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Satalický zpravodaj
SLOVO NA ÚVOD

17. 12. od 13.00 Posezení v klubu seniorů 
- tentokrát v prostorách Komunitního centra 

24. 12. od 10.30 Tradiční zpívání u kapličky:
vánoční písničky v podání malých i velkých muzikantů.

Zvonečky a rolničky s sebou!
Vánoční bohoslužby v satalické kapli sv. Anny:

24. 12. od 22.00 Půlnoční mše svatá
25. 12. od 10.45 Boží hod vánoční – mše svatá

26. 12. od 10.45 sv. Štěpána − mše svatá

POZVÁNKY NA VÁNOČNÍ DNY

Milí sousedé,

nad vánočním číslem 
zpravodaje se setkává-
me v  tomto volebním 
období poprvé, rádi 
bychom tedy doda-
tečně poděkovali za 

důvěru, která nás potěšila a  příjemně 
překvapila. Přijímáme tento váš vzkaz 
s pokorou a bez vzletných frází.

V  příštích měsících se tedy budeme 
snažit plnit vaše přání. Pro děti chceme 
vytvořit přírodní park s herními prvky, 
pro větší skatepark, pro běžce a  cyklis-
ty nové stezky, pro hasiče zbrojnici, pro 
milovníky vláčků posezení u  nádraží, 
pro vyznavače ticha protihlukové stěny, 
pro řidiče opravené silnice, pro školáky 
dobrou školu a pro učitele příjemné zá-
zemí, pro čtenáře besedy nad knížkou, 
pro fanoušky kultury nové koncerty 
a  divadelní představení, pro nositele 
tradic velikonoční a  vánoční trhy, pro 
seniory výlety  – a  pro všechny ten vy-
toužený obchod, který však patří mezi ta 
nejobtížněji splnitelná přání, z  nichž je 
Ježíšek vždycky trochu nervózní. Pokud 
jsem na někoho zapomněla, omlouvám 
se a věřím, že se nám brzy připomenete.

Dovolte popřát nám všem, abychom 
se i v příštím roce měli tak dobře nebo 
ještě lépe než v roce končícím, dokázali 
společně najít řešení v případech, že na-
stanou potíže, a nezapomínali na to, že 
některé problémy jsou vedle skutečných 
obtíží mnoha lidí jen malichernými pře-
kážkami.

Příjemné zakončení roku vám jménem 
zastupitelů a zaměstnanců úřadu přeje

 
Milada Voborská

Ať jsou Vánoce těmi nejhezčími svátky strávenými  
s Vašimi nejbližšími a v novém roce 2019 Vás 

čekají jen samé radostné zprávy a příjemné zážitky.
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V podzimních volbách do zastupitelstev obcí 
jsme si volili 11 zastupitelů naší městské části 
a také 65 zastupitelů hl. m. Prahy. S výsledkem 
voleb se jistě většina z nás již seznámila, nic-
méně dovolte malou rekapitulaci. Celkem bylo 
zapsáno v seznamu voličů 1 633 osob, vydáno 
bylo 1 043 hlasovacích obálek, a volební účast 
byla tedy 63,87 %. Pro srovnání volební účast 
v  sousední Vinoři byla 57,14  %, Kbely měly 

59,30 % a Horní Počernice 49,86 %. Přestože 
nebyla v Satalicích tentokrát rekordní volební 
účast (počasí nám na volební víkend dopřálo 
krásné babí léto), musíme satalické voliče po-
chválit. Kandidátní listinu podalo 5 stran nebo 
hnutí a zastupiteli městské části Praha -Satalice 
se stali (uvedeno v pořadí podle počtu získa-
ných hlasů): Mgr. Milada Voborská, Ing. Leo-
na Táborská, Tomáš Maršál,  DiS., Ing.  Petr 

Beran, Ing. Daniela Vočadlová, Ing. Petr Ada-
mec, Pavel Hřebík, Libor Vrabec, Ing. Věra Pí-
saříková, JUDr. Jitka Mokrá a Roman Hogen.

V následující tabulce je vedle zvolených zastu-
pitelů uvedena i navrhující strana nebo hnutí, 
dále absolutní počet hlasů a procento získané-
ho počtu hlasů.

První ustavující zastupitelstvo MČ Satalice 
proběhlo ve čtvrtek 1.  11.  2018 a  starostkou 
pro následující 4 roky byla opět zvolena paní 
Milada Voborská, místostarostkou zůstává 
rovněž paní Leona Táborská (obě STAN).

Do Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo zaregistro-
váno celkem 29 kandidátních listin a počítání 
jednotlivých křížků u 65 kandidátů průřezem 
všech 29 kandidátek na 1 043 hlasovacích líst-
cích nebylo vůbec jednoduché ani rychlé. Jmé-
nem úřadu MČ Praha -Satalice bychom chtěly 
vyjádřit všem členům okrskové volební komi-
se velké poděkování za jejich pečlivost a trpě-
livost, se kterou obětovali celý krásný říjnový 
pátek i  sobotu až do půlnoci této záslužné 
a nedoceněné práci.

Pro ilustraci ještě doplňuji tabulku, jak jsme 
volili zastupitele hl. m. Prahy v  Satalicích, 
v porovnání s výsledky všech volebních okrs-
ků Prahy, kdy volba Satalic se příliš nelišila od 
výsledku celé Prahy. Pro výčet uvádíme pouze 
10 kandidátních listin s výsledkem vyšším než 
1 % hlasů.

Jindřiška Merabetová, Monika Vlčková

KOMUNÁLNÍ VOLBY V SATALICÍCH V ŘÍJNU 2018

Příjmení, jméno, titul Věk Kandidátní listina Politická příslušnost Počet hlasů abs. Počet hlasů v %

Voborská Milada Mgr. 46 STAN BEZPP 654 11,21

Táborská Leona Ing. 48 STAN BEZPP 598 10,25

Maršál Tomáš DiS. 35 STAN BEZPP 586 10,05

Beran Petr Ing. 48 STAN BEZPP 538 9,22

Vočadlová Daniela Ing. 48 STAN BEZPP 519 8,9

Adamec Petr Ing. 50 STAN BEZPP 506 8,68

Hřebík Pavel 44 STAN BEZPP 501 8,59

Vrabec Libor 63 Pro Satalice BEZPP 326 16,09

Písaříková Věra Ing. 67 Pro Satalice BEZPP 251 12,38

Mokrá Jitka JUDr. 43 ODS ODS 174 12,21

Hogen Roman 47 ANO 2011 BEZPP 121 12,17

Kandidátní listina Počet získaných hlasů 
abs.

Počet získaných hlasů 
v %

Občanská demokratická strana 1 425 13,08

KŘESŤ.DEMOKR.UNIE -ČS.STR.LID. 617 5,67

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 829 53,52

Pro Satalice 2 026 18,6

ANO 2011 994 9,13

Kandidátní listina
hl. m. Praha

Počet získaných hlasů 
abs.

Počet získaných hlasů 
v %

Koalice STAN, TOP 09 22,03 16,28

Komunistická str. Čech a Moravy 2,36 3,26

Česká pirátská strana 12,79 17,07

STAROSTOVÉ PRO PRAHU 2,97 1,92

Strana zelených 1,55 1,84

Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD) 2,88 3,53

PRAHA SOBĚ 16,05 16,56

Česká str. sociálně demokrat. 2,47 2,87

Občanská demokratická strana 19,87 17,86

ANO 2011 14,94 15,36

15. 11. 2018 na zasedání hlavního města Prahy byl do funkce primátora zvolen Zdeněk Hřib z České pirátské strany. Zvoleni byli i ostatní 
členové Rady hl. m. Prahy, z nich jako náměstci primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček, Petr Hlubuček, Adam Scheinherr a Pavel Vyhnánek, 
a jako radní hl. m. Prahy Jan Chabr, Milena Johnová, Hana Kordová Marvanová, Vít Šimral, Hana Třeštíková a Adam Zábranský (Spojené 
síly, Praha sobě, Česká pirátská strana).
Přejeme novému vedení, aby mu správa města šla od ruky a stranou zájmu nezůstaly ani menší městské části jako Satalice.

NOVÝM PRIMÁTOREM PRAHY JE ZDENĚK HŘIB
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ÚŘEDNÍ HODINY
O VÁNOČNÍCH
SVÁTCÍCH 2018

27. 12. 2018
8.00 – 13.00 hod

28. 12. a 31. 12. 2018
úřad uzavřen

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné 
prožití svátků vánočních a mnoho zdraví

v novém roce 2019

Na jednání byly zastupitelstvem městské 
části Praha -Satalice projednány mj.  tyto 
body:

• byly zvoleny starostka městské části Mila-
da Voborská a zástupkyně starostky Leona 
Táborská, obě funkce jako uvolněné

• byly zvoleny Daniela Vočadlová jako před‑
sedkyně finančního výboru a Jitka Mokrá 
jako předsedkyně kontrolního výboru

• byly stanoveny odměny neuvolněným 
zastupitelům v  souladu s  nařízením vlády 
č. 318/2017 Sb.

• byl schválen pronájem nebytových pro‑
stor č. p. 687 v ul. K Cihelně nájemci – sta-

vební společnost Kallmünzer − s nabídkou 
nájemného 15 650 Kč/měsíc + záloha na 
služby a  energie 6 000 Kč/měsíc; smlouva 
bude uzavřena od 1. 1. 2019 na dobu neur-
čitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

• bylo schváleno rozpočtové opatřen č. 10 
pro rok 2018; příjmy činí 33.482.900 Kč, 
výdaje činí 66.127.700 Kč, schodek činí 
32.644.800 Kč

Ustavující zasedání ZMČ Praha ‑Satalice 
bylo ukončeno v 19.40 hod. Příští zasedá‑
ní je plánováno na 18. 12. 2018.
Úplný zápis je k nahlédnutí na úřadu měst-
ské části Praha -Satalice.

Výbory zastupitelstva jsou povinně zřizovány ze zákona a jejich předsedy volí zastupitelé. 
Pro toto volební období byly zvoleny jako předsedkyně výborů:

Finanční výbor    Kontrolní výbor
Předseda: Daniela Vočadlová   Předseda: Jitka Mokrá

Stručně ze zasedání zastupitelstva
MČ Praha ‑Satalice konaného dne 
1. 11. 2018 od 19. 00 hod.

Výbory zastupitelstva městské části
Praha ‑Satalice

Pro toto volební období ustavila starostka 
městské části Praha -Satalice Milada Vobor-
ská níže uvedené komise a  jmenovala jejich 
předsedy a členy. Komise pracují jako poradní 
orgány starostky při řešení úkolů a zpracování 
stanovisek pro rozhodování vedení MČ a jako 
iniciativní orgány, které přicházejí s vlastními 
podněty pro zlepšení života v městské části.

• Stavební komise
Předseda: Jiří Rejka

• Dopravní komise
Předseda: Pavel Hřebík

• Komise bytová a obecního majetku
Předseda: Věra Písaříková

• Komise pro životní prostředí
Předseda: Petr Adamec

• Kulturní a volnočasová komise
Předseda: Daniela Smižanská
 
Více informací o složení výborů a komisí a je-
jich náplni najdete na nových webových strán-
kách, které jsou právě ve výrobě.

Děkujeme za trpělivost.

KOMISE
STAROSTKY
MČ PRAHA
-SATALICE

Práce na rekonstrukci komunikace probíhají 
podle harmonogramu, prioritou je dokončení 
chodníku pro bezpečnou cestu dětí do školy. 

Další činnosti budou závislé na klimatických 
podmínkách. Děkujeme, že respektujete záka-
zové značky v okolí stavby.

REKONSTRUKCE UL. K RADONICŮM
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Komunitní centrum v městské části Praha‑
‑Satalice bylo slavnostně otevřeno teprve ve 
čtvrtek 27. září 2018, přesto už má za sebou 
řadu zajímavých akcí, které se uskutečnily  
v přízemních prostorách Klubu seniorů.

V ŘÍJNU jste se mohli dozvědět, co všechno 
můžete připravit z  bylinek, seznámili jste se 
s  příznivými účinky čaje na náš organismus 
a  s  odborníkem z  Fakulty tělesné výchovy 
a sportu UK jste si nacvičili dech s uvolněnou 
bránicí a další dechová cvičení. Známý mode-
rátor Slávek Boura vás přesvědčil, že mluvit se 

dá i beze slov, a pod vedením paní Dobromily 
Pilné jste si vyrobili andílka ze šustí.
V LISTOPADU už máme za sebou akupresu-
ru, takže víte, že tato tradiční čínská léčebná 
metoda nabízí cestu k odstranění bolesti pou-
hým stlačováním určitých bodů. S  Blankou 
Gololobovovou jste si zazpívali u kytary a paní 
Jitka Šlosárková vás zasvětila do tajů paličko-
vané krajky. Poslední listopadový den si může-
te přijít vyrobit adventní věnec, pomůže vám 
s ním zkušená floristka paní Jana Loudová.
Program už je připraven i  na PROSINEC 
(viz letáček) a samozřejmě nezahálíme a pilně 

pracujeme na LEDNU příštího roku. A proto-
že se mají na začátku Nového roku plnit přání, 
zkuste si i vy něco přát, dejte nám vědět a třeba 
se podaří právě to vaše přání zařadit do ledno-
vého kalendáře.
Ještě než popřejeme krásné Vánoce, máme 
i  my pro vás jeden tip na leden: 7.  1. od 
15.00 s  Danou Peškovou: TRÉNINK MOZ‑
KU POMOCÍ RUKOU.

Na viděnou s vámi se bude těšit nová vedou-
cí centra Helena Erdélyiová během prosince 
i v dalším roce.

PONDĚLÍ
• besedy na různá témata | 15.00 – 16.00 

• večerní jóga s Michaelou Vodovou |
18.30 – 19.30

ÚTERÝ
• francouzština pro začátečníky | 14.15 – 15.45
• angličtina mládež 12 – 15 let | 16.00 – 17.00

• handicap klub „Barevná loďka“ |
16.00 – 17.30

STŘEDA
• večerní jóga s Michaelou Vodovou |
20.00 – 21.00 • skautky | 17.00 – 19.30
• kurs kreslení | 16.00 – 19.30 od ledna

ČTVRTEK
• angličtina pro seniory | 15.30 – 17.30

• cvičení SM Systém | 20.00 – 21.00

SOBOTA
• skautky

NEDĚLE
• tvořivé dílny | 14.00 – 16.00 hod.

Připravuje se:
• Kurs kreslení • Literární kavárna

• Univerzita 3. věku

POHODOVÉ CENTRUM PRO KAŽDÉHO

ROZVRH HODIN

KOMUNITNÍ CENTRUM 
v městské části Praha-Satalice, K Rybníčku 8

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST

VSTUP ZDARMA

Vánoce nejsou jen o úklidu domácností a honěním se za nákupy dárků pro naše blízké. Jsou především 
spojovány s rodinnou pohodou a dodržováním tradic, které si každý přinášíme ze svých domovů. 

   Je nejvyšší čas popřemýšlet, jak letos svátky pojmout a čím je obohatit. Inspirujte se naším přehledem vánočních 
přednášek a japonskou technikou balení furoshiki. Přes veškerý stres a spěch v tomto období je potřeba věnovat čas 

odpočinku, vzpomínkám, k navazování přátelství a získávání nových poznatků.

3. 12.  od 15.00
JUDr. Jitka Lenková:
Kouzelný čas Vánoc
Beseda s publicistkou a badatelkou 
 Jitkou Lenkovou vás zavede do toho 
nejkouzelnějšího času v roce, času  
adventního a vánočního. Připome-
neme si tajemné zvyky a obyčeje, 
které toto období provázejí, i některé 
záhady, které s ním jsou spojené. 
Odkud přišli „tři králové“ a opravdu 
se jim zjevila kometa? A co můžeme 
udělat my sami, aby naše Vánoce 
byly opravdu plné lásky a pohody, 
jak si všichni přejeme?   
 

10. 12. od 15.00  
Alena Tuháčková: 
Jak balit vánoční dárky 
Naučíte se balit dárky japonskou tech-
nikou furoshiki, která šetří naši planetu 
tím, že místo papíru k zabalení dárků 
používá šátky a látky. Ty jsou jednak 
dalším dárkem navíc, ale také se mo-
hou používat opakovaně.
Vezměte si hedvábný šátek, šálu nebo 
velký kapesník a můžete zkoušet  
s paní Alenou.

17. 12.  od 15.00  
Magdalena Floriánová: 
Advent - Zimní slunovrat - Vánoce
Zimní slunovrat je důležitým časem 
uprostřed lidmi nejoblíbenějších svát-

ků – adventního období a Vánoc. 
Čas klidu, setkávání, rozjímání, darů 
a věšteb budoucnosti byl uctíván 
v našich zemích od pradávna. Po-
dobnost těchto oslav není náhodná 
a možná ani nevíte, kde se vzaly 
tradice, které vám vytváří to pravé 
kouzlo Vánoc. Přijďte si poslechnout 
příběhy, kterými můžete ozdobit le-
tošní Vánoce svým blízkým i sobě. 
Toto povídání je vhodné i  pro děti, 
které si na jeho konci poslechnou 
pohádku „O jmelí”. 

Nenechte si ujít jedinečná setkání :-)

Prosinec 2018
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Počínaje druhou adventní nedělí od 9. 12. do 
15.  12. bude ve skautské klubovně v  Bakov-
ské ulici ve Kbelích probíhat výstava betlémů. 
I v tomto šestém ročníku skautky rády uvítají 
i vaše betlémy, ať již koupené, či vlastnoručně 
vyrobené, a věří, že se jim tak podaří navázat 
na stovku betlémů vystavovanou v  minulých 
letech.
Můžete zde vidět i betlémy, které byly vyrobe-
ny v rámci předvánočního tvoření v minulých 

letech v Satalicích. Děti zajisté potěší připravo-
vaná dílnička nebo adventní kvíz. Na výstavu, 
jejíž část bude i na skautské zahradě, zvou také 
okolní školy a školky.

Koordinátorkou výstavy je: Katka Škořepová – 
katerina.skorepova@skaut.cz

Eliška Hermanová − Rusalka

Skautky zvou na výstavu betlémů

V době, kdy dostáváte tento list do schrán-
ky, jsou již všechny plánované kulturní 
akce pro rok 2018 za námi. Připomeňme 
si ještě krátce události, které se v Satalicích 
odehrály v minulých měsících.

Začátkem října jsme v Satalicích již podru-
hé přivítali Divadelní spolek Tyl z Bakova 
nad Jizerou, tentokrát s  komedií Sex na 
vlnách. Bakovští opět nezklamali, předsta-
vení bylo výborné.

V  půlce listopadu jsme se sešli v  areálu 
Komunitního centra Jiřího Hubače oslavit 
svátek svatého Martina. Děti se z  komu-
nitního centra vydaly se svými lampiony na 
průvod za Martinem (Martinou) na bílém 
koni. V  lesoparku na nás čekali hasiči se 
světelným překvapením a  také s  báječný-
mi drobnými pochoutkami. Po návratu do 
komunitního centra jsme se mohli posilnit 
svatomartinským občerstvením od firmy 
Keter, dospělí pak i  svatomartinským ví-
nem. Všichni si následně užili ohňovou 
show skupiny Allgor.

První adventní víkend v Satalicích již tra-
dičně patří oslavám nadcházejících Vánoc.
V  pátek 30.11 jsme roztančili sokolovnu 
společně s pány hudebníky z kapely Brass 
Avenue.
V sobotu pak jsme se sešli v areálu Komu-
nitního centra, kde jsme se naladili na nad-
cházející Vánoce a rozsvítili vánoční strom. 
O hudební program se postaraly děti z MŠ, 
ZŠ i ZUŠ v Satalicích a také děti z kroužku 
Flétniček, pod vedením paní Koutníkové.
Adventní bohoslužba slova v podání pana 
faráře Stanislawa Góry byla krásným za-
končením všech vydařených vystoupení.
V budově KC bylo připraveno mnoho kre‑
ativních dílniček pro děti i dospělé a také 
prodejní stánky.

Pan Koutník nám opět zapůjčil svou sbír‑
ku betlémů. Děkujeme. I  letos měl velký 
úspěch stánek se sousedským pečením. 
Děkujeme všem pekařům a pekařkám, kte-
ří svými dobrotami obohatili nabídku ob-
čerstvení a  také tím přispěli na organizaci 
dalších kulturních akcí. A  děkujeme také 
všem ostatním, kteří se podíleli na organi-
zaci kulturních akcí v průběhu celého roku.

Kulturní komise pro vás už teď připravuje 
kulturní akce na příští rok. Těšit se může-
te jak na akce tradiční (čarodějnice, dětský 
den…), tak i na akce novější (garážový vý-
prodej, sousedská snídaně…).
Jsme rádi, že se s vámi setkáváme v hojném 
počtu. Zachovejte nám přízeň :-)
Přejeme vám šťastné Vánoce a vše dobré do 
nového roku.

Za kulturní komisi Daniela Smižanská

KULTURA V SATALICÍCH

Vyhlašujeme soutěž o nej-
hezčí zimní fotku Satalic. 
Své soutěžní fotografie po-
sílejte na e -mail:
kulturasatalice@gmail.com.
Uzávěrka soutěže je 16. 2. 
Komise následně vyhod-
notí a  sladce odmění nej-
lepší fotografie.

K fotografiím nezapomeňte uvést název fotky, 
jméno autora a  místo, kde v  Satalicích byla 
fotografie pořízena. Od každého autora přijí-
máme maximálně 3 fotky. Výherní fotografie 
a jejich autoři budou uveřejněny v příštím čís-
le Satalického zpravodaje a vystaveny v komu-
nitním centru.

Soutěž o nejhezčí 
zimní fotku Satalic 
– šance pro všechny 
nadšené fotografky 
a fotografy



Satalický zpravodaj / prosinec 2018

www.satalice.cz6

V sobotu 2. 2. 2019 vás srdečně zvou Sataličtí dobrovolní hasiči na již tradiční Hasičskou zábavu 
v sokolovně. K tanci i poslechu vám v satalické premiéře zahraje skupina Pády. Čeká na vás bo-
hatá tombola. Předprodej lístků bude zahájen 1. 1. 2019. Těšíme se na vás!

HASIČSKÁ ZÁBAVA 2. ÚNORA 2019

Dvě rodiny z Prahy ‑Satalic a dalších 544 
z  celé Prahy již dostalo finanční pod‑
poru nadace Dobrý anděl, která pomá‑
há mj.  rodinám, v  nichž se dítě potýká 
s  vážným onemocněním. Díky každo‑
měsíčním příspěvkům dárců – Dobrých 
andělů  – mohou všechny těžkosti zvlá‑
dat lépe alespoň po finanční stránce. 
Pomozte najít další rodiny, které tuto 
podporu potřebují!

„Dětí s  vážným onemocněním, jejichž ro-
diny by potřebovaly finanční podporu, je 
mnohem více. Rodiče často nevědí, že u nás 
mohou o  příspěvek požádat. Naší snahou 
je, aby se tato informace co nejvíce rozšíři-
la,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nada-
ce Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí 
lékaři či sociální pracovníci přímo v nemoc-
nici, jiným pomoc doporučí pacientské or-
ganizace. K mnohým z nich se ale i přesto 
tato informace nedostane,“ dodává.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc pod-

porují rodiny s  nezaopatřenými dětmi, 
které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky 
se jedná o  onkologické onemocnění, se-
lhání orgánů, vážné metabolické poruchy, 
těžká kombinovaná postižení, svalovou 
dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, ne-
moc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná 
onemocnění je možné také pomoci dětem, 
které se potýkají se vzácnými onemocně-
ními a s těžkými kombinovanými poruchy 
(mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také 
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rako-
vinou jeden z rodičů. Za šest let fungování 
nadace podpořili dárci více než 5 548 ro-
din z celé České republiky.

Jak jim můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto 
vážně nemocným dítětem, neváhejte jí 
pomoc nadace doporučit. Kontakt je vel-
mi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat 
e -mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé 
rodinám rádi pomohou.

Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryan-
del.cz a  můžete začít přispívat. Vaše fi-
nanční pomoc bude rodinám odeslána do 
posledního haléře. Díky svému Andělské-
mu účtu si navíc můžete přečíst konkrétní 
příběhy rodin, kterým pomáháte.

Markéta Křížová

FINANČNÍ POMOC PRO RODINY S VÁŽNĚ 
NEMOCNÝM DÍTĚTEM

Tašky na tříděný 
odpad – přijďte 
si pro ně a třiďte 
s námi
Třídění odpadu je dobrá věc, a  proto 
máme pro satalické občany k dispozici 
sadu tašek na třídění využitelných slo-
žek odpadů. Podpora třídění odpadu 
v  domácnostech je zajišťována ve spo-
lupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, a to 
za účelem zvýšení množství a kvality se-
braného separovaného odpadu v Praze.
Nabízená sada čítá 4 tašky: plast, nápo-
jové kartóny, papír a sklo. Pro případné 
zájemce jsou tašky na separovaný od-
pad k dispozici na Úřadě městské čás-
ti Praha -Satalice v  úředních hodinách, 
tj. pondělí a středa 8-12, 13-18 hod.

Tašky jsou k  dispozici zdarma, vždy 
jedna sada na domácnost. Upozorňuje-
me, že disponujeme omezeným množ-
stvím sad (200 ks), a protože je o ně vel-
ký zájem, přijďte co nejdříve.
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S platností od neděle 9. prosince 2018 vstupují 
v platnost nové jízdní řády v železniční dopra-
vě. Na naší trati dochází k  některým dílčím 
změnám spočívajících v  posunech časových 
poloh u většiny vlakových spojů.
Ve směru ze Satalic do centra Prahy u spojů 
linky S3 Českých drah budou vlaky nově od-
jíždět každou hodinu v čase XX:03, tři vložené 
ranní posilové spoje pak v čase X:35.

Vlaky linky S34 společnosti KŽC Doprava 
odjedou ze Satalic na Masarykovo nádraží 
v  pracovní dny v  časech XX:27 vyjma něko-
lika ranních spojů, které mají odjezd posunut 
o dvě minuty dříve.
Ve směru z  centra Prahy do Satalic budou 
téměř všechny spoje linky S3 Českých drah 
odjíždět z Hlavního nádraží v čase XX:47, od-
jezdy linky S34 z  Masarykova nádraží jsou 
posunuty na dřívější čas v XX:11.

Vítanou a  poptávanou novinkou je nový ve‑
černí vlak z Hlavního nádraží s odjezdem ve 
21:47 přes Satalice do Mělníka. Vlak s odjez-
dem ze Satalic ve 21:03 ve směru na Hlavní 
nádraží pak pojede každý den. Na linku S34 

společnost KŽC Doprava v průběhu 2. čtvrt-
letí nasadí zcela nové částečně nízkopodlažní 
motorové soupravy řady 913.2 vybavené kli-
matizací a WIFI. Jejich výroba se již pomalu 
blíží do finále.
Nastávající jízdní řád pro rok 2019 je zřejmě 
poslední předvýlukový, neboť pravděpodob-
ně na jaře roku 2020 by měla začít rozsáhlá 
modernizace trati Praha -Vysočany  – Lysá 
nad Labem spojená s kompletní rekonstrukcí 
železničního spodku a svršku, rozsáhlou pře-
stavbou vysočanského nádraží a  výstavbou 
železniční zastávky Rajská zahrada.

O  plánovaných dopravních omezení a  opat-
řeních spojených s touto stavbou vás budeme 
v dostatečném předstihu informovat.

Pavel Hřebík

K posezení v ulici U Čističky brzy přibyla pa-
noramatická fotografie s vyznačenými vrcho-
ly, které můžete vidět na horizontu. Ti pozorní 
jistě už zaznamenali například Malý i  Velký 
Bezděz, Sedlo, Ještěd či třeba Spolanu Nera-
tovice. Panorama pro nás z fotografie vyrobila 
společnost Intersign v  úpravě „antivandal“, 
a tak doufáme, že nám chvíli vydrží.

Místní veřejná knihovna nabízí v současnosti 
kolem deseti tisíc titulů. Informace o knihách, 
o  možnostech vypůjčení nebo rezervace lze 
snadno a přehledně získat v on  -line katalogu 
knihovny.

Vstup do on  ‑line katalogu najdete na interne-
tové stránce knihovny:
https://www.knihovnasatalice.cz/

Na stránce knihovny najdete také podrobnosti 
o otevírací době, o možnostech komunikace, 
ceník služeb, knihovní řád a  potřebné tisko-
pisy. Pro připojení k internetu je v prostorách 
knihovny možné použít knihovní počítač 
nebo vlastní zařízení přes bezplatné Wi -Fi při-
pojení.

Na adrese: https://m.mlp.cz/cz/projekty/e-
-knihovna/e -knihy/ nabízí městská knihovna 
v Praze možnosti bezplatného stažení e ‑knih 
(převážně klasických).

Otevřeno pro vás máme v pondělí od 15.00 
do 18.00, ve čtvrtek od 9.00 do 11.00 a  od 
15.00 do 18.00 hodin.

Miloš Koděra

Jak mnozí pamatují, bankomat v Satalicích už 
byl. Provozovala jej společnost Euronet, pro-
tože žádný z  bankovních domů neměl o  Sa-
talice kvůli malému počtu obyvatel zájem. 
Bohužel, počet výběrů nebyl dostatečný ani 
pro tuto společnost, proto byl po pár letech 
odinstalován. Od té doby se počet obyvatel ni-
jak zásadně nezvýšil a ve většině provozoven 
můžeme platit platební kartou, přesto chápe-
me, že jde o službu, kterou by někteří občané 

uvítali. V současné době nabízí stejná společ-
nost možnost obnovu provozu bankomatu, 
avšak za podmínky, že by městská část platila 
této společnosti měsíčně 19 tisíc Kč bez DPH, 
při počtu odběrů nad 1 500 měsíčně by mohlo 
dojít k  částečnému odečtu této položky. Ani 
v dobách největší slávy však výběry z banko-
matu nepřesáhly hranici 700 výběrů. Domní-
váme se, že měsíční sazba za umístění banko-
matu je příliš vysoká, proto o ní neuvažujeme. 

Pokud by však většina občanů měla jiný názor, 
můžeme ten náš změnit. Pokud se domníváte, 
že bankomat je za těchto podmínek dobrým 
krokem, napište nám na adresu urad@satalice.
cz, že máte o bankomat zájem, a odhad počtu 
odběrů měsíčně. Děkujeme.

P. S. Peníze si můžete vybrat i na České poště, 
pokud máte platební kartu ČSOB nebo Poš-
tovní spořitelny.

ZMĚNY VE VLAKOVÉM JÍZDNÍM 
ŘÁDU PRO ROK 2019

UŽ JSTE VIDĚLI 
BEZDĚZ NEBO 
JEŠTĚD?

Z knihovny

BANKOMAT V SATALICÍCH?

28.  10. celá republika oslavovala 100. vý-
ročí české státnosti, a tak občané ze Satalic 
a okolí nemohli při oslavách chybět. Spo-
lek horolezců HO Satalice za podpory MČ 
Satalice a MČ Vinoř vysadil na nově vznik-
lém odpočinkovém místě v ulici U Čističky 

Strom svobody − lípu − jako připomenutí 
tohoto významného dne. Akce se zúčastni-
lo i přes nepříznivé počasí přes 40 lidí. Pře-
jeme stromu i republice zdraví a svobodu!

David Stella

Strom svobody
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Utíká to utíká, jak ta voda v potoce. Když jsme 
přišly do školky v září, tak přišlo zase spous-
tu nových kamarádů. Ze začátku trošku pla-
kali, ale teď už chodí rádi. Jelikož bylo krás-
ně, sluníčko nám vykouzlilo podzim hodně 
teplý, krásně barevný, chodili jsme většinou 
na zahradu, kde jsme se s novými kamarády 
seznámili a  oni poznali nás. Zahrada je pro 
nás super místo. Máme tam hodně zahradních 
hraček, prolézaček, teď už i  opravená písko-
viště tam se hledají kamarádi opravdu nejlé-
pe. Zahrada je veliká a tak tam chodíme celá 
školka. Poznáme i všechny paní učitelky. Ale 
chodíme i do obory, vycházkou po Satalicích, 
to jak nám počasí dovolí.
V oboře jsme si to také letos užili, podzim ji 
vymaloval ve vší kráse. Sbírali jsme tady různé 
plody, listy, větvičky a z toho jsme pak vytváře-
li různá umělecká díla a zdobili si šatny. Jsme 
zvědaví, kdy začne padat sníh! Budeme se tě-
šit na Mikuláše a čerta. To bude ve školce zase 
peklíčko!!! Na první adventní sobotu vždycky 
vystupujeme, my nejstarší, u rozsvíceného vá-
nočního stromečku, který se letos poprvé roz-
svítí v  centru Jiřího Hubače. Se všemi dětmi 

ve školce jsme na stromek vyrobili s paní uči-
telkami ozdobičky, které jsme si tam pověsily. 
Děti ze třídy Berušek a  ze třídy Motýlků už 
trénují vánoční koledy, které zazpívají, než se 
stromeček rozsvítí. Pak už se budeme těšit na 

Ježíška, jestli k nám i letos přijde a potěší nás 
nějakými dárky.
Posíláme podzimní pozdrav od všech dětí ze 
školky.

Marie Špalková, ředitelka

Letošní říjen se v celé naší zemi nesl ve zname-
ní jejího kulatého jubilea. Stoleté výročí vzni-
ku samostatného Československa jsme samo-
zřejmě nezapomněli oslavit ani v  naší škole. 
V pátek 26. října přišly děti oblečené v národ-
ních barvách a za skvělé organizace Žákovské 
rady tak mohly na dvoře školy vytvořit „živou“ 
státní vlajku ČR.

Ale tím oslavy nekončily. Po celý den probíhal 
na 1. stupni projekt „Slavíme 100 let republi-
ky“. Děti vytvořily čtyřčlenné skupinky napříč 
ročníky  – tzn.  vždy jeden prvňáček, druhák, 
třeťák a  čtvrťák  – a  v  těchto skupinkách sa-
mostatně obcházely jednotlivá stanoviště. Na 
každém z  nich pro ně byly připraveny hravé 
činnosti a  úkoly, díky kterým se dozvěděly 
spoustu nových věcí z  historie i  současnosti 
naší republiky.

Jedno ze stanovišť bylo například věnová-
no osobnosti prezidenta Masaryka. Děti se 
v krátkém textu a videu seznámily s  jeho ži-
votem, složily „puzzle“ s  jeho 
podobiznou a  díky nabytým 
vědomostem hravě splnily 
připravené úkoly. Na dalším 
stanovišti se ocitly ve víru 
módy První republiky a  svou 
práci zde korunovaly vlast-
ními úžasnými návrhy dobo-
vých modelů. Jinde se sezna-
movaly s  vývojem naší státní 
vlajky, kterou si také vyrobily, 
a s dalšími státními symboly – 
velkým státním znakem, hym-

nou, prezidentskou standartou a státní pečetí. 
A  v  neposlední řadě si užily spoustu zábavy 
při zkoumání způsobu života obyčejných lidí 
v počátcích naší státnosti prostřednictvím teh-
dejších předmětů denní potřeby. Identifikovat 
jejich funkci a správně je přiřadit k jejich sou-
časným ekvivalentům nebylo vždy jednodu-
ché!

Celý projektový den byl velkým zážitkem pro 
všechny zúčastněné – prvňáčci se zase o něco 
víc „otrkali“ a  seznámili se staršími spolužá-
ky, druháci a třeťáci se utužili v samostatnosti 
a schopnosti spolupracovat a pro čtvrťáky, kte-
ří celé skupinky vedli a o vše se starali, to byla 
hotová (a  v  mnoha případech zcela vyčerpá-
vající) škola managementu a práce s lidskými 
zdroji. A co paní učitelky? Ty se jen radovaly 
a nevycházely z údivu nad tím, jak skvělé a ši-
kovné děti to ve svých třídách mají!
 

Za učitelky 1. stupně J. Křížková

JAK JE KRÁSNÝ BAREVNÝ PODZIM

PROJEKT 1. STUPNĚ K OSLAVÁM 
VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Na začátku října jsme se ve školní 
družině chtěli s  dětmi přivítat podzim 
a zároveň se seznámit s ostatními spolu-
žáky z 2. stupně naší školy.
Proto paní vychovatelky vymyslely od-
polední program „Podzimní radován‑
ky ve školní družině“. Celé odpoledne 
probíhalo v  satalické oboře, kde bylo 
připraveno několik stanovišť s úkoly.
Děti měly chodit po vytyčené trase se 
zavázanýma očima, měly rozpoznat 
rostliny dle listů či plodů nebo prolézat 
pavučinou na ocasu draka. Na jednotli-
vých stanovištích dětem ze školní dru-
žiny pomáhali žáci z 2. stupně. Odpole-
dne se nám povedlo, děti všechny úkoly 
úspěšně splnily a  určitě měly doma co 
vyprávět.

Za školní družinu E. Matoušková

PODZIMNÍ
RADOVÁNKY
ŠKOLNÍ
DRUŽINY
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V  září roku 2018 jsme pod vedením paní 
učitelky Musilové založili novou školní orga-
nizaci složenou ze žáků osmých a  devátých 
tříd, která má za úkol vymýšlet nové nebo ob-
novovat staré školní akce pro naše spolužáky 
a pro nás. Jsme tým zhruba dvaceti lidí, kteří 
se jednou za dva týdny scházejí nejen s paní 
učitelkou Musilovou, ale také s paní učitelkou 
Streichsbierovou. Naše rady máme nejčastěji 
ve středu od dvou hodin odpoledne.

DEN MODRÉHO OBLEČENÍ
Jako první jsme zkusili uspořádat „Modrý 
den“. Všichni žáci (i učitelé) měli za úkol při-
jít ráno do školy pouze v  modré barvě a  my 
jsme upřímně ani nečekali, že tato jednoduchá 
akce bude mít takový obrovský úspěch a ohla-
sy. O přestávce jsme se všichni potkali v atriu, 
kde nás shora vyfotila paní učitelka Musilová. 
Fotka určitě stojí za to!

DEN V BARVÁCH TRIKOLORY
26. 10. je datum, kdy se uskutečnila další akce 
Žákovské rady. O  spolupráci nás tentokrát 
požádal první stupeň, který měl na pátek na-
plánovaný projekt na téma Československo, 
a  sice jako připomenutí stého výročí vzniku 
naší republiky. Den předem se každá třída 

dozvěděla, v  jaké barvě má přijít. Někdo se 
tedy následující den objevil v  modrém oble-
čení, jiný v červeném a další v bílém. To samé 
platilo i pro učitele, většina z nich však přišla 
rovnou ve všech třech barvách. O přestávce se 
všichni žáci shromáždili v atriu, odkud jsme je 
my, členové Žákovské rady, odvedli postupně 
podle barev ven na hřiště. Vše se povedlo skvě-
le zorganizovat. Poté jsme se už jen postavili 
tak, abychom představovali naši českou vlajku. 
Stačilo cvaknout foťákem a bylo hotovo.

HALLOWEEN
Naše prozatím nejúspěšnější a  největší akce 
proběhla 31.  10. ve středu po podzimních 
prázdninách. Jednalo se o  Halloween, který 
se na naší škole ještě nikdy předtím neslavil. 
Týden před touto akcí se všichni žáci školy 
dozvěděli, že v tuto halloweenskou středu mají 
přijít převlečeni v  tematických kostýmech. 
Bude se totiž soutěžit o cenu, kterou nikdo do-
předu neznal.
Ve středu všechny děti i učitele přivítala vyz-
dobená škola i  s naší halloweenskou vlajkou, 
kterou jsme připevnili na venkovní zeď školy 

namísto té české. Celou školu Žákovská rada 
ozdobila den před Halloweenem, v  úterý 
o  prázdninách, jako překvapení pro všechny 
žáky a učitele.
Hned před první hodinou se členové žákovské 
rady rozmístili po škole se záznamovým ar-
chem, do kterého zapisovali jména dětí, které 
přišly v  originálních halloweenských kostý-
mech.
O následující přestávce jsme se všichni potka-
li v  atriu, kde probíhalo slavnostní vyhlášení 
celé kostýmové soutěže. Dvě úžasné členky 
Žákovské rady postupně vyhlásily třicet vítězů 
ze všech tříd i z pedagogického sboru.

Celou akci jsme si všichni moc užili a  ještě 
několik dnů poté jsme slyšeli krásné zpět-
né reakce, jak od mladších a  starších žáků, 
tak i od našich učitelů. Doufáme, že se tento 
halloweenský den stane na naší škole tradicí 
a že bude pokračovat i v dalších letech.

Za Žákovskou radu Veronika Jílková, IX.A

ŽÁKOVSKÁ RADA

Školní rok 2017/2018 je za námi. Výroč‑
ní zpráva shrnující činnost školy napsána 
a odevzdána na ta správná místa.
A jak se vlastně tento rok vydařil?
O  tom vypovídají mimořádné aktivity 
a úspěchy našich žáků, kteří kromě toho, že 
plní svoje školní povinnosti, mají příležitost 
rozvíjet se i jinak.
Žáci z  1. stupně absolvovali mimořád-
né vzdělávací a  kulturní akce. Účastnili 
se branného dne, pletli svetr z  ovčí vlny 
v Ekocentru ve Kbelích, s městskou policií 
se zabývali dopravní výchovou, v rámci vý-
ukového programu společnosti Penthea se 
učili o sovách a mláďatech, několikrát byli 
v pražské ZOO. Zkoušeli také, jak zní, když 
na bubny bubnují všichni žáci celé třídy, 
a jaké to je, když se dokáží sladit a vyrovnat 
v rytmu. Recitovali při Pražském poetickém 
setkání i Satalických poetických dnech, byli 
na několika divadelních i  filmových před-
staveních a při Noci s Andersenem spali ve 
škole. Většina tříd vyjela na školy v přírodě 
za projektovým vyučováním.
Žáci 2. stupně měli podobný program jako 
jejich mladší spolužáci. Také se například 
účastnili speciálních programů v  ZOO, 
zkoumali tam obojživelníky a plazy, společ-

nost Ornita pro ně zajistila program o kr-
kavcovitých ptácích. Vzdělávali se hudeb-
ně, byli v muzeu A. Dvořáka, na koncertu 
FOK, ve škole soutěžili v  přednesu básní 
i v  řečnickém umění. Někteří žáci vyrazili 
na lyžařský a  snowboardový kurz do Alp, 
většina žáků byla na projektovém týdnu 
v  různých krajích naší země, někdo sjel 
část Vltavy na vodáckém kurzu, jiní poby-
li v outdoorovém centru, další se věnovali 
cyklistice v Českém ráji. Žáci 8. a 9. ročníku, 
kteří se učí německy, vyrazili na poznávací 
výlet do Berlína. I  školní družina pro děti 
připravila hodně mimořádných programů, 
byly to např. Drakiáda, Vítaní sv. Martina, 
tematické odpoledne Mikuláš a čert, Druži-
nový biatlon, Čarodějnické odpoledne, ná-
vštěva ZOO Parku v Radonicích i návštěva 
kina. Do družiny přijelo mobilní dopravní 
hřiště a všechny děti se mohly bavit při zá-
bavně vzdělávacím odpoledni Lego Robo-
tika Education. Naši žáci se mohou chlubit 
početnými úspěchy v soutěžích.
Vědomostní soutěže:
• v celostátní soutěži Matematický klokan, 
v kategorii Cvrček máme 1. místo,
• obvodní kolo Matematické olympiády  – 
žáci 5. ročníku mají 1. a 2. místo,

• v  obvodním kole matematické soutě-
že Pythagoriáda získal náš žák 6. ročníku  
3. místo,
• v obvodním kole v Olympiády z Anglické-
ho jazyka získal náš žák 7. ročníku 3. místo.
Sportovní soutěže:
• v obvodním kole přespolního běhu máme 
3. místo v kategorii starších žákyň,
• v  obvodním kole soutěže ve stolním te-
nisu 1. místo ve starších žákyních, 2. místo  
ve starších žácích, 7 žáků se účastnilo kraj-
ského kola, kde obsadili 5.–8. místo,
• v obvodním kole ve florbale získali starší 
žáci 3. místo,
• v  obvodním kole v  badmintonu máme  
4. místo,
• atletika – Pohár rozhlasu – 2. místo mlad-
ší žáci, 3. místo mladší žákyně, 3. místo 
starší žákyně.

Letošní rok je v plném běhu a o novinkách 
ze školy se dozvíte v dalších textech v tomto 
čísle Zpravodaje. Držím všem našim žákům 
a  učitelům palce, aby byl alespoň stejně 
úspěšný jako ten minulý.

Iveta Horáčková, ředitelka školy

UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

J U D r .  V l a d i mír  Z m eš k al ,  a d vo k át  
si tímto dovoluje oznámit změnu svého sídla, 

které je v současné době registrováno na adrese:  

Přezletice, U Ctěnického potoka 385, PSČ 250 73. 

Lze mne také kontaktovat na telefonním čísle: 

+420 603 464 430. 

S požadavky na poskytnutí právních služeb se na 
mne též můžete obracet na e-mailové adrese: 

vladimir.zmeskal@pravovsem.com. 

Jsem řádným členem samosprávné stavovské 
organizace, České advokátní komory, registrovaným 
pod evidenčním číslem 02269, oprávněným 
vykonávat advokacii ve smyslu zákona. 

Právní služby poskytuji v různých oblastech 
občanského práva, zejména se pak týkají veškerých 
absolutních majetkových práv (včetně převodu 
nemovitostí a práva dědického), relativních 
majetkových práv (včetně neoprávněných odběrů 
plynu), práva rodinného a práva veřejného se 
zaměřením na pobyt cizinců na území České 
republiky. 

inzerce
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20. prosince uplyne 75 let od tragického ne‑
štěstí, které se stalo na trati mezi Satalicemi 
a Kbely. 

Místo, den, hodina
Km 14,9
Satalice – Kbely
20. XII. 43
5.50 hod.

Srážka vlaku P 1160 s vlakem P 1101

Průběh: Dne 15. XII. 43 bylo otevřeno nové 
nádraží ve Kbelích s  omezením, že tam až 
do plného provozu nesmí docházet ke kříže-
ní vlaků. Nový jízdní řád vstoupil v  platnost 
dnem 15. XII. 43. Přitom byl výpravčí povinen 
přemístit křížení vlaků podle jízdního řádu do 
sousedního nádraží. Vlakové posádky o  tom 
byly poučeny pomocí obecného příkazu, resp. 
příkazu o křížení vlaků. Dne 18. XII. 43 bylo 
otevřeno nádraží ve Kbelích pro plný provoz. 
Dne 20. XII. 43 přijel vlak P 1160 do Kbel na 
první kolej se sedmiminutovým zpožděním. 
Aniž by očekával příjezd vlaku P 1101 a aniž 
by přemístil křížení vlaků do Kbel, expedoval 
výpravčí Antonín Pospíšil vlak P 1160 po jed-
nominutovém zdržení na nádraží. Strojvůdce 
Josef Lochner sice byl instruován o  otevření 
nádraží Kbely, ale rozjel se podle starého jízd-
ního řádu, a ačkoli byl informován o existen-
ci nového jízdního řádu, nenamítal nic proti 
odjezdu vlaku P 1160 ze Kbel, protože starý 
jízdní řád předpokládal křížení v  Satalicích. 

Vlakvedoucí Jan Gryč se chtěl právě při roz-
jezdu vlaku P 1160 podívat do jízdního řádu, 
jestli se křížení nemělo konat ve Kbelích. Ale 
jeho jediné světlo v  ruční lucerně zhaslo při 
pohybu během nastoupení do služebního 
vagonu. Než Gryč stačil rozsvítit znovu, bylo 
pozdě. Hradlař Václav Soukup nedostal žád-
né vyrozumění o  přemístění křížení vlaků, 
a  přesto nezastavil rozjíždějící se soupravu 
a  nechal ji odjet. Signál zvonem z  5.43 hod. 
v Satalicích nebyl slyšet a výpravčí Vaněk ex-
pedoval vlak P 1101 v 5.47 hod. po předešlém 
signálu zvonem (5.54 hod.).

Výpravčí Vaněk v  Satalicích hlásil po odjez-
du vlaku P 1101 telefonicky tento odjezd dle 
předpisu do Kbel (5.47 h.).
Až nyní si vzpomněl Pospíšil, že zapomněl na 
křížení vlaků, a dal okamžitě signál č.  9. Ale 
oba vlaky v tomto okamžiku již minuly služeb-
ná stanoviště s  personálem a  nebylo možno 
zastavit ani vlak P 1101, ani P 1160.

Vlak P 1160 jel rychlostí 20 km/h, protože 
předvěst byla v pozici „Varování“. Vlak P 1101 
jel rychlostí 40 km/h a jeho strojvůdce David 
ani nespatřil světla protijedoucího vlaku, takže 
narazil do vlaku P 1160, aniž by vůbec začal 
brzdit.

Příčina: pochybení výpravčího, selhání veške-
rého zúčastněného personálu.

Následky: 43 cestujících usmrcených, 68 těžce 
zraněných, 32 lehce zraněných.
Lokomotiva 354.1112 a  4 vagony: Fa 52041, 
Ci 40448, Bey 14328, Ce 31629 vykolejené 
a těžce poškozené. Dva vagony úplně zničné: 
Dd 64690, Dd 64321. Sedm vagonů méně po-
škozených. Trať byla od 5.50 hod. dne 20. XII. 
43 do 0.35 hod. dne 21. XIII. 43 neprůjezdná. 
Přeprava se řešila pomocí přestupování a ob-
jížděk.
Pomocný vlak byl přivolán v 6.17 hod., vypra-

ven v 6.30 hod. a dorazil na místo v 7.58 hod. 
Sanitní vlak odjezd v 7.50 hod., na místě v 8.49 
hod. Pomocný vlak z Neuenburgu odjezd 8.36 
hod., na místě v 10.58 hod. (přes Všetaty).
Povoláni byli lékaři ze Satalic, Vinoře, Kbel, 
Čakovic a  vojenský lékař z  letiště, sanit-
ky z  nemocnice Na Bulovce, ze závodu Avie 
a  z  velitelství letecké základny Praha, vedle 
toho hasičské sbory ze Satalic, Kbel a Vinoře 
i  autobusy BMB Praha -Delta. Továrna Ost-
markwerke vyslala dobrovolně náklaďák s děl-
níky a autogenem.
Vlak P 1101 měl 14 vagonů, 30 náprav, 393 t, 
lokomotivu 464.062, strojvůdce David, topič 
Krejčí, Bw Praha Denisovo nádraží, vlakve-
doucí Kocourek, Praha hl.n. Vlak P 1160 
měl 13 vagonů, 27 náprav, 320 t, lokomotivu 
3541112, strojvedoucí Lochner, topič Kožnár, 
Bw Praha Denisovo nádr., vlakvedoucí Gryč, 
Praha hl. n.

Počasí: +3 °C, deštivo, tma, omezená viditel-
nost.

Za tuto upomínku, která je umístěna na mís-
tě neštěstí nedaleko železničního přejezdu ve 
Kbelích, děkujeme neznámé lidové tvořivosti 
ze Satalic.

Libor Vrabec

JEDNO SMUTNÉ VÝROČÍ

V  tento den došlo na 14. km ke srážce 
dvou osobních vlaků vezoucích dělníky 
do okolních továren. Následky byly tra-
gické. Přečtěte si nyní autentický zápis 
o  tomto neštěstí, který sepsala německá 
drážní správa pro německé úřady. Tímto 
bych také rád poděkoval svému sousedo-
vi, panu Jürgenu Ostmeyerovi, za překlad 
tohoto zápisu.

Děkujeme, že využíváte kontejnery na tří-
děný odpad, prosíme však, abyste je po sobě 
zavírali, a pokud v nich není místo, využí-
vejte jiné stanoviště, v Satalicích jich je 15.

Pokud vám schází tašky na tříděný odpad, 
jsou zdarma k vyzvednutí na úřadu městské 
části - viz strana 6.

DODRŽUJTE POŘÁDEK V OKOLÍ KONTEJNERŮ
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Široký výběr kvalitních lahvových vín od  
15-ti vinařství z Čech a Moravy 

• 

23 druhů stáčených moravských vín 
• 

Sekty ~ Dolská medovina ~ Delikatesy 
• 

Dárková balení ~ Vinné sklo a mnoho dalšího 
 

Otevírací doba : Pondělí - Pátek : 15 00 - 20 00 

                                        Sobota :   9 00  - 13 00 

Prodej nových
rodinných domů 

v Satalicích.
PRODEJ zahájen!

Příjemce: Městská část Praha - Satalice
Termín realizace: 1. 7. 2017 - 31. 8. 2018
Revitalizací bývalé sýpky vznikne integrační, kulturní
a společenské centrum pro setkávání občanů různých cílových skupin.

Projekt:

KOMUNITNÍ CENTRUM
V MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - SATALICE
je spolufinancován Evropskou unií.

Nové komunitní centrum poskytne prostor,
poradenství, podpůrnou činnost a specifické
sociální služby, umožní osobnostní růst a
začlenění do dění MČ.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Praha - pól růstu ČR
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