. 6. Dětský den
Oslava mezinárodního dne dětí tradičně ve Sportareálu. 
Bude se hlavně sportovat a nebudou chybět ani hasiči!
9. 6. Sousedská snídaně
Na skautském hřišti proběhne vzájemná ochutnávka 
toho, co kdo z  nás přichystá. Snídá se celé dopoledne, 
začátek je v 9.00 hodin.

15. 5. od 15.30 
Setkání jubilantů v sále ZUŠ

16. 5. od 15.00 
Vítání občánků v sále ZUŠ 

20. 6. Olympijský běh
Registrovat se již nyní můžete online na: 
www.olympijskybeh.cz. Sraz registrovaných závodníků 
začíná v 16.30 hodin na skautském hřišti, start závodu 
je v 18.00 hodin.

27.–29. 7. Anenská zábava
Po celý víkend bude ve Sportareálu probíhat Anenská 
pouť a nebude chybět ani letní kino, festival amatérských 
hudebních kapel nebo oslavy 120 let vzniku sboru dob-
rovolných hasičů.

POZVÁNKA NA AKCE

Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY

Milí spoluobčané,

naše milá vláda jede svou 
spanilou jízdu a  slibu-
je, co se dá. Nižší daně, 
vyšší důchody, levnější 
pivo a  kadeřnické služ-
by, skokanské můstky, 
dálnice do všech stran… 
Že máme schodek stát-
ního rozpočtu v  desít-
kách miliard a  další mi-

liardy chtějí pro svou práci noví ministři, 
nikoho úplně netrápí. My se naproti tomu 
chystáme k  opačnému kroku, tzv.  politické 
sebevraždě :-) „Opravdu chcete rozkopat tu 
ulici ještě před volbami?“ ptali se nás na ma-
gistrátu. „To není populární.“ A my říkáme, 
ano, chceme. Po dlouhých letech bylo totiž 
vydáno stavební povolení a takřka na dosah 
jsme se přiblížili k rekonstrukci ulice K Ra-
donicům, která je v takovém stavu, že ani za-
lepovat všechny díry po zimě už v ní nejde. 
A proto budeme rádi, když během léta do-
stane nový povrch, i když to bude znamenat 
pro část obyvatel dočasné omezení. Věříme 
ale, že ta větší část z vás to ocení.

S  jarem budeme moct pokračovat v akcích, 
které byly zahájeny v  loňském roce. A  že 
jich není málo, si přečtete na dalších strán-
kách zpravodaje. Zároveň bychom vás rádi 
pozvali na spoustu společenských událostí, 
tradičních i některých nových, které pro vás 
přichystala naše kulturní komise, dobrovolní 
hasiči nebo Základní umělecká škola.

Přejeme vám krásné jarní dny.

Milada Voborská

Komunitní centrum v  městské části Praha-
-Satalice, které vzniká z  bývalé sýpky statku, je 
projekt spolufinancovaný v rámci 17. výzvy Ope-
račního programu Praha – Pól růstu ČR. Práce 
byly zahájeny v  loňském roce a  zvenku nejsou 
nyní tolik patrné, protože střecha a  vikýře byly 
dokončeny před zimou a práce se přesunuly do 
vnitřních prostor. Uvnitř postupně nabývají pro-
story finálních rozměrů. V přízemí je vybudová-
no komunikační jádro včetně prostoru pro zdviž 
a vyštukovány stěny, ve vyšších patrech probíhá 
úprava starých stropů a příprava trámů na polo-
žení nových podlah. Ve spolupráci s architektem 
byly specifikovány vnitřní prvky jako dveře, ko-
vání, podlahy, obklady. Okolní terén bude vyrov-
nán se stávajícími přístupovými cestami.
Komunitní centrum začne fungovat v  podzim-
ních měsících. Naší představou je, že bude slou-
žit všem zájmovým skupinám, které mají chuť se 
scházet a společně se věnovat nějakým prospěš-
ným činnostem, a to všech generací – od dětí přes 
maminky po aktivní seniory. Centrum nabídne 
prostor rodičům s dětmi, handicapovaným, se-

niorům, skautům, spolkům, zkrátka všem, kteří 
potřebují mít pro své aktivity prostor. Vítáme 
i vaše tipy – je možné, že se zabýváte činnostmi, 
které si zaslouží veřejnou prezentaci. Věnujete 
se přírodě? Deskovým hrám? Umíte neobvyklé 
malířské techniky? Nebo fotografujete? V  ko-
munitním domě bude prostor pro sdílení vašich 
dovedností, zážitků a schopností.
Vedlejší budova s  podporovanými byty  
1 + kk a 2 + kk začíná také nabývat konkrétních 
rozměrů. V současné době probíhá oprava stře-
chy, na kterou budou z větší části použity zacho-
valé tašky z původní budovy Samyca, v přízemí 
jsou vyzděny příčky pro čtyři ubytovací jednotky, 
v patře pak vznikají dva větší byty. Před přízem-
ními byty je terén připravován pro předzahrádky. 
Schodišťové prvky budou připraveny až do pod-
kroví, kde může být v budoucnu navýšen počet 
bytových jednotek pro satalické občany (po in-
tenzifikaci ČOV).
Na září pro vás chystáme den otevřených dveří 
v  celém areálu statku, kde si budete moci pro-
hlédnout všechny nové budovy.

KOMUNITNÍ CENTRUM  
I BYTY ROSTOU
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Den otevřených dveří a zápis do MŠ Satalice
25. 4. 2018 se od 10 hodin uskuteční den ote-
vřených dveří v  MŠ Satalice, U  obory 385. 
Prohlídka školky bude společná s  výkladem 
o provozu. Konec prohlídky je plánován na 11.30 
hod. Dětem nezapomeňte vzít s sebou bačkůrky.

Zápis do MŠ Satalice pro školní rok 2018/2019 
se uskuteční 3. 5. 2018 od 13 do 18 hod. v budo-
vě MŠ, ul. U Obory 385, Praha 9 - Satalice.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Satalice proběhne ve 
středu 4. dubna 2018 do 13 do18 hod.
K zápisu jsou zváni rodiče s dětmi narozenými 
mezi 1. září 2011 a 31. srpnem 2012 a rodiče 
s dětmi po odkladu povinné školní docházky pro 
školní rok 2017-2018. S sebou vezměte rodný list 
dítěte, svůj občanský průkaz, přezůvky a pití. 

Most přes železniční trať byl neprůjezdný 
kvůli havárii
V pondělí 12. 3. v ranních hodinách najel na že-
lezniční most tahač s návěsem a způsobil havárii, 
kvůli které musela být dočasně zastavena i dopra-
va na trati. Kamion po přejetí mostku zapříčinil 
pád zídky, poškození svodidel a naklonění slou-
pu s vedením kabelů. Most prohlédl statik a po-
tvrdil možnost jeho dalšího používání.

Prořez stromů v parku Budovatelská
Na základě dendrologického posudku, aktualizo-
vaného v prosinci 2017, byl začátkem března pro-
veden prořez stromů v parku Budovatelská. Na 
realizaci získal grant hl. m. Prahy Spolek Občané 
Satalic za udržení životního prostředí.

Sněm starostů
7. března se na Žofíně konal sněm starostů, který 
svým usnesením vyjádřil požadavek starostů na: 
a) rozdělení finanční rezervy pro městské části 
pro rok 2018 a 2019 v minimální výši, jako byla 
v roce 2017; b) minimální výši finančního vztahu 
v rámci finančních vztahů hl. m. Prahy k měst-
ským částem hl. m. Prahy pro rok 2019 vztaže-

nou na 1 obyvatele (3.300 Kč); c) příspěvek na 
žáka v MŠ a ZŠ (2.400 Kč), d) o dokrytí nákladů 
na státní správu a další.

Tajemník úřadu
V březnu skončil ve své funkci tajemníka úřadu 
Ing.  Boris Csillagi. Na tuto náročnou pracovní 
pozici bylo vypsáno výběrové řízení. Podmínky 
účasti jsou zveřejněny na úřední desce, termín 
pro podání přihlášek je 18. 4. 2018.

ČOV Kbely – veřejné projednání
V pondělí 12. 3. proběhlo na magistrátu hl. m. 
Prahy veřejné projednání vlivů záměru „Stavba 
č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Pra-
ha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 
19)“ na životní prostředí ve smyslu § 17 zákona 
č.  100/2001 Sb., o  posuzování vlivů na životní 
prostředí. Zpracovatel dokumentace informoval 
o možných dopadech záměru na životní prostře-
dí i o opatřeních, která jsou při realizaci nutná 
pro to, aby negativní vlivy jak na okolí záměru, 
tak na život obyvatel v blízkosti byly eliminová-
ny. Investor se zavázal k provedení maximálních 
opatření na odstranění negativních dopadů, ze-
jména zápachu, na obyvatele žijící v okolí ČOV.
 
Silniční okruh kolem Prahy
V pondělí 19. 3. proběhla na ŘSD koordinační 
schůzka investora a  starostů obcí a  městských 
částí přímo sousedících s  etapou 520 Satalice-
-Březiněves, pro kterou je nyní zpracovávána 
technická studie. Projektanti prezentovali vari-
antu, kde byla na většině úseků snížena niveleta 
a komunikace snížena do zářezů v terénu. Nebyla 
prozatím vyslyšena žádost starostů o zpracování 
varianty, aby byla komunikace uložena do tubu-
su nebo tunelu. Co se týče těsné blízkosti Satalic, 
etapa 520 navazuje na stávající křížení D10, D0 
a Vysočanské radiály a  tato křižovatka je zatím 
rozpracována, jsou uvažovány různé možnosti 
napojení. Investor garantuje maximální mož-
né odhlučnění jak protihlukovými stěnami, tak 
zemními valy.

Flaga
Firma Flaga nakládá se zkapalněnými uhlovodí-
kovými plyny (propan -butan, propan, propylen). 
Stáčí je ze železničních cisteren a  autocisteren, 
přečerpává je, skladuje, plní do tlakových lahví 
a autocisteren a distribuuje je k zákazníkům. Fla-
ga je proto mimo jiné povinna zpracovávat bez-
pečnostní zprávu, jejíž poslední aktualizovaná 
verze je ze dne 23. 8. 2016. MČ měla podezření 
na neúplné údaje, proto si zadala v červenci 2017 
její analýzu, která toto potvrdila. Proběhla proto 
opětovně schůzka s představiteli krizového řízení 
hl. m. Prahy a vedením společnosti, kde byly tyto 
problémy otevřeny. Nadzemní kulové zásobníky 
jsou největším bezpečnostním rizikem, insta-
lovány byly v roce 1975, objem každého z nich 
je tisíc metrů krychlových. Následky případné 
havárie by byly fatální. S ohledem na navyšují-
cí se počet obyvatel hlavního města, narůstající 
dopravní zatížení na Vysočanské radiále a  při-
pravované návazné dopravní komunikace se 
domníváme, že je zvýšené zajištění bezpečnosti 
provozu nutné.

Beseda Libora Vrabce Zmizelé Satalice
7.  3. v  zaplněné školní jídelně ukázal kronikář 
Libor Vrabec zájemcům snímky Satalic na foto-
grafiích. Některé obrázky byly jasně rozeznatelné, 
jindy šlo o pátrání takřka detektivní. Přednáška 
zaujala mladé i starší a na žádost milovníků sta-
rých časů připravuje Libor další setkání.

Letecký den a muzejní noc na letišti  
Praha ‑Kbely
Neobvyklá příležitost prohlédnout si kbelské 
letiště se naskytne obyvatelům Prahy dne 9.  6. 
v  rámci připravovaného leteckého dne. Akce 
bude součástí muzejní noci, s očekáváním velké 
návštěvnosti projednává vedení letiště všechny 
možnosti dopravních opatření pro zajištění ply-
nulé dopravy návštěvníků. Podrobnosti budou 
včas zveřejněny.

NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

inzerce
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V loňském roce bylo započato několik akcí, pro 
které bylo zajištěno spolufinancování z rozpočtu 
hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že většina staveb 
je časově náročná, je nutné dodržení stavebních 
postupů s  ohledem na klimatické podmínky 
a vyžaduje dokončení i v tomto roce, museli jsme 
zažádat hl. m. Prahu o převedení finančních pro-
středků do letošního rozpočtu a  dofinancování 
na dokončení všech projektů. Hlavní město pře-
vedení financí schválilo. Jedná se o tyto akce, které 
již probíhají nebo budou realizovány od jarních 
měsíců:

1. Dokončení revitalizačních prací v areálu statku
    (sadové úpravy, pěší propojení)

2. Komunitní centrum v městské části 
    Praha -Satalice (budova sýpky)

3. Rekonstrukce objektu statku na podporované 
    bydlení (budova bývalé ubytovny)

4. Rekonstrukce ZŠ – výměna světlíků 
    v 3. nadpodlaží

5. Rekonstrukce školního travnatého hřiště

6. Sportovní areál – oprava vikýřů a ostění pokojů

7. Vybudování travnatého tréninkového 
     hřiště SDH

8. Vybudování fitparku

Na realizaci těchto akcí bylo v  loňském roce na 
základě našich žádostí o dotace mimo původní 
rozpočet přiděleno z  různých dotačních titulů 
včetně rezervy pro městské části z rozpočtu hl. m. 
Prahy 50 445 200 Kč.

FINANCOVÁNÍ ZAPOČATÝCH AKCÍ V ROCE 2018

Název akce Poskytnuto v Kč K letošnímu čerpání

Rekonstrukce a plynofikace areálu č. 8 – budov A,B,E,G 19 000 000,00 8 600 282,45

Komunitní centrum MČ /spolufinancování akce realizované v rámci 
OPPPR/ 4 636 000,00 3 210 987,62

Komunitní centrum MČ /spolufinancování akce realizované v rámci 
OPPPR/ - neinv.

166 400,00 93 800,00

Rekonstrukce ZŠ 9 700 000,00 5 486 769,13

Sportovní areál 2 050 000,00 541 232,12

MČ Satalice – vybudování fitparku 600 000,00 600 000,00

Rekonstrukce bývalého statku na objekt bydlení /ÚZ 12/ 11 391 000,00 10 829 913,68

Rek. školního softballového hřiště při ZŠ K Cihelně 2 251 800,00 2 245 800,00

Rek. travnatého tréninkového hřiště SDH U Arborky 650 000,00 650 000,00

Celkem 50 445 200,00 32 258 785,00

Na podzim minulého roku jsme vyhlásili akci 
Dejte stromku jméno! a vyzvali děti a jejich rodi-
če, aby se připojili k výsadbě stromořadí směrem 
do Vinoře, kde v budoucnu vyroste zimní sta-
dion s plaveckým bazénem. Byli jsme potěšeni 
velkým zájmem, o „svůj“ stromeček se přihlásilo 

tolik zájemců, že jsme – neradi – museli některé 
i odmítnout. Přes zimu nám Základní umělecká 
škola a Základní škola pomohly s výrobou ke-
ramických cedulek, a tak až na jaře půjdete na 
první procházku po travnaté stezce k našim sou-
sedům, můžete se podívat, jak stromečky rostou.

Stromky mají svá jména
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Konec roku 2017 se nesl ve znamení něko‑
lika povedených akcí, a tak dovolte krátkou 
rekapitulaci.

V sobotu 11. listopadu jsme již podruhé po-
řádali lampionový průvod, který byl zakončen 
krásnou světelnou projekcí na prostranství za 
novými řadovkami. Třešničkou na dortu bylo 
chutné občerstvení, o které se postarali přímo 
na louce naši dobrovolní hasiči. Mohli jsme si 
pochutnat na teplém punči a křehkém štrúdlu 
a  obojí byla vážně dobrota. Děkujeme moc! 
Kdo chtěl, mohl celý večer zakončit v sokolov-
ně a pochutnat si na svatomartinské huse nebo 
si svou porci mohl odnést domů.

V pátek 1. prosince jsme v sokolovně přivíta-
li čistě mužskou kapelu Brass Avenue. Tento 
show band, hrající coververze světových hitů, 
roztančil většinu návštěvníků koncertu. A kdo 
netančil, tak se alespoň pohupoval do rytmu. 
Skvělou předvánoční atmosféru, na kterou nás 
pánové z  Brass Avenue před Vánoci naladili, 
opět korunovali naši dobrovolní hasiči výteč-
ným občerstvením.

V sobotu 2. prosince se na prostranství před 
sokolovnou a kapličkou konalo adventní od‑
poledne zakončené rozsvícením vánočního 
stromu a  koncertem vážné hudby souboru 
Musica Antiqua Satalice v  kapličce. Během 
odpoledne zahrály a zazpívaly děti z mateřské 
i základní školy, představily se děti ze základní 
umělecké školy v Satalicích a tradičně jsme si 
poslechli i vystoupení dětí z kroužku flétniček 
pod vedením paní Koutníkové. Všichni malí 
účinkující si pak za odměnu mohli vypít šá-
lek horké čokolády. Uvnitř sokolovny na ná-
vštěvníky čekaly tvořivé dílničky a  prodejní 
stánky. Kdo chtěl, mohl si vyrobit vánoční oz-
doby a aranže, nazdobit perníčky, seznámit se 
s paličkováním, zakoupit si u několika stánků 
drobné vánoční dárky či si prohlédnout vysta-
vené betlémy pana Koutníka. Aktivity pro děti 
letos připravily jak satalické školky (Satalický 
pramínek, Little Me), tak i satalické maminky 

a babičky, kterým za to patří velký dík. Venku 
jsme se zahřívali punčem i svařákem a ochut-
návali dobroty připravené sousedy i  panem 
Suchomelem.

Chceme poděkovat vám všem, kteří se za‑
pojili do letošního sousedského pečení 
a přinesli všechny ty úžasné dobroty, i vám, 
kteří jste si slané i sladké dobroty zakoupili 
a  podpořili jste možnost opět vylepšit kul‑
turní život ve své obci. Utržené peníze opět 
použijeme na některou z dalších kulturních 
akcí. Děkujeme!

Přímo na Štědrý den jsme si tradičně společ-
ně zazpívali u kapličky koledy s rodinou Šul-
cových a již nyní se těšíme, že nás letos přijde 
zpívat zase o něco víc.
Na všechny akce, které v  letošním roce pro-
běhly, máme převážně pozitivní ohlasy. Žád-
ná 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, or-
ganizací i  úklidem. Opravdu moc děkujeme 
a doufáme, že se řady aktivních dobrovolníků 
do budoucna rozšíří o další obyvatele Satalic.
Pokud se chcete jakkoliv zapojit (nápady, 
účastí), stačí se obrátit na kohokoliv na úřa‑
du městské části Satalic nebo nám napsat 
e ‑mail na kulturasatalice@gmail.com.
Adventní víkend byl také poslední pod vede-
ním Petry Dolejšové ve funkci předsedkyně 
kulturní komise. Petře Dolejšové moc děku-
jeme za její skvělou práci pro rozvoj kultury 
v Satalicích. Kulturní komisi místo Petry Do-
lejšové vede Daniela Smižanská.

A CO NÁS ČEKÁ BĚHEM 
JARA 2018?
I  letos jsme si pro vás, obyvatele Satalic, při-
pravili několik akcí. Některé jsou osvědčené 
a  jiné zcela nové a  věříme, že si vyberou jak 
děti, tak dospělí. A na co se tedy můžete v prv-
ní polovině roku těšit?

KNIHY NÁS BAVÍ
První letošní akcí, která již proběhla v pátek 
2. března, bylo další autorské čtení. Tentokrát 
nám svou tvorbu pro děti a mládež představil 
spisovatel Petr Hugo Šlik. Obě představené 
dobrodružné knihy tohoto autora – Tajemství 
jeskyně pokladů i Ve staré cihelně se svítí – za-
ujaly nejen přes dvě desítky dětí, ale také do-
spělé posluchače. Hudební doprovod zajistila 
jako obvykle Jiřina Štrynclová se svou kytarou, 
kreativní dílničky vedla Markéta Škopová.

Na závěr této zdařilé akce pak byla vyhlášena 
literární soutěž pro děti na téma „U nás v Sa‑
talicích“. Soutěž trvá do 31. března a její pra-
vidla naleznete na webových stránkách obce 
www.satalice.cz. Výsledky literární soutěže 
budou vyhlášeny 30. dubna na akci „Čaroděj-
nice“ na skautském hřišti.
Poděkování za organizaci akce patří kromě 
výše zmíněných také vedení Základní umělec-
ké školy, která nám pro účely akce propůjčila 
svůj koncertní sál.

DIVADLO
V pátek 16. března jsme měli možnost zhléd-
nout další povedený divadelní kus v  podání 
divadelního souboru Ucho při TJ Sokol Uhří-
něves. Přivezl hru Gustava Skály nazvanou 
„Poslední šance“ o padesátnici, která stále by-
dlí se svou matkou a rozhodne se najít si přes 
inzerát nového životního partnera.

ČARODĚJNICE
V pondělí 30. dubna se můžete přijít pobavit 
na tradiční čarodějnickou zábavu pro malé 
i velké. Akce se bude konat od 17 hodin v sa-
talické oboře a také na skautském hřišti vedle 
mateřské školy. Kromě plnění čarodějnických 
úkolů v lese, zpěvu s kytarou, pálení čaroděj-
nic nebo oblíbeného opékání buřtů (pro děti 
za splnění úkolů v  oboře za odměnu opět 
zdarma) se zejména malí čarodějové a  malé 
čarodějky mohou těšit například na výtvarné 
tvoření nebo na vystoupení spolku Prima den 
Kbely. Také zde vyhlásíme vítěze literární sou-
těže pro děti, probíhající v březnu.

DIVADLO
V  pátek 18.  května k  nám přijede mlado-
boleslavské Divadýlko na dlani zahrát svou 
divadelní adaptaci podle známé knihy Karla 
Poláčka „Bylo nás pět“. Vraťte se do dětství 
a přijďte se podívat na Petra Bajzu, Edu Kem-
linka, Tondu Bejvala, Čeňka Jirsáka a Zilvara 
z chudobince.

Kultura v podzimních a zimních měsících
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GARÁŽOVÝ PRODEJ
Novinkou mezi tradičními společenskými 
událostmi v Satalicích letos bude tzv. garážo-
vý prodej. V neděli 27. května tak budete mít 
jedinečnou příležitost provést ve svých příbyt-
cích i  garážích jarní úklid a  podělit se o  své 
domácí poklady, které už nepotřebujete nebo 
nechcete, se svými sousedy či naopak ulovit 
si nějaký ten skvost nebo vychytávku, kterou 
prostě musíte mít. Podrobná pravidla k  této 
akci, která má svůj původ až za velkou louží 
ve Spojených státech amerických, zveřejníme 
s předstihem na webových stránkách městské 
části www.satalice.cz. A  pokud bude o  akci 
zájem, můžeme z  letošního prvního ročníku 
třeba udělat další tradici, a oslavit tak s před-
stihem Mezinárodní Den sousedů, který se ve 
světě slaví vždy poslední květnový den.

DĚTSKÝ DEN
V neděli 3. června se ve Sportareálu Satalice 
uskuteční tradiční dětský den. Můžete se opět 
těšit na atrakce pro všechny malé oslavence. 
Podrobnosti o  letošním programu přineseme 
včas na webových stránkách městské části 
www.satalice.cz.

SOUSEDSKÁ SNÍDANĚ
Druhou novinkou mezi letošními akcemi bude 
sousedská snídaně. Proběhne v sobotu 9. června 

dopoledne na skautském hřišti u mateřské školy 
a těšit se můžete kromě dobrot svých i sousedů 
například i  na kulinářskou akademii pro děti. 
Takže navařte, napečte, nabalte piknikové koše 
a přijďte se dobře najíst i ochutnávat snídaňové 
speciality druhých.

OLYMPIJSKÝ BĚH
Ve středu 20.  června se Satalice již podruhé 
budou účastnit T -Mobile bronzového olym-
pijského běhu na 5 km. Loni byl právě náš běh 
ohodnocen jako nejlepší v celé Praze! Poběží 
se od 18  hodin v  krásném terénu, převážně 
lesními pěšinami v  satalické oboře, kaštano-
vou alejí a po štěrkových cestách v okolí. Pre-
zence účastníků bude zahájena v 16.30 hodin 
na skautském hřišti. Registrovat se do závodu 
se letos můžete pouze online, a  to přímo na 
webových stránkách www.olympijskybeh.cz. 
Registrujte se již nyní, a  pokud nepoběžíte, 
přijďte alespoň fandit!

ANENSKÁ ZÁBAVA
Víkend 27.–29.  července si zablokujte ve 
svých prázdninových diářích, naši dobrovolní 
hasiči chystají v  satalickém Sportareálu dru-
hý ročník Svatoanenské pouti. A tentokrát to 
bude víkend o  dost slavnostnější, neboť naši 
dobrovolní hasiči budou v  rámci něj slavit 
120 let svého založení. Blahopřejeme!

Program bude včas upřesněn, ale v  páteční 
večer si určitě nenechte ujít letní kino, které 
loni slavilo velký úspěch. V  sobotu nás čeká 
hlavní pouťový den obohacený ukázkami čin-
nosti hasičského sboru a zakončený večerním 
festivalem hudebních kapel, v neděli pak pře-
devším klasická pouť. Kolotoče však budou 
připraveny vás svézt již od pátku do neděle.
Výzva amatérským kapelám:
Pokud někdo z vás nebo vašich známých hra-
je či zpívá v nějaké fajnové kapelce a chtěl by 
své umění předvést v  rámci sobotního veče-
ra, nechť se ozve na e -mail: kulturasatalice@
gmail.com. Vítány jsou všechny žánry – folk, 
rock, jazz, pop a  klidně i  lidovka. Všechny 
kontakty předáme Tomáši Maršálovi, který 
má pod palcem celou organizaci!

O akcích v druhé polovině roku budeme po-
drobněji informovat v dalším čísle Satalického 
zpravodaje. Těšíme se, že vás přijde hodně, 
a předem děkujeme i za případnou ochotu po-
moci nám s organizací jakékoliv akce.

Velké díky patří členkám kulturní komi‑
se, zejména Daniele Smižanské, Blance 
Dvořákové, Pavle Pečové, Petře Dolejšové, 
Markétě Škopové, Kláře Schejbalové, Ditě 
Prokůpkové, Míše Nováčkové, a také našim 
dobrovolným hasičům.

inzerce
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V neděli čtvrtého března jsme již popáté otevřeli 
satalickou stěnu veřejnosti. Během akce s názvem 
Satalice Climbing Opening si letos návštěvníci 
vyzkoušeli již tradiční aktivity, jimiž jsou uz-
lování, slackline, jumarování a  lezení. Letošní 
účast bezmála 100 návštěvníků byla unikátní ve 
věkovém rozpětí: nejmladšímu byly 2 roky a nej-
staršímu 83 let. O pohodlí všech se postaralo 17 
organizátorů a o audiovizuální záznam 3 profesi-
onální fotografové. Svou účastí zpestřili program 
reprezentační lezci Jakub Dvořák a Tomáš Binter 
mladší. Pod taktovkou reprezentačního trenéra, 
Tomáše Bintera st., kluci návštěvníkům předvedli 
něco málo ze svých lezeckých dovedností, a od-
halili tak nové možnosti využití naší osmimetrové 
stěny. Ukázali nejen našim nejmenším lezcům, 

že k  lezení nejsou potřeba dvě ruce a dvě nohy, 
ale bohatě postačí od každé jedna. Závěrem na 
podnět z publika obohatili svůj repertoár koordi-
načních cvičení o lezení zády ke stěně. Až někdy 
potkáte lezce, kteří k vám během výkonu budou 
čelem, vězte, že tohle bláznivé cvičení vzniklo 
jako výzva pro reprezentační tým na malé vesnic-
ké stěně v Satalicích.

 
Děkujeme všem, kteří přispěli ke skvělé atmosfé-

ře a těšíme se na další podobné! 
 

Tým instruktorů HO Satalice

Foto: SCO 2018, Tomáš Binter ml., fotografoval 
Jan Piroch

SATALICE CLIMBING OPENING 2018

HRAJETE RÁDI 
VOLEJBAL A NEMÁTE 
S KÝM A KDE?

Dne 17.  září  2017 se naši mladí hasiči zú-
častnili TFA v  Třebonicích. Jedná se o  zá-
vody „nejtvrdší hasič přežije“, jde o fyzicky 
a technicky náročné závody. V kategorii pří-
pravka jsme dovezli krásné 1. místo, mladší 
dívky se umístily na 1. a 4.místě, stejně tak 
i  mladší chlapci. Jedna členka v  kategorii 
starší dívky dovezla 2.místo a  dorostenec  
3. místo.
Dále jsme se zúčastnili Závodů požární 
všestrannosti ve dnech 14.–15.  10.  2017 
v  Praze -Suchdole, kde mladší žáci získali 
5.místo.
V  listopadu jsme již tradičně vyjeli jako  
každý rok na Memoriál Marty Habadové 
v  halových závodech 60 m s  překážkami. 
Svou zdatnost si zde vyzkoušelo 14 mlad-
ších a 5 starších žáků v konkurenci soutěží-
cích z celé republiky.

Začátkem prosince nás v naší hasičské klu-
bovně při tréninku překvapili Mikuláš s čer-
tem, kteří dětem přinesli balíčky. Maminky 
se postaraly o občerstvení - napekly perníč-
ky a další dobroty.
Po novém roce jsme se pustili do trénování 
uzlů. Příprava na zimní pohár v uzlování se 
nám vyplatila. Dne 24. 2. 2018 se děti z SDH 
Praha -Satalice zúčastnily Poháru v zimním 
uzlování v  Praze -Horních Měcholupech. 
Dorostenci se účastnili dva, skončili na 9. 
a 14. místě. V kategorii starších žáků -hlídek 
se účastnila jedna hlídka, skončila na krás-
ném 4. místě. V kategorii jednotlivců jsme 
obsadili 5. a 10. místo. U kategorie mladších 
žáků nastoupily do závodu dvě hlídky. Jejich 
umístění bylo družstvo „A“ 2. místo a druž-

stvo „B“ 12. místo. V jednotlivcích se umís-
tili na 4. a 8. místě. A za nejmenší v kategorii 
přípravky nás reprezentoval jeden zástupce, 
který pro sbor vybojoval nádherné 2. místo.
A  co nás dále čeká v  jarní sezóně? Již 
v únoru jsme začali s přípravou na závody 
v požárním útoku, které budou 21. 4. 2018 
v Čelákovicích a 19. 5. 2018 v Praze -Řepích. 
S tréninkovou přípravou nám vydatně cho-
dí vypomáhat někteří z  rodičů, za což jim 
patří velký dík. V letních a podzimních mě-
sících se zúčastníme dalších akcí a závodů.

Za SDH vedoucí mládeže Josef Mandys

Oddíl sportovního volejbalu při TJ Sokol 
Satalice hledá nové členy – muže i ženy. 
Scházíme se v úterý od 19:30 a v neděli od 
18:00 v  satalické sokolovně. Oddíl se pravi-
delně účastní turnajů a hraje 3. AVL v Praze.
Přijďte si s námi nezávazně zkusit zahrát!

Bližší informace podá Daniel Novák 
(danovak@seznam.cz, 607 789 232).

PODZIM A ZIMA U MALÝCH HASIČŮ Z SDH 
PRAHA-SATALICE
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Film byl vždy spojený s  hudbou. Ještě než bylo 
v jeho možnostech ožít zvukem, sedával pod pro-
mítacím plátnem klavírista a  hrál hudbu, která 
umocňovala děj filmu. I  když dnes už zvukové 
efekty filmu skoro neznají mezí, pozval Symfonic-
ký orchestr hl. m. Prahy FOK zručného klavíristu 
Ondřeje Brouska, který Vás společně s  dirigen-
tem Janem Kučerou provede koncertem, a klavír 
jim pro jistotu přichystáme také. KLAPKA – Po-
hyblivé obrázky POPRVÉ!
Dne 6. 3. se třídy VIII. B a VIII. A vydaly na kon-
cert filmové hudby, který se konal v  barokním 
Kostele sv. Šimona a Judy v Praze.
Výchovný koncert začíná, celé jeviště utich-
lo a  najednou z  ničeho nic orchestr začne hrát 
nádhernou hudební ukázku z filmu Piráti z Ka-
ribiku a do podkresu nám navíc pouštěli sestřih 
z  prvního dílu Pirátů z  Karibiku. Když přestali 
hrát, tak hlediště bouřlivě zatleskalo. K  mik-
rofonu přistoupil Ondřej Brousek a  program 
uvedl představením dirigenta Jana Kučery, poté 
představil jednotlivě celý orchestr. Hned po 
tom začali hrát tu stejnou skladbu znovu, ale 
tentokrát jen jednotlivými nástroji. Další vy-
stoupení byla též hezká, ukazovali nám, jak je 
hudba důležitá pro film, protože bez hudby by 
ve filmu nebyly emoce. Já jsem si to moc užil, je-
likož vážnou hudbu obdivuji a též lidi, co ji hrají. 

Kryštof Bača, VIII. B

Pohyblivé obrázky 
aneb O filmové hudbě 
komentovaný koncert 
filmové hudby Jako každý rok i letos měli žáci devátých 

ročníků psát závěrečné práce a tento škol-
ní rok to tedy vyšlo na nás. Nemohu říct, 
že bychom to brali na lehkou váhu, protože 
takové napsání závěrečné práce není vůbec 
snadné. Ačkoli s psaním jsme mohli začít už 
na podzim, byla jen naše volba, kdy se do 
práce pustíme. Každý si vybral téma, které 
ho zajímalo a o které se chtěl podělit s ostat-
ními. A že rozsah zpracovaných námětů byl 
veliký. Někteří psali o sportu, jiní se věno-
vali odborné tématice, někdo zvolil oblast 
hudby a několik prací se týkalo dokonce 
cestování. Nejdříve jsme měli za úkol vy-
pracovat psanou formu práce, a tu jsme pra-
videlně konzultovali s  vedoucím učitelem. 
Písemnou podobu práce jsme měli ode-
vzdat počátkem ledna a poté už přišel čas na 
přípravu prací pro ústní prezentace. V prů-
běhu ledna mělo být vše hotovo, abychom 
výsledky svého úsilí mohli na konci měsíce 
představit spolužákům a dobrovolníci ještě 
pak i rodičům a veřejnosti. V rámci ústních 
prezentací probíhalo i slovní ohodnocení 
učitelů. Mohu vám prozradit, že zazněla 
jak hodnocení vynikající, tak i nevyhovující 
požadavkům. Odpovídající známka se pro-

jeví na našem závěrečném vysvědčení, kde 
dobrovolníci, kteří prezentovali své práce  
i veřejnosti, najdou i pochvalu ředitelky 
školy. Mohlo by se zdát, že prezentacemi 
byla kapitola našich závěrečných prací uza-
vřena. Avšak ještě další týden se ve škole 
nemluvilo o ničem jiném. Někteří deváťáci 
byli s hodnocením spokojeni, jiní ne, ale já 
sama si myslím, že učitelé byli spravedliví. 
Teď už je ale všechno za námi a my se mů-
žeme plně soustředit na přijímací zkoušky 
na střední školy, které nás čekají v  dubnu. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na nás 
přišli letos podívat, a zároveň popřát mno-
ho štěstí žákům současných osmých tříd, 
které tato zkušenost čeká příští rok.

A. Kulhavá, IX.A

Paní zima přijela vždy jen na chvíli. Těši-
ly jsme se na sníh, kdy na zahradě stavíme 
sněhuláky, koulujeme se, můžeme i bobovat. 
A protože nepřicházel, tak jsme si začaly hrát 
na zimu ve školce ve třídách a na chodbách. 
Třída Berušky se vypravila na návštěvu ke 
„ Sněhové královně“, k Eskymákům, děti se 
koulovaly papírovými koulemi a pak cesto-
valy do jiných zemí. Děti z Motýlků kresli-
ly sportovce, kteří lyžují, bruslí a  umí zim-
ní sporty. Dozvěděly se, že začínají Zimní 
olympijské hry, a tak našim sportovcům dr-
žely palce. Také si hrály na „Mrazíky“ a ma-
lovaly na skla oken.
Děti ze třídy Koťátek vytvářely zimní krajiny, 
učily se písničky a básničky o zimě. Rybičky, 
ty nás překvapily obrázky sněhuláků a zasně-
žených stromů.
A  děti ze třídy Kuřátek, ty nejmladší nás 
překvapily nejvíc. Jejich šatna byla vyzdobe-
na papírovými sněhuláky, dělaly rukavičky, 
čepice, to kdyby přišla ta pravá „ladovská 
zima“, aby děti nepřekvapila.
A když nepřijde, tak u nás ve školce máme 
naší zimu všude, kam se podíváme. Jak se 
kouzlí zima už poradí všechny děti ze školky.

Děti z MŠ Satalice

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 
9. ROČNÍKŮ NAŠÍ ŠKOLY

PANÍ ZIMA 
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V těchto jarních dnech si základní umělecká 
škola Marie Podvalové připomíná 45  let od 
svého vzniku.
Za tu dobu vychovala mnoho zanícených mu-
zikantů, zpěváků, malířů a herců.
Jsme moc rádi, že jsme získali zrekonstruova-
nou budovu zde v Satalicích a mohli jsme naši 
vzdělávací nabídku rozšířit o  taneční obor. 
Malé baletky jsou rozkošné a  věřím, že brzo 
uvidíme první veřejná vystoupení.
V současné době má naše škola 770 žáků a má 
významné postavení v kulturní oblasti v obou 
našich městských částech. Ovlivňuje kulturní 
vzdělanost i  vkus, nejen svých studentů, ale 
i široké veřejnosti.
V  průběhu studia jsou žáci zapojováni do 
orchestrů, komorních souborů, pěveckých 
sborů a hudebních seminářů. Absolventi jsou 
přijímáni na střední a vyšší odborné umělecké 
školy.
Všechny obory se úspěšně zúčastňují řady 

krajských i celostátních soutěží a přehlídek.
Nezapomenutelný zážitek jsme si přivezli 
z Belgie a z Japonska, kde školu reprezentoval 
flétnový soubor TIKARI.
Do osmdesátých let minulého století spadá 
počátek partnerství se ZUŠ L’. Rajtera v Brati-
slavě. Pořádáme společné kulturní akce a vy-
měňujeme si pedagogické zkušenosti.
Do dalších let si klade-
me velké cíle: vychovat 
z našich žáků a studen-
tů lidi s  rozvinutým 
estetickým cítěním, pro 
něž bude umění součástí 
plnohodnotného života.
A  mým osobním cílem 
je, aby se žáci i učitelé tě-
šili do základní umělecké 
školy.
Jak řekl německý filozof 
a lékař Albert Schweitzer: 
„Štěstí je klíčem k  úspě-
chu. Pokud svou práci mi-
lujete, budete v  ní úspěš-
ní.“
Jsem přesvědčena, že i na 
prahu 4. průmyslové re-
voluce bude význam zá-
kladních uměleckých škol 
významný a nezastupitel-
ný, jako protipól přetech-
nizované a  digitalizované 
společnosti.

Ivana Heřmánková
ředitelka ZUŠ Marie 

Podvalové
 

K VÝROČÍ POŘÁDÁME:
• 11. dubna 2018 v 18,00 hod. Koncert učitelů
• 23. května 2018 v 16,00 hod. Happening ZUŠ

Vše v prostorách ZUŠ V Satalicích,
K Rybníčku 8/2

ZUŠ MARIE PODVALOVÉ OSLAVÍ 45. VÝROČÍ

pozvánka
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U příležitosti výročí 100 let vzniku Čes-
koslovenské republiky jsme se rozhodli 
připojit k akci Stromy svobody a zasadit 
na podzim v Satalicích lípu, která bude 
toto výročí připomínat.
Jak uvádí na webu organizátoři akce, Na-
dace partnerství, původní výsadba stro-
mů svobody se datuje do let 1918 a 1919, 
kdy jich lidé na památku vzniku České 
republiky vysadili tisíce. Do výsadby se 
tehdy zapojovali starostové, žáci, členo-
vé místních spolků. Stromy byly ověše-
né stuhami, domy praporky, zpívala se 
hymna, ke kořenům se ukládaly pamět-
ní listy. A sázely se i v pozdějších letech 
(1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtě-
li připomenout a oslavit význam svobody 
a demokracie.
V  letošním výročním roce budou pů-
vodní Stromy svobody ošetřeny a zasa-
zeny stromy nové. Ten náš bychom rádi 
vysadili v  září letošního roku v  sadu 
v  ul. K  Rybníčku spolu se symbolickým 
zpřístupněním areálu statku veřejnosti. 
O podrobnostech budeme informovat 
v příštím zpravodaji, mapu s původními 
i nově vysazovanými stromy najdete na 
webu www.stromysvobody.cz.

STROM 
SVOBODY 
také v Satalicích

S blížícím se jarem a pohledem na chodníky 
a předzahrádky si opět musíme postesknout, 
že je leckde potíž najít místo, kam šlápnout 
a neodnést si na botě nějaký ten exkrement. 
Žádáme vás všechny, buďme tedy ke svým 
spoluobčanům, ale i sami k  sobě ohleduplní 
a UKLÍZEJME PO SVÝCH PEJSCÍCH. 

Čistota v Satalicích je v zájmu každého z nás. 

Místní poplatek za psy – do 31. 3. 2018

Děkujeme majitelům pejsků za úhradu míst‑
ního poplatku za psa a apelujeme na ty, kteří 
tak ještě neučinili, aby poplatek neprodleně 
uhradili. Poplatky je možné zaplatit v úřední 
dny (po, st 8:00‑18:00 hod.) na ÚMČ Praha‑
‑Satalice, K  Radonicům 81, Praha 9, v pří‑
zemí úřadu, tel.: 273 130 481 nebo bankov‑
ním převodem na účet č. 0502655998/6000, 
variabilní symbol 1341+ vaše číslo popisné 
domu (např. 134181 – pokud by byl pes dr‑
žen v budově úřadu).

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 ná-
sledné přihlášení do registru vedeného Magis-
trátem 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 poži-
vatel invalidního, starobního, sirotčího nebo 
vdovského důchodu, který je jeho jediným 
příjmem, a 300,- Kč za druhého a každého 
dalšího psa, je-li držitel poživatel invalidního, 
starobního, sirotčího nebo vdovského důcho-
du, který je jeho jediným příjmem 
• 600,- Kč za jednoho chovaného psa určené-
ho a užívaného k hlídání objektů, jehož držite-
lem je právnická osoba, která je zároveň vlast-
níkem 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 

Dále apelujeme na držitele pejsků, aby důsled-
ně odhlašovali a přihlašovali nově chované 
psy. Každý pes musí mít unikátní číslo mikro-
čipu příp. tetování. 

Pokud si pořídíte nového pejska, kterého ne-
zaregistrujete, a pes se zatoulá, bude s vámi 
vedeno přestupkové řízení, přestože řádně 
hradíte poplatek za držení psa. 

Rovněž je třeba ohlašovat přestěhování psa 
nebo změnu držitele psa, jinak za něj nadále 
odpovídáte a máte povinnost hradit poplatek 
za držení psa. 

Odklizením rozlomeného stromu vzniklo v ul. 
U Čističky hezké místo, které bychom mohli 
využít pro místo k posezení nebo pro hry dětí. 

Co byste preferovali? 

Napište nám na urad@satalice.cz, 
do předmětu mailu „U Čističky“

UKLÍZÍTE PO SVÝCH PEJSCÍCH?

MÍSTO K POSEZENÍ, NEBO RADĚJI KLOUZAČKU?

inzerce
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NOVÉ KONTEJNERY NA KOV
V březnu byly na stanoviště tříděného odpadu 
v  ul. Za Novákovou zahradou, K  Pyramidce 
a  K  Radonicům (u  obory) umístěny kontej-
nery na kovové obaly. Do šedých kontejnerů 
můžete nyní vyhazovat hlavně prázdné nápo‑
jové plechovky, patří sem i prázdné konzervy, 
tuby, kovové uzávěry nebo víčka.

NÁJEMNÉ ZA ZAHRÁDKY A  GARÁŽE 
SPLATNÉ DO KONCE DUBNA
Nájemné za pozemky ve správě městské části 
Praha -Satalice, tj.  především zahrádky v  ul. 
K Radonicům, v ul. Před tratí a pozemky pod 
garážemi v ul. U Řempa je splatné do konce 
dubna 2018. Všechny nájemce prosíme o včas-
nou úhradu!

PARKOVÁNÍ U NÁDRAŽÍ
Nově je možné využívat parkoviště v  ul.  
U  Arborky (za přejezdem směr Sportareál) 
v případě, že parkoviště u nádraží je obsazené. 
Tato parkovací místa lze využít bezplatně. Dě-
kujeme, že respektujete dopravní značení.

DERATIZACE
V období od 3. 4. 2018 do 27. 4. 2018 proběh-
ne na katastrálním území č. 80 – Satalice speci-
ální ochranná deratizace. Na provedení celého 
zásahu budou použity voskové a granulované 
nástrahy, které budou kladeny do deratizač-
ních staniček a do myších nor. Místo polože-
né nástrahy bude vždy opatřeno výstražnou 
cedulkou. Použité přípravky jsou schváleny 
Ministerstvem zdravotnictví ČR  – hlavním 
hygienikem ČR.

PEKAŘSTVÍ MORAVEC
Po nutných úpravách prostor, které se vinou 
zastaralého vybavení trochu protáhly, otevře 
v  polovině dubna Pekařství Moravec svou 
prodejnu. Aby byla zajištěna dostatečně dlou-
há prodejní doba, hledá provozovatel personál 
pro její zajištění. Pokud víte o někom, kdo by 
měl zájem rozšířit tým prodavaček, upozorně-
te jej na tuto pracovní příležitost.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha-Satalice na jaře pravi-
delně slavnostně vítá nové občánky. Pro-
síme rodiče dětí narozených v  období od  
1. 3. 2017 do 1. 3. 2018, kteří mají zá-
jem 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 16. 6. od 15 hod. 
v sále ZUŠ, ul. K Rybníčku 8.

Těšíme se na milá setkání!

TELEGRAFICKY Z ÚŘADU
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Tříkrálová sbírka letos vynesla ve Vinoři 41 962,- Kč a v Satalicích 4 773,- Kč, celkem tedy rekordních 46.735,- Kč. 
Všem dárcům a koledníkům děkujeme!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Dne 30.  3.  2018 dojde k  zahájení 
nového konceptu provozu rych‑
lých víkendových spojů z  Prahy 
do nejzajímavějších částí Stře‑
dočeského kraje. Některé vlaky 
budou vedeny až do Jihočeského 
kraje na Šumavu a do Královehra-
deckého kraje  – do Českého ráje. 
Na tyto spoje budou nasazeny sou-
pravy v retro stylu ze 70. let minu-
lého století. Jde o výsledek dohody 
hlavního města Prahy a Středočes-
kého kraje a příslušných zastřešu-
jících organizátorů integrované 
dopravy ROPID a IDSK.
 
Pro občany naší městské části 
budou nejdostupnější spoje Ko‑
kořínský rychlík a  Podtrosecký 

rychlík, které budou zastavovat 
v  železničních stanicích Vysočany 
a  Čakovice. První z  nich pojede 
z  Prahy do oblasti Kokořínska do 
městečka Mšeno a  zpět, a  to kaž-
dou sobotu, neděli a  státní svátek 
od 30.  března do 28.  října  2018. 
V celém úseku Praha – Mšeno bu-
dou platit jízdní doklady dle tarifu 
PID. Tento vlak v pátek 30. března 
ve směru Mšeno mimořádně za-
staví v 8:57 na zastávce Kbely a na 
mšenském nádraží bude zajištěn 
kulturní program.
Podtrosecký rychlík pak zajistí 
spojení z  Prahy přes Neratovice, 
Mladou Boleslav, Bakov nad Ji-
zerou, Kněžmost, Dolní Bousov, 
do Sobotky, Libuně, Jinolic a  Jičí-
na, tedy do oblastí Českého ráje 
a  Prachovských skal a  zpět. Poje-
de každou sobotu, neděli a  státní 
svátek v  období od 2.  června do 
30.  září  2018. Jízdní doklady dle 
tarifu PID bude možné v  tomto 
vlaku využít v úseku Praha – Mla-
dá Boleslav.

Jízdní řády obou těchto vlaků jsou 
ke stažení na webových stránkách 
www.kzc.cz

O VÍKENDU VLAKEM 
NA VÝLET

Nový online katalog umožní čtenářům vyhledávat knihy 
podle autora nebo názvu, provádět rezervace, přihlašovat se 
na své uživatelské konto, prodloužit výpůjčky, mazat své re-
zervace apod. Odkaz najdete www.knihovnasatalice.cz.
Otvírací doba knihovny je nově pondělí 9-11, 15-18, středa 
15-18.

Knihovna má nový online katalog
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ZE VZPOMÍNEK PANÍ MILČI STELZEROVÉ-ČEPKOVÉ
JARO V SATALICÍCH
Jaro se kvapem blížilo. Blízká bažantnice i vzdá-
lenější vinořský háj se probouzel. Zatímco stro-
my postupně fialověly, šedly a  zlátly, přeplněny 
ochmýřenými nebo lepkavými pupeny, bezy za 
ploty a zdmi polehoučku a nesměle rozevíraly vě-
jířky svých světlezelených listů. Holé keříky trní 
na mezích probělávaly se již drobounkými kvít-
ky a první housátka, která spásala svěží travičku 
na ozářených stráních, činila dojem převelikých 
žlutých květů. Jarní zářivé slunce příjemně hřá-
lo a  obdělávaná půda voněla vlhkou prstí. Selo 
se, vláčelo, zrní se válci uvalovalo kolem dokola. 
Skřivánci se třepetali v  průzračné modré výši 
a  jásavý, pronikavý jejich zpěv zněl široko dale-
ko poli. Později i kukačky v bažantnici se rozku-
kaly. Tu zblízka halasně a žertovně, tu zas v dáli, 
tichounce a tajemně, kukuk, kukuk, kukuk. Sot-
važe bezedné bláto oschlo poněkud před domem, 
před školou a na návsi, my děvčata hloubila jsme 
všude důlky v zemi a cvrnkaly jsme fazolky. Měly 
jsme jich každá notný pytlíček. Fazolky nazývaly 
jsme dle barev: citronky, řezníčky, bělásky, stra-
čenky a velké fazole fialové, černě skvrnité, jme-
novaly jsme „baldy“. Hoši opět hrávali v kuličky, 
špačka a mrskali káču. Záhy z jara chodívaly jsme 
na kočičky, a  když počaly kvést fialky, tu jsem 
s fořtovic Boženkou chodila na ně do bažantnice. 
Přístup býval tam zakázán, zvláště v létě, kdy po 
krátkou dobu dlívali Černínové v  zámku. Když 
však hraběcí rodina nebyla přítomna, pan fořt 
rád nás vítal ve svém revíru, jen jsme mu nesměli 
plašit zvěř.

VELIKONOCE
A MALOVÁNÍ KRASLIC
Když hoši přijeli domů na Velikonoce, tatínek 
již zdálky na ně volával: „Tak co, Vlasto, ne-
zapomněls na barvy? Nejvyšší čas, abychom 
se pustili do malování vajíček.“ Barvení va-
jec, pravých moravských kraslic, bylo u  nás 
velikonočním úkonem, který byl převzat jako 
dědictví a milá památka na tatínkův pobyt na 
Hané. Nejdříve konaly se dlouhé přípravy. Do 
nových litrových kamenných hrnků zavařila 
se červená a modrá barva. Na talířek se roz-
močily květy šafránu, aby se získala krásná 
žlutá. Doprostřed chodby postavil se malý 
stolek, kdež se nad malým kahancem rozehří-
val v  misce neustále včelí vosk. Připravila se 
nová péra a dřevěné hůlky, do jejichž konců se 
zapíchl špendlík s  malou hlavičkou do jedné 
strany a  špendlík s  velkou hlavou do druhé. 
Matinka přinesla ošatku čistých neomytých 
vajec, tatínek i bratři rozsadili se kolem stolu 
opásáni širokými, dávno odloženými kanafa-
sovými zástěrami a barvení započalo. Nejdříve 
perem namočeným v roztaveném vosku kres-
lily se na čistém vejci kontury vzoru. Malou 
špendlíkovou hlavou dělaly se tečky a velkou 
hlavičkou pokrývaly se celé větší plochy na 

vejci, které měly zůstat bílé. Vosk tuhl totiž pří-
mo pod rukou a  zabraňoval prolínání barvy. 
Nato vejce se omazalo namočeným šafránem 
a opětně plošky, které měly zůstat žluté, naná-
šely se voskem. Nyní se postupně kladla vajíč-
ka do barvy stále temnější, šafrán kombinoval 
se s modrou, aby povstala barva světlezelená, 
pak červená, modrá a  vždy žádané jednotli-
vé barvy se kryly vrstvou roztaveného vosku. 
Nakonec vejce ponořila se do sedlářského 
třísla, takže půda, nezakrytá voskem, úplně 
zčernala. Hotové vajíčko položili v  hadříku 
do vlažné trouby, znovu roztátý vosk pozorně 
setřeli a objevil se krásný, pestrý vzor morav-
ské kraslice v  tmavém poli. Hoši vzali ještě 
kůžičku od špeku, jemně kraslici potřeli, aby 
se pěkně zaleskla. Někdy vymalované syrové 
vajíčko provrtali z  obou stran špendlíkem, 
jednou stranou ústy vyfukovali jeho obsah do 
hrnečku, aby bylo prázdné a dalo se uschovat 
na památku. Nejkrásnější a nejpracnější kras-
lice tvořil Vlasta. Uměl, jako realista a později 
technik, dobře rýsovat, a  proto jeho kraslice 
byly ozdobeny přesně rozměřenými geomet-
rickými tvary, a  takový jeden zázrak dal mu 
práce i dvě hodiny. Bratr Jarda, který měl buj-
nější fantasii, volil volný styl. Maloval na vejce 
žertovné figurky s bílými případnými nápisy. 
Na některém bývalo červené srdce probodnu-
té šípem a krvácejícími kapkami, na druhém 
různá zvířátka: zajíčci, kuřátka, kohoutek, pra-
sátko nebo holubička s psaníčkem a  říkáním 
„Mé roztomilé Olince“, „Na památku mé dra-
hé Venuši“. Ještě dnes vidím ta slova na kras-
lici napsaná. Náš tatínek, který měl nejméně 
trpělivosti, dělal ponejvíce tak zvané „stračen-
ky“, které se rozdávaly o pomlázce. Na čistém 
vajíčku velkou špendlíkovou hlavou nanášel 
trnutím špendlíku vosk v podobě velkých ka-
pek, a  tak tvořil pětilisté hvězdice rozházené 
v po celém vejci. Pak je ponořil pouze do jedné 

barvy, takže vznikala sice vajíčka jednoduchá, 
ale velice vkusná, červená, modrá nebo zelená 
s bíle posázenými květy. Hoši i tatínek shrbeni 
nad čadícím voskem, s  rukama plnýma ba-
rev a vosku, napjati nadšením, vydrželi takto 
sedět několik půldnů, jen časem se napřímili 
a hlasitě si vydechli. Kolikráte dvě až tři ošat-
ky vajec padly za oběť, nežli konečně i hoši se 
nabažili malování. Odhodili zástěry, zanechali 
židle a náčiní, jak jim upadlo od rukou pěk-
ně po mužsku, zatřísnili v kuchyni umyvadlo  
a kdejaký ručník, bručivou Máry odbyli pepr-
nými vtipy a hajdy si to rozsluněnými zahra-
dami na hřiště.

ŘEHTAČKY
Na Zelený čtvrtek ulétl nám vždy zvon ze sa-
talické kapličky sv. Anny do Říma. Šafářka tak 
tvrdívala a já jsem tomu svatosvatě věřila. Pro-
to ráno, v poledne a večer celý roj satalických 
kluků s řehtačkami v ruce nebo celými trakár-
ky před sebou, vážně a zodpovědně projížděl 
za zpěvu celou vsí, pomalu objížděl okolo na-
šeho dvora a  za hrozného, rozryvného hřřřř, 
vrrrr stáčel se do vilařské čtvrti. Někdy se hoši 
snažili drsným svým zpěvem překřičet hřmot 
řehtaček a podařilo se nám zachytit jednotlivě 
vyrážená slova přepodivné jejich písně.

Židé nevěrní, jako psi černí,
Kopali jámu, Ježíši Pánu.
Aby ho jali, Ukřižovali,
Na Velký Pátek do hrobu dali.
Na Bílou sobotu zase vyndali.
Jidáši, Jidáši, cos to učinil,
Že jsi svého Mistra Židům prozradil.
Ty za to musíš v pekle hořeti,
S Luciferem ďáblem tam přebývati.
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Josef Formánek 
se narodil 13. 2. 
1907 v  Holicích 
u Pardubic. Po 
ukončení vo-
jenské základní 
služby se v  roce 
1930 přestěhoval 
do Satalic. Pra-
coval v  různých 

funkcích ve státní správě. V roce 1972 převzal 
vedení kroniky, tedy 9 let poté co byl proveden 
poslední zápis v kronice od pana Kittlera, tak-
že dávat fakta za tyto roky dohromady muselo 
být pro něj dost obtížné. Přesto je kronika do-
plněna za všechny roky a pan Formánek do-
plňoval kroniku až do roku 1977, kdy zemřel.

Ing. Josef Trčka se 
narodil 10. 3. 1920 
v  Bynině u Valaš-
ského Meziříčí. 
Do Satalic přišel 
v  roce 1944, jako 
železniční elév-vý-
pravčí (po uzavření 
VŠ). V  roce 1948 
se v Satalicích ože-

nil a zůstal zde natrvalo. V  roce 1957 ukon-
čil Vysokou školu železniční. V roce 1978 byl 
požádán o vedení kroniky. Jeho snahou bylo 
dát dohromady dokumentační materiál, který 
byl po úmrtí pana Kittlera zcela rozptýlen. Bo-
hužel, pan ing. Trčka zemřel 7. 5. 1981, a tak 
zápisy z jeho připravených materiálů zapisoval 
již nový kronikář.

Vážení spoluobčané,
obracím se na vás s  následující prosbou. 
Na fotografii, která pochází tak z  dru-
hé pol. 50  let, je vidět budova sokolovny 
a  u  ní při plotu je na kamenném soklu 
křížek. Já už si ho nepamatuji, ale mož-
ná, že si někdo vzpomene, jaký byl další 
jeho osud a kdy byl odstraněn z toho mís-
ta a kam se vlastně poděl. Bylo by hezké 
tento křížek obnovit. Pokud si na něj ně-
kdo pamatujete, dejte vědět anebo nechte 
vzkaz na úřadě.
Děkuje

Libor Vrabec, kronikář

KRONIKÁŘI SATALIC

Řehtačky pozvolna zanikaly v  dáli, aby se 
po dobré půlhodince znovu ozvaly, byť jen 
nakrátko, na zpáteční cestě u  kapličky, kde 
na břitký povel vůdce „zastavit stát“ všichni 
řehtačky pozvedli do výše nad hlavy na zna-
mení, že je ukončená objížďka, a  za hlaholu 
rozcházeli se do svých domovů.

PŮST
Na Zelený čtvrtek musívalo u nás z tradičního 
zvyku býti něco zeleného k snědku. Co se vždy 
matinka nastarala, jen aby se sehnalo alespoň 
několik hrstí špenátu. Veliký pátek bylo u nás 
ještě hůře. K obědu mívali jsme pouze čočku, 
aby prý se nás držely peníze, ještěže tu byl 
k mé radosti od čtvrtka ten jidášek s medem. 
Matinka v  ten den zachovávala přísný půst 
a  maso pečlivě schovávala před hochy. Náš 
tatínek, který míval každé dopoledne připra-
venou přesnídávku se sklenkou vína na psa-
cím stole, jednou o Velikém pátku dopustil se 
těžkého hříchu. Nenalézaje v týž den obvyklé 
své jídlo na svém místě, a nemoha se nikoho 
dozvonit, sám šel si na obhlídku do „jarmár-
ky“, jak jsme říkávali spíži. Nakukoval do jed-
notlivých příhrad, zavoněla mu pečínka a pro 
sebe si povídá: „Tak se podívejme, tadyhle 
takovýhle krásný stehýnko upečený perličky 
a oni mi nic nedají.“ Tatínek uchopil stehýn-
ko do ruky, a  protože mu vůbec nepřišlo na 
mysl, že je Velký pátek, jak se je s velkou chutí 
hned v chodbě okusovat. Nahlédl do kuchyně 
a volal:
„Prachmilioni, tolik ženských v domě a člověk 
aby se sám obsluhoval. Dejte mi aspoň kou-
síček chleba a skleničku vína!“ Matinka právě 
vyvalovala mazance, mrkla po tatínkovi, spat-
řila stehýnko v jeho ústech a úděsně vykřikla: 
„Proboha, Pepo, co to děláš!? Vždyť je Velký 

pátek a ty jíš maso!“ Tatínek, pravda, nebyl pří-
liš věřící, ale po této zvěsti uleknutě stehýnko 
odložil a těžce polkl sousto uvázlé mu v hrdle. 
Tehdáž bázlivě jsem očekávala, jaký že se boží 
trest snese na bezbožného tatínka.

VELIKÝ PÁTEK
– „LÍBÁNÍ“
Na Veliký pátek odpoledne jsem chodívala 
s vesnickými dětmi na „líbání“ do vinořského 
kostela. Na zemi uprostřed chrámu ležel veli-
ký černý kříž s Ukřižovaným, obklopený kle-
čícími ženami a dětmi. Bázlivě přiklekala jsem 
mezi ně k  Ježíši a  nesměle dotýkala jsem se 
ústy jeho ran, aby prý jej tolik nebolely. Postá-
la jsem ztichle u Božího hrobu a smutně jsem 
se zamyslela. Moje nábožné rozjímání však ni-
kdy netrvalo příliš dlouho, rozplynulo se sotva 
jsem vyšla z kostela na zářící slunéčko do jarní 
krásy. S dětmi za vinořskými humny zula jsem 
si boty, svázala tkaničkami k  sobě, přehodila 
si je přes hlavu a skotačila přes příkopy a pole 
s nimi o závod. Studená posud země zábla mě 
do nohou, štěrk na silnici nepříjemné píchal, 
ale což jsem toho dbala! Teprve těsně před 
Satalicemi rychle jsem se obula, aby matinka 
nehubovala. Jen tak na přeskáčku dírky jsem 
zašněrovala a opět rychle jsem dobíhala rozjí-
vené svoje kamarádky. Přicházela jsem domů 
udýchána, upocena, s nohama studenýma jako 
led, ale nepamatuji se, že bych si kdy stěžovala 
na bolení v krku nebo měla horečku.

NEJVÍCE TĚŠILA JSEM 
SE NA POMLÁZKU
Hned Boží hod večer připravila jsem si do 
postele metlu, spletenou z  několika proutků, 

a ráno o Velikonočním pondělí jsem si časně 
přivstala, abych spolu s  Pavlou našlehala na-
šim spavým hochům. Někdy překvapili oni 
nás. A  to vám byla honička po celém bytě! 
Když nebylo možno jinak utéci, vyskočily 
jsme bosy a polonahé oknem do zahrady a po-
schovávaly se někde za roštím.

ZABITÉ KOZLÁTKO
K  obědu mívali jsme k  mé převeliké žalos-
ti smažené kozlátko. Moje roztomilé krásné 
kozlátko, které jsem nedávno obdržela darem, 
které jsem tolik milovala, celé dny chovala 
v  náručí a  najednou, ukrutná naše Máry mi 
je zabila. Slzy kanuly mi do talíře, nemohla 
jsem pozřít ani sousta. Pomalu jsem se jen 
tišila matinčiným zapřísáhlým slibem, že mi 
opatří kozlátko ještě krásnější a že Máry mi je 
již nesmí zabít. Nebylo hodiny, abych znovu 
nepřibíhala k matince a nemořila ji prosbou: 
„Řekni, matinko, na mou duši, ale víc nahlas, 
na mou duši, že kozlátko dostanu.“ Ubohé 
snědené zvířátko “mi kazilo“ i radost z dávání 
pomlázky dětem, které jako o  vánocích při-
cházely a celé dopoledne monotónně prozpě-
vovaly velikonoční píseň:

„Hody, hody, doprovody, dejte vajíčko
malovaný,
nedáte  ‑li červený, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese za kamny jiný.

Za kamny v koutku na zeleném proutku,
Ten proutek se otočí, korbel piva natočí,
Páni, páni, pijte, jen se neopijte,
A mně také připijte!“

Pátrání po křížku
V dnešním zpravodaji vám představujeme další dva kronikáře, kteří zapsali historii 
obce od roku 1966 do r. 1980. 
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