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26. 4. In-line akademie pro začátečníky 
i pokročilé – sportování na in-line bruslích 
pro malé i velké příznivce bruslení. Každou 
sobotu ve Sportareálu Praha-Satalice.

 Připravujeme: Zahájení letní sezony ve Sportareálu, Perníčkové odpo-
ledne na hřišti, Dětský den.
Přesné časy i další připravované akce budou uvedeny na plakátcích, vý-
věskách, webu městské části a obdrží je odběratelé služby SMS zdarma.

30. 4. Čarodějnice – tradiční pálení čarodějnic 
na skautském hřišti vedle mateřské školy. Sou-
těže, oheň, buřty, posezení s kytarou.  V přípa-
dě velké nepřízně počasí se akce nekoná.

To je vždycky potřeba vědět. 
Zatím fouká jenom od dálnice. 
Možná nám brzo zavane z kom-

postárny, rtuťových skládek a kafi lérií. 
Firma IPODEC a.s. podniká v oboru 

dovozu, shromažďování, zpracování 
a  prodeje odpadků. To je dnes neo-
byčejně výnosný obor, aspoň pokud 
nejste dělník, ale šéf. Onen dovoz 
znamená svážení komunálního i prů-
myslového odpadu z  Prahy nebo 
středních Čech.  Ale jak jsme zjistili, 
fi rma má licenci i  na  dovoz nebez-
pečného odpadu (třeba s  obsahem 
různých jedů) z jiných států, které se 
takového neřádu rády zbaví. Majitelé 
fi rmy jsou jednak nadnárodní společ-
nost, jednak městská část Prahy 8.  

Právě na Praze 8 je už IPODEC velmi 
známý – jednu ze svých zpracoven má 
přímo na sídlišti Střížkov, což obyvate-
le už několik let uvádí do varu, někte-
rým zvoleným zastupitelům Prahy 8 to 
však příliš nevadí, snad že bydlí na lep-
ších adresách... nebo čím to asi bude?   

U nás v Satalicích je situace odliš-
ná, ale ne o moc šťastnější. Společ-
nost se sem dostala strategií „nohy 
strčené do  dveří“. Sledujte, jak se 
to dělá: Na  začátku byla výhodná 
(ovšem za nějakých 40 milionů Kč!) 
koupě pozemku uvolněného jinou 
fi rmou v exekuci. Jde o halu, která je 
předposlední budovou vpravo, ještě 
kousek za Cihelnou u silnice do Počer-
nic. Od plotu k plotu je to do obytné 
zástavby 140 metrů. Následoval pří-
slib vybudovat malý sběrný dvůr pro 
místní potřeby (starousedlíci pama-
tují na někdejší sběrnu surovin vedle 
Obory, mělo to být podobné, trochu 
vylepšené, dokonce pod střechou). 

 Místo toho jsme se v  zázračně 
krátké době dočkali kompletního 

plánu na  tzv. „Dopravně-skladovací 
středisko Satalice“. Plán (studie EIA) 
předpokládal zpracování 130 000 tun 
odpadu ročně, což znamená při dva-
náctihodinové pracovní době, že by 
branou podniku projelo za hodinu 30 
tun odpadu tam a po zpracování 30 
tun zpátky.  Plus zimní výjezdy sy-
pačů s  túrováním a nakládáním soli. 
A  pak pryč přes Satalice, protože 
v Počernicích a na dálnici je na to zá-
kaz. A to všechno v městské části  ob-
klíčené dálnicí, letištěm a plynárnou.

 Přitom celá tato „dopravně-skla-
dovací“ továrna na  rakovinu byla 
v  projektu obratně maskována za  tu 
původně avizovanou sběrnu jako tzv. 
„drobný nerušící provoz“. Cha! Celé 
to je, jako by nám sem místo železář-
ství chtěli cpát vysoké pece se slévár-
nou. Dáte si deset deka šunky? Fajn, 
dostanete prasečí velkofarmu, jatka 
a masokombinát. 

K dnešnímu datu (20. 2.) má místní 
úřad za to, že fi rma IPODEC svůj návrh 
stáhla. No prosím, a dokonce se omlu-
vili! Jenže tím nic nekončí, pozemek 
je stále jejich a  můžeme jen čekat, 
kdy nám pošlou další návrh, rozšíře-
ný a  méně průstřelný. Vyhodili jsme 
je oknem, vrátí se nám dveřmi. Když 
na vás někdo vytasí pistoli, ale po chví-
li ji skloní při zjištění, že si ji na  vás 
zapomněl naládovat, tak to sklonění 
nebylo jeho mírové gesto. Co asi je 
ta fi rma zač, ukázala zpracováním 
svého záměru i  potom arogantním 
a prolhaným stylem jeho prezentace 
na schůzi zastupitelstva. Na další ujiš-
ťování o nejlepších úmyslech a na dny 
otevřených dveří a ucpaných úst jim 
už nikdo nenaletí. Teď už ne. 

RNDr. JIŘÍ SÁDLO, CSc.

KAUZA IPODEC

Situace v městské části je v sou-
časnosti poněkud zjitřená, 
o  čemž vypovídá titulní strana 

Satalického zpravodaje. Jsou na  ní 
dva příspěvky, které nejsou ve svém 
obsahu zcela totožné. 

Takže, v Satalicích má vyrůst podle 
studie společnosti IPODEC masivní 
„Dopravně-skladovací středisko Sa-
talice“. Tato studie skutečně spatřila 
světlo světa, takže vyvolala i logickou 
negativní odezvu. Někdy bych ji však 
nazval až zbytečně brutální, a to např. 
ve vztahu k vedoucí stavebního oddě-
lení úřadu MČ Praha 19, kterou po více 
než třech letech spolupráce pokládám 
za férovou úřednici. Takovéto projevy 
však takovéto akce přinášejí…

Loni kolem března se u mě zastavil 
ředitel společnosti IPODEC Ing. Van-
čura, který mě informoval o záměru 
společnosti otevřít v  obezděné bu-
dově první krytý sběrný dvůr v  Pra-
ze (provozy sběrných dvorů dotuje 
magistrát hlavního města Prahy). 
Vzhledem k  tomu, že vím, jaké se 
tvoří fronty u kontejnerů, co zůstane 
na místě od  lidí, pokud se nedostaví 
včas nebo má stanoviště třeba jen 
o sto metrů jinde, než bylo oznáme-
no, tuto iniciativu jsem uvítal. Zvlášť, 
když jako starousedlík si pamatuji 
na  oblibu skládky na  části prostoru, 
kde nyní stojí nová zástavba. Pokud 
mám dobrou paměť, ani drobný po-
platek lidi od této služby neodradil.

Sběrný dvůr, který začal tento mě-
síc fungovat, je navíc na konci měst-
ské části s výjezdem pro automobily 
mimo Satalice. Je to určitě lepší loka-
lita než prostor u železniční stanice, 
kde si jeden ze současných zastupi-
telů sběrný dvůr poměrně nedávno 
na zasedání zastupitelstva přál…

Jako bývalý novinář si však rád 
prověřuji fakta. Proto jsem se šéfa 
TSK oblast Sever ředitele Vančury 
zeptal. Řekl mi, že je to seriózní člo-
věk a že nám určitě pomůže při úkli-
du Satalic. Podobné reference mi dali 
i starosta Březiněvsi, radní z Dolních 
Počernic, kde si vážím práce staros-
ty, ale i  občanka Satalic, která mě 
zná od  mého narození. Proto jsem 
rád myšlenku sběrného dvora přijal. 
Mohu konstatovat, že někteří staros-
tové na  magistrátu vytvořili značný 
tlak, aby Satalice dotaci nedostaly, 
neboť chtěli sběrný dvůr rychleji re-
alizovat u sebe.

Zmíněnou studii o  skladovacím 
středisku i  já pokládám za  špatnou 
a  pro Satalice nepřijatelnou. Ředitel 
Vančura mi v  reakci sdělil, že čísla 
jsou nesmyslně naddimenzována a že 
dojde k úpravě studie. Ta byla nako-
nec stažena. Možná po tlaku obyvatel, 
možná po  mém jednání s  ředitelem 
Vančurou, možná v důsledku kombi-
nace obou alternativ.

Jsem plně přesvědčen o  tom, že 
nyní musí městská část s  ředitelem 
společnosti IPODEC začít jednat, 
aby došlo k ověření faktů. Jsem navíc 
přesvědčen o tom, že ze soukromého 
pozemku lze těžko někoho vyhnat. 
V  případě že původní údaje nebude 
snaha změnit, tak jsem všemi deseti 
pro to vytvořit co největší tlak, aby 
IPODEC měl možnosti, pokud to pů-
jde, co nejvíce okleštěné. Pokud však 
bude přístup konstruktivní, je šance 
pro městskou část vyjednat k  tomu 
i  pro ni výhodné kompenzace. Bez 
jednání se však k  relevantním infor-
macím nedostaneme.

FRANTIŠEK JENČÍK, starosta

Odkud vítr fouká Je potřeba jednat
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Anketa

Informační SMS 
zdarma!

Novinky v městské části

Více na www.satalice.cz
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 Rekonstrukce komunikace Za Kap-
ličkou: 7. 3. 2014 byla dokončena úpra-
va povrchu komunikace Za  Kapličkou 
(mezi mateřskou školou a  oborou), 
jejíž povrch byl v  havarijním stavu. 
Po  deštích a  sněhu byla komunikace 
rozbahněná a s velkými kalužemi. U pů-
vodního povrchu byl nejdříve vytažen 
na  povrch původní kamenitý podklad, 
na  který přišla vrstva nového štěrku 
a fi nálně písčitá vrstva. Děkujeme spo-
lečnosti Pragis za  provedenou práci. 
Výsledná cena je 82. 267,- Kč bez DPH.

 Rekonstrukce komunikace „K  Ci-
helně II“ v intravilánu městské části: 
Došlo ke  schůzce s  ředitelem odboru 
městského investora magistrátu p. Be-
ránkem, vedoucím oddělení pozemních 
staveb odboru p. Albertem a ředitelem 
společnosti Zavos p. Přikrylem, na které 
se probral stávající stav a byly stanove-
ny termíny, které by měly vést k realiza-
ci rekonstrukce. Povrch komunikace je 
ve velmi špatném stavu, chybí i chod-
ník. Akce má stavební povolení.

 Doprava MHD: Vedení úřadu měst-
ské části se snaží konstruktivním jed-

náním se společností Ropid postupně 
eliminovat některé negativní důsledky, 
ke kterým došlo při zásadních změnách 
v MHD v  roce 2012. Přesto byl na za-
čátku ledna vyjádřen velký nesouhlas 
s  neustálými změnami jízdních řádů 
a s omezováním spojů, přestože hlavní 
město má celkový dluh cca 32 miliard 
korun a je ve složité fi nanční situaci.

 Kultivace zelených ploch: V parčí-
ku poblíž železniční stanice byly vyře-

zány náletové dřeviny a odstraněny ne-
žádoucí křoviny. Zelená plocha poblíž 
statku na začátku komunikace Zahrád-
kářů prošla po  letech proměnou. Byly 
odstraněny nežádoucí křoviny, plastový 
kryt a odstraněn kopec hlíny.

 Úklid části komunikace Rovná: 
U části komunikace Rovná (k železnič-
nímu přejezdu) došlo k vyčištění krajnic, 
čímž došlo k rozšíření profi lu komunika-
ce, byly vykáceny nepatřičné dřeviny. 

Názor obyvatel na revitalizaci území
a vznik skate a in-line parku 

Téma ankety: Revitalizace území – Parková úprava a Skate a in-line park Satalice
Lokalita: U železniční stanice Praha-Satalice
Anketu vyhlašuje: ÚMČ Praha-Satalice

Jste obyvatelem městské části Praha-Satalice?  

Máte zájem o  zrevitalizování okolí nádražní budovy 
v Satalicích?

Uvítáte vybudování hřiště se skate a  in-line parkem 
pro děti a mládež?

Souhlasíte také s vybudováním lezecké stěny?

Domníváte se, že obnova území může mít pozitivní vliv 
na rozvoj MČ Satalice?

Myslíte si, že byste Vy nebo Vaše děti využívali nově 
vzniklé prostranství alespoň 1 x týdně?

ÚMČ Praha -Satalice děkuje všem respondentům za vyplnění ankety do 28. 3. 2014 
a vhození lístku do schránky v hlavní chodbě úřadu (za vchodovými dveřmi).

Porada 14 starostů a  zastupitelů 
městských částí k  tématu Silniční 
okruh kolem Prahy proběhla v led-

nu v budově úřadu Městské části Praha 
– Dolní Chabry. Jejím cílem bylo zhod-
notit aktuální stav věci, výsledků jednání 
(s  představiteli vlády, ministerstva do-
pravy a zástupci magistrátu), vyhodnotit 
výsledky petice za rozumný okruh kolem 
Prahy a zvolit další postup.

MHMP v aktualizaci zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy trvá na  trase, která 
byla již jednou projednána, avšak soudem 

vymazána, tedy na variantě vedené přes 
obydlená území mimo jiné Suchdola, Dol-
ních Chaber a Černého Mostu. Jen v úse-
ku Satalice – Černý Most – Běchovice má 
být na 4kilometrovém úseku 5 dálničních 
křižovatek, což je dopravně vysoce ne-
bezpečné a v rozporu s normami ČR i EU. 
Tento úsek je pokračováním Jižní spojky, 
je vysoce přetížen a takto na něj navždy 
má být naveden evropský tranzit, který se 
zde bude mísit s hustou vnitroměstskou 
dopravou. Jak vyplývá z vládou schvále-
ného dokumentu Sestra II, na  výstavbu 

okruhu nejsou na deset a více let peníze 
a  jeho výstavbu není možné fi nancovat 
z  evropských fondů. Návrh navíc nere-
spektuje stanovisko EIA, ve kterém byla 
již v roce 2002 doporučena severní trasa.

V  důsledku žaloby některých obcí 
na Zásady územního rozvoje Středočes-
kého kraje došlo k vymazání částí trasy 
SOKP vedené přes pozemky dotčených 
obcí, obec Radonice chce zrušit jeden 
z úseků i ze svého územního plánu. 

Starostové městských části se spojili 
s renomovanými odborníky – projektanty, 

kteří rovněž nesouhlasí s vedením SOKP 
zmiňovanou trasou, která je prosazována 
vedením Prahy, a  jsou ochotni připravit 
nezávislé posouzení navrhované regio-
nální varianty, a to z hlediska technického 
zajištění, životního prostředí, dopravního 
řešení a v neposlední řadě i ekonomické 
náročnosti. V  tuto chvíli je v  řešení fi -
nanční zajištění této variantní studie, 
která by objektivně posoudila veškerá 
pro a  proti obou tras a  vyřkla nezávislé 
zhodnocení jejich výhod a nevýhod. 

MILADA VOBORSKÁ, místostarostka

Chcete dostávat zdar-
ma aktuální informace 
např. o plánovaných od-
stávkách vody, energie 
a  plynu, uzavírkách ko-

munikací, termínech konání zastupi-
telstva, kulturních akcí, mimořádných 
situacích na území městské části atd.?

Zjednodušený návod, 
jak si můžete službu pořídit: 

Pošlete SMS na telefonní číslo 
286 851 326 ve formě:

REGISTRUJmezeraJMENOmezera
PRIJMENImezeraSATALICEmezera
ULICEmezeraCISLOPOPISNE

(např. REGISTRUJmezeraJANA
mezeraHAVLOVAmezeraSATALICE
mezeraTRABANTSKAmezera125)

Poznámka: Velikost písmen nehraje 
roli, důležité je dodržení mezer mezi 
slovy, nepoužívejte diakritiku.

Registrovat se můžete také na úřadě 
městské části nebo na 

www.infokanal.cz/cweb/reg/SAT

Okruh: starostům radí odborníci

KOMUNIKACE 
Za Kaplič-
kou prošla 
potřebnou 
rekonstrukcí.
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Ze života základní školy

V  roce 2013 i  v  letošním došlo 
obecně k  nárůstu kriminality. 
O  problematice jsme hovořili 

s vedoucím čakovického oddělení Policie 
České republiky nadporučíkem Josefem 
Vospělem, který má naši městskou část 
na starost. Jeho činnost úloha není jed-
noduchá, neboť všechny vládní rezorty 
prochází šetřením, což se pochopitelně 
projevuje na každodenní práci a možnos-
tech k dosažení úspěchů. 

Proč došlo k zvýšenému výskytu krimi-
nality?

Rok 2013 znamenal oproti roku 2012 
zvýšený výskyt trestné činnosti nejen 
v  lokalitě Satalic, ale ve  všech částech 
hlavního města. Na páchání trestné čin-
nosti má vliv mnoho ukazatelů, tím nej-
významnějším však byla vloni bezespo-
ru amnestie bývalého prezidenta České 
republiky, kdy se do  společnosti vrátily 

osoby, které se dopouštěly zejména po-
uliční majetkové trestné činnosti, která 
tvoří většinu spáchaných trestných činů.
Jak na situaci reagujete?

Důkladně sledujeme vývoj trestné 
činnosti, kdy vyhodnocujeme ,,závado-
vé“ lokality, ve kterých dochází k páchání 
trestné činnosti, a  zesilujeme v  těchto 
lokalitách výkon služby. Taktéž je třeba 
velmi pozitivně vnímat aktivitu ředitele 
KŘP hl. m. Prahy plk. Mgr. Martina Von-

dráška v systému řízení sil a prostředků, 
kdy zefektivněním koordinace policejních 
hlídek došlo ke snížení dojezdových časů, 
neboť průměrná dojezdová doba v Praze 
na místo události je kolem čtyř minut, což 
je v rámci celé České republiky nejrych-
lejší čas.
Jak si vede vaše oddělení ve  srovnání 
s dalšími služebnami v Praze?

Přes zvýšený nápad trestné činnos-
ti lze konstatovat, že oddělení policie 
Čakovice dosáhlo v roce 2013 kvalitních 
výsledků, neboť došlo k  objasnění více 
než 30 % trestných činů, což je v rámci 
celého KŘP hl. m. Prahy, které čítá 48 
místních oddělení, šestý nejlepší výsle-
dek. Pokud se budeme zabývat počtem 
spáchaných trestných činů v celém slu-
žebním obvodě našeho oddělení, které je 
tvořeno šesti městskými částmi (pozn. 
– Čakovice, Miškovice, Třeboradice, Sa-
talice, Vinoř a  Kbely), jedná se o  jednu 

z deseti nejbezpečnějších lokalit na celém 
území Hlavního města Prahy. Na těchto 
výsledcích se odráží aktivní přístup sa-
motných policistů, čehož si velmi vážím 
a velice jim za to děkuji.
Jak hodnotíte spolupráci s  městskou 
částí?

Za projevenou aktivitu v rámci bezpeč-
nosti děkuji panu starostovi a jeho týmu. 
Je velice povzbuzující pracovat s profe-
sionály, kteří mají zájem o  bezpečnost, 
záleží jím na obyvatelích Satalic a snaží 
se pro své občany vybudovat kvalitní 
místo pro život. Nelze opomenout ani 
kvalitní spolupráci s  městskou policií, 
zejména s ředitelem Obvodního ředitel-
ství městské policie Praha 9 magistrem 
Vlastimilem Oličem. 

Po  uzávěrce: v  první polovině března 
došlo v  Satalicích k  dalším krádežím, 
proto se o  problematice opět jednalo 
s veliteli státní i městské policie. 

Problémem je amnestie!

Ve školce není nuda
Závěr minulého roku byl v mateřské škole plný zajíma-

vých akcí. 
V  listopadu jsme se zúčastnili předvánočního tvoře-

ní z  keramické hmoty. Setkání vedla paní učitelka Růža 
Štanclová. Inspirovala nás spoustou originálních nápadů, 
co bychom mohli vyrábět k Vánocům na stůl nebo na zeď. 
Výrobky jsme si po upečení v keramické peci odnesli domů 
pro potěšení nebo jako dárečky pro naše blízké.

Další akce na sebe nenechaly dlouho čekat. V prvním 
prosincovém týdnu jsme si užili mikulášský čas. Rodiče 
dětem připravili krásné kostýmy čertů, Mikulášů nebo 
andělů a všichni jsme se těšili na náš den „S čerty nejsou 
žerty“. Děti byly nadšené a užívaly si netradiční dopoledne 
plnými doušky. Na závěr tohoto roku nás čekal ještě jeden 
krásný den: vyráběly se ozdoby na velký vánoční strom 
na zahradě u Domu pro seniory, zazpívali jsme si tam ko-
ledy a strom jsme ozdobili, aby se večer mohl rozzářit. 

Těšíme se na další akce na jaře.
Zápis do školky je už za námi. Čtvrtého března jsme 

navíc uspořádali pro rodiče den otevřených dveří, aby se 
mohli podívat, v jakém prostředí se děti baví, učí, rostou .

MARIE ŠPALKOVÁ, ředitelka MŠ

V každém školním roce jsou měsíce, které jsou 
pro ředitelku, zástupkyni, školního ekonoma 
a všechny učitele obzvlášť náročné. Mezi ně 

patří určitě leden, kdy se uzavírá klasifi kace žáků 
za  první pololetí a  zároveň se pokračuje s  výukou, 
uzavírá se uplynulý fi nanční rok, konají se vzdělávací 
a sportovní soutěže a je třeba zorganizovat lyžařský 
výcvik.

 V únoru je pak na řadě zápis nových žáků do bu-
doucího prvního ročníku. Od počátku ledna tak drnčí 
telefony s  dotazy jejich rodičů. Na  přípravě zápisu 
pracuje celý tým učitelů z  prvního i  druhého stup-
ně, jsou do ní zapojeni i žáci z druhého stupně. Děti 
ve školní družině se svými vychovatelkami vyrábějí 
pro budoucí prvňáčky dárky. Paní hospodářka má 
na starosti obrovskou agendu, protože každé zapsa-
né dítě musí mít vytvořenu svou vlastní složku. Před 
zápisem musí být škola krásně tematicky vyzdobena 
výtvarnými pracemi žáků, aby se návštěvníci u nás 
cítili co nejlépe.

Pak už nastane pro všechny zápisový maraton. 
Děti přicházející k  zápisu vítali tentokrát na školní 
palubě námořníci, na deseti stanovištích s různými 

námořnickými úkoly se o ně starali jejich budoucí 
starší spolužáci, doprovázely je paní učitelky. K zá-
pisu se se svými rodiči dostavilo 89  dětí. Přijímat 
však budeme jen 60 žáků do dvou tříd. Pro ostatní 
zájemce už bohužel nemáme žádné volné učebny. 

Moc mě těší zájem o naši školu – je to velká ra-
dost. Jsem pyšná na to, že je naše škola označována 
ve  svém okolí jako výběrová, že si držíme vysokou 
úroveň a neslevujeme z kvality školy i přes nedostatek 
fi nančních prostředků, které na vzdělávání dostáváme 
ze státního rozpočtu. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům 
za fi nanční dary, které nám spolu s fi nancemi od ob-
čanského sdružení OSSŠ umožňují nakupovat kvalitní 
učebnice pro výuku cizích jazyků či pokračovat v na-
staveném trendu moderní výuky zakoupením tabletů.

Nejen o  těchto věcech jste se mohli dozvědět 
i z médií, protože u nás televize opakovaně natáčela 
příspěvky do Událostí ČT a články o naší práci jste si 
mohli přečíst v MF Dnes. Doufám, že i pozitivní ohlas 
naší práce v médiích může sloužit jako důkaz toho, že 
se snažíme kráčet správným směrem...

ZDISLAVA NOVÁKOVÁ, ředitelka ZŠ 

JOSEF 
VOSPĚL
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Další kurzy otevřeme dle Vašeho zájmu. Nabízíme malé skupinky, 
individuální a profesionální přístup, příjemné prostředí. Těšíme se na Vás.

Jazykové a ekonomické kurzy a kurzy 
doučování pro děti i dospělé 2. pololetí

Přijďte si nezávazně vyzkoušet jednu hodinu.

Ekonomické kurzy dle anglického programu 
s mezinárodním certifi kátem

(výuka v ČJ a AJ o sobotách):
Managing Financial Resources and Decisions (Řízení fi nančních zdrojů)
Business Strategy (Obchodní strategie)
Research Project (Projektová analýza)
Marketing Research in Business (Marketingový průzkum)
Aspects of Contract and Business Law (Právo)
Fashion Retailing (Podnikání v módě)
Starting a Small Business (Podnikání)

V zimě tenisté a všichni milovníci 
bílého sportu už nemuseli jezdit 
do vzdálených tenisových hal či 

dlouze čekat na jaro. Tři tenisové kurty 
přímo v  Satalicích umožnily hrát tenis 
ve  velkém rozsahu nejen členům teni-
sového oddílu, ale i široké veřejnosti. 

Tenisový oddíl pořádal každý dru-
hý víkend v  halách nějakou klubovou 
akci. S velkým ohlasem se setkala „Sa-
talická vánoční vločka“, na  které se 
k  překvapení organizátorů sešlo velké 
množství hráčů a hráček nejmladší ka-
tegorie v době, kdy vánoční svátky byly 

za  dveřmi. Všichni si turnaj opravdu 
užívali a každý odcházel domů s pěknou 
odměnou.

Víkendy byly také vyhrazeny akcím 
pořádaných tenisovým oddílem pod 
hlavičkou Českého tenisového svazu. 
Šlo o celostátní turnaje v kategorii mlad-
šího žactva a dorostu, velmi úspěšný byl 
i turnaj v kategorii mužů. Hráči a hráčky 
mají obvykle svůj turnajový plán léty vy-
pracovaný, proto bývá pro nového po-
řadatele turnajů těžké se mezi úspěšné 
pořadatele zařadit. Tenisovému oddílu 
SK Satalice se to však povedlo! Zájem 

mužů byl dokonce tak velký, že někteří 
už nemohli být na turnaj přijati.

Tenisové haly tedy opravdu ožily. Vel-
kou měrou za tím stojí mravenčí práce 
pořadatelů turnajů pod vedením Milana 
Bíška, Nadi Hervířové, Davida Soumara, 
Vojty Kopřivy, Ondry Voborského, Dana 
Pileckého a ostatních trenérů a doros-
tenců, kteří akce pořadatelsky zajiš-
ťovali. Ani to by však samo o sobě ne-
stačilo. Velké poděkování patří i novým 
nájemcům restaurace, paní Karolíně 
Stříbrné a  jejímu kolektivu, neboť bylo 
vždy otevřeno podle potřeb turnajů. 

Všichni jsou přívětiví a chápaví k potře-
bám tenistů a  jejich doprovodu, navíc 
dobře vaří.

Kdo máte zájem a chuť, můžete si také 
pronajmout hodinu a zahrát si s přáteli, 
nebo se jen tak podívat, co se na hřišti 
děje. Jste tu určitě vítáni.

Plánovaná letní tenisová soustředění 
pro děti: 7. 7. – 11. 7.  Satalice, 13. 7. – 19. 7. 
Hluboká nad Vltavou, 4. 8. – 8. 8. Sata-
lice, 25. 8. – 29. 8. Satalice. Těchto akcí 
se společně se závodními hráči mohou 
zúčastnit i děti, které tenis ještě vůbec 
nehrály.

Lepší perspektiva fotbalu
Milí spoluobčané, rád bych vás informoval, že se začíná blýskat na lepší časy 

u fotbalového satalického áčka. Musím za to poděkovat fotbalovému výboru a tre-
nérům staršího a mladšího dorostu a samozřejmě samotným hráčům. 

V loňském roce se podařilo mladšímu dorostu postoupit do pražského přeboru. 
Díky tomu se objevují noví hráči z okolních oddílů a lepší se herní kvalita. Trenér Jan 
Javůrek mi oznámil radostnou zprávu, že obě dorostenecké kategorie jsou po pod-
zimní části na výborném čtvrtém místě.

Proto i zmíněnou budoucnost áčka vidím v lepším světle, neboť vznikne brzké 
doplňování mladými hráči, kteří disponují dobrými fotbalovými kvalitami. Oceňuji 
však samozřejmě i kvalitní práci trenérů u ostatních věkových kategorií.

Dovolte mi, abych vás pozval na jarní část mistrovských zápasů. Přijďte fandit 
všichni. Vaše podpora nám dodá síly!

ROMAN HOGEN, předseda fotbalového oddílu

Sportareál je konečně plnohodnotně 
využíván celoročně. A to i díky vzniku tří 
vysoce moderních tenisových hal. Vedení 
TJ SK Satalice postavilo tyto kurty z dota-
ce poskytnuté od MŠMT ČR.

Během pololetních prázdnin bylo vy-
užíváno i  venkovní multifunkční hřiště, 
na kterém proběhl jednodenní příměst-
ský tábor. Děti si zahrály fl orbal, stavěly 
iglú ze sněhu. Během jarních prázdnin 
se tradičně konal další příměstský tábor 
a multifunkční hřiště sloužilo jako doplň-
kové místo k různým hrám. Je vhodnou 
alternativou k  vnitřní tělocvičně, denní 
herně a dětskému koutku.

Více informací a  fotografi í o dění na-
jdete na  našem facebookovém profi lu, 
který je umístěn na webových stránkách: 
www.sport-areal-satalice.cz.

Ve Sportareálu budeme pořádat násle-
dující akce:
  od 26. 4. 2014 každou sobotu do let-

ních prázdnin Inline akademie pro děti
 10.00 – 12.00 hod. začátečníci
15.00 – 17.30 hod. pokročilí
  během zimní sezony probíhají každých 

14 dní dětské tenisové turnaje, do kte-
rých můžete přihlásit i vaše dítě
  4. 6. 2014 Dětský den 14.00 – 18.00 

hod.
  21. 6. 2014 Streetdance – soutěž o nej-

lepší vystoupení 
  31. 8. 2014 Loučení s  prázdninami 

14.00 – 18.00 hod.
Ve Sportareálu budou probíhat během 

letních prázdnin nejen dva příměstské 
tábory tenisu, ale i  příměstské tábory 
Inlinetalentu (každý týden během letních 
prázdnin).

 LEONA TÁBORSKÁ, jednatelka

Živo v tenisových halách
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Hlásí se sportovní areál

Anglický jazyk pro děti 4. a 5. třídy ZŠ pondělí 14.30 – 15.15 hod.

Anglický jazyk pro děti 7. třídy ZŠ  pondělí 14.30 – 15.15 hod.

Anglický jazyk pro děti 9. třídy ZŠ pondělí 15.15 – 16.00 hod.

Anglický jazyk 
– středně pokročilí s rodilou mluvčí (dospělí) úterý 10.15 – 11.00 hod.

Počítačová grafi ka čtvrtek 14.05 – 14.50 hod.

Český jazyk pro cizince pátek 13.40 – 14.25 hod.

Český jazyk pro děti 5. třídy ZŠ úterý 14.30 – 15.15 hod.

Český jazyk pro děti 7. třídy ZŠ pátek 14.30 – 15.15 hod.
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Pozor – poplatek ze psů 
Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu poskyt-

nutou za označení psa čipem a jeho následné přihlášení 
do registru vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, musí do 
31. března  zaplatit poplatek ve stejné výši jako v  roce 
2013. Od poplatku osvobozeni jsou majitelé, kteří si vez-
mou psa z útulku a doloží to příslušnými doklady.

300,- Kč  za jednoho psa
600,- Kč  za druhého a každého dalšího psa
200,- Kč   za jednoho psa, je-li držitel poživatel invalid-

ního, starobního, sirotčího nebo vdovského 
důchodu, který je jeho jediným příjmem

300,- Kč   za druhého a každého dalšího psa, je-li drži-
tel poživatel invalidního, starobního, sirotčího 
nebo vdovského důchodu, který je jeho jedi-
ným příjmem

600,- Kč   za jednoho chovaného psa určeného a uží-
vaného k  hlídání objektů, jehož držitelem je 
právnická osoba, která je zároveň vlastníkem 
objektu

900,- Kč   za druhého a každého dalšího chovaného psa 
určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož 
držitelem je právnická osoba, která je zároveň 
vlastníkem objektu

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (po, st 8.00–
18.00 hod.) na ÚMČ Praha-Satalice, K  Radonicům 81, 
Praha 9, paní Jandová, tel.: 273 130 481 nebo bankovním 
převodem na účet č. 19-0502655998/6000, variabilní 
symbol 1341, a to do 31. 3. 2014.

Povinnost chovatelů psů:
Přihlásit psa do registru chovatelů psů má každý do 

30 dnů od označení psa čipem.
V případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit 

z evidence do 30 dnů, dokládá se potvrzením od zvěro-
lékaře (pokud jste tak neučili, lze informaci sdělit i do-
datečně). 

Volný pohyb psů: MČ Praha-Satalice nemá určená 
místa pro volný pohyb psů. 

Poplatek za ubytovací kapacitu
Poplatky za ubytovací kapacitu se vybírají v zařízeních 

určených k přechodnému ubytování. Tento poplatek se 
platí za obsazené lůžko ve výši 6,- Kč/den. 

Na úřadě MČ Praha-Satalice je k vyzvednutí formulář 
„Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity“,  který vypl-
níte, platbu můžete zaplatit v hotovosti na úřadě nebo 
převodem na účet č.: 19-0502655998/6000, variabilní 
symbol 1345. 

Toto přiznání se vyplňuje za každé čtvrtletí. Případné 
informace podá paní Jandová na tel.: 273 130 481.

Přistavení BIO kontejnerů
5. 4. Zahrádkářů, 17. 5. K  Hluboké cestě, 14. 6. 

Za Novákovou zahradou
Čas přistavení: 9–12 hod.
Změna termínu a místa vyhrazena.

Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů

9. 4. Za Novákovou zahradou (14–18 hod.), 26. 4. 
Rážova (9–13 hod.), 14. 5. K Pyramidce (14–18 hod.), 
7. 6. Zahrádkářů (9–13 hod.).

Změna termínu a místa vyhrazena.

Orientační čísla 
na nemovitostech

Na některých nemovitostech chybí popisná čísla. Úřad 
městské částí nabízí občanům jejich bezplatné vyzvednutí 
na úřadu. Podařilo se nalézt tato čísla (v závorce počet 
kusů): 1 (7), 2 (5), 3 (3), 4 (4) 5 (9), 6 (7), 7 (7), 8 (1), 9 
(7), 10 (3), 11 (4), 13 (5), 14 (3), 15 (1), 16 (1), 17 (2), 19 (2), 
20 (2), 21 (4), 22 (1), 23 (2), 25 (3), 29 (1), 37 (1), 45 (1).

640 let – první písemná zmínka o Satalicích.
300 let – vybudování kaple sv. Anny.
115  let  – odpojením od Vinoře vznikly samostatné 

Satalice. Prvním starostou obce byl zvolen Josef 
Fiala.

115  let – bylo započato s výstavbou Nové osady u ná-
draží (dnes Hálova ul.) stavitelem Hálou.

115  let – postavena a uvedena do provozu továrna 
pana Froňka na umělé tuky (v dnešní ul. U Řempa).  

95 let – otevření obecní knihovny.
95 let – založení prvního oddílu kopané (první hřiště 

mělo být v místech dnešního FV Plastu v Trabantské 
ul.).

90 let – zavedeno elektrické osvětlení obce.   
85 let – zřízení poštovního úřadu.
85 let – v Satalicích se narodil Jiří Hubač, významný 

český divadelní a fi lmový dramatik a spisovatel (Ne-
zralé maliny, Lístek do památníku, Ikarův pád, Tažní 
ptáci, Dům na nebesích).

75 let – založen šachový klub, který měl přes 100 členů 
ze Satalic, Vinoře a Kbel.

70 let – v Satalicích umírá český dekadentní básník Jan 
Nebeský z Wojkowic.

70 let – otevřeno nové fotbalové hřiště v současné  ul. 
Budovatelské.

65  let – v sále restaurace  U Malých (Obchodní aka-
demie) zřídil Filmový podnik kino.

65 let – první autobus ČSAD (linka Čelákovice–Sata-
lice–Kbely–Praha).

65 let – otevření satalického háje pro veřejnost.
60 let – založeno Loutkové divadlo pro nejmenší (hrálo 

v sále restaurace u vlakového nádraží).
55 let – otevření osmileté školy v Satalicích.
45 let – otevření samoobsluhy na křižovatce (nyní 

kruhový objezd).
40 let – obec Satalice byla připojena k Praze, stala se 

součástí Prahy 9.
30 let – zahájena plynofi kace v ulici K Cihelně.

Rok bohatý na výročí
Letošní rok je pro městskou část velice 

zajímavý na  významná výročí a  data. 
Posuďte sami, co všechno si můžete 

v tomto roce připomenout.
 LIBOR VRABEC
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