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■  Sportareál 
mění jednatele

Jednatelka Leona Táborská byla zvo-
lena místostarostkou městské části, 
a protože by bylo obtížné skloubit vý-
kon obou funkcí, bylo vypsáno výběro-
vé řízení na funkci jednatele Sportare-
álu. Do výběrového řízení se přihlásilo 
40 uchazečů, do užšího druhého kola 
postoupilo devět z nich. Ve třetím, po-
sledním kole byl výběrovou komisí vy-
brán pan Pavel Kořínek, který v lednu 
začal působit jako nový jednatel spo-
lečnosti Sportareál Praha–Satalice.

Přejeme hodně úspěchů v jeho práci 
a věříme, že se mu podaří pokračovat 
v úspěšném rozvoji sportovního areálu.

Praha jedná, 
městské části vyčkávají

Vážení spolu-
občané, milí 
sousedé, na 

stránkách zpravo-
daje vám chceme 
přinášet informa-
ce o  tom, jaké akce 
pro vás v  Satalicích 
chystáme, jaké změ-

ny nám zpříjemní život, kam máme v plá-
nu investovat naše společné prostředky 
nebo jak probíhají jednání s různými sub-
jekty. Prostor dostanou i organizace, spolky 
či komise, jejichž členové a odborníci často 
ve svém volném čase působí ve prospěch 
naší městské části. Pro realizaci našich spo-
lečných představ jsme však do značné míry 
závislí na rozhodnutích hlavního města 
Prahy, které je ve všech důležitých záleži-
tostech naším hlavním partnerem a nadří-
zeným orgánem. A zde, jak dobře víte, pod 
novým vedením probíhají zásadní změny 
a nastavují se nové procesy řízení.

Zásadní věcí pro chod městské části 
je její rozpočet. Tím, že Praha rozpočet 
města ještě neschválila, musí i její městské 

části fungovat v režimu tzv. rozpočtového 
provizoria. Nicméně věříme, že princip 
rozdělování fi nančních prostředků mezi 
městské části bude letos štědřejší než 
v  minulých letech a  že ke schválení roz-
počtu dojde v předpokládaném termínu, 
tedy koncem února. Závisí na něm totiž 
nejen působení městských částí, ale i plá-
nování investic do komunikací, zavádění 
autobusových linek, fi nancování příspěv-
kových organizací atd.

Dalším důležitým bodem nejen pro 
investory, ale především pro Pražany je 
územní plán. Podle dostupných informa-
cí Praha pokračuje v přípravách nového 
Metropolitního plánu a současně probíhá 
projednávání změn plánu stávajícího. Jak 
se bude situace vyvíjet, nás budou určitě 
zastupitelé hl. m. Prahy informovat. S de-
velopery, jejichž projekty se přímo dotý-
kají Satalic, vedeme jednání a zveme je na 
zasedání zastupitelstva, aby nás všechny 
seznámili se svými záměry. 

S budoucím rozvojem Satalic úzce sou-
visí také otázka čističky odpadních vod, 
na kterou se nás mnozí často ptáte. Stá-

vající čistička je na hranici své kapacity, 
proto PVS povoluje připojení pouze pro 
rodinné domy ve stávající zástavbě. Zá-
měr na dostavbu nové čističky byl v listo-
padu loňského roku investorem z důvodu 
změny projektu prozatím stažen, a proces 
posuzování vlivů na životní prostředí od-
borem životního prostředí hl. m. Prahy 
(EIA) byl v důsledku toho ukončen.

Všechny důležité informace budeme 
nadále uvádět na zasedání zastupitel-
stva i  na webových stránkách a  vývěs-
kách úřadu městské části. Pokud chcete 
být pravidelně informováni, přečtěte si 
prosím článek o možném odběru infor-
mací, přijďte na zasedání zastupitelstva 
nebo na úřad. Žádného tiskového mluv-
čího v  Satalicích skutečně nemáme, po-
kud vás tedy něco zajímá, neváhejte se 
zeptat přímo nás. 

A nakonec jedna milá zpráva, která by 
neměla uniknout vaší pozornosti – dovol-
te mi tlumočit od velitele SDH pozvánku 
na hasičskou zábavu, která se bude konat 
14. března v nově opravené satalické soko-
lovně. Všichni jste srdečně zváni.

Milada Voborská, 
starostka

Zpívání na Štědrý den – začátek nové tradice?



Přijďte, mluvte, vyhrajte
Atmosféra byla napjatá. Byla cítit všudypřítomná tréma. Napětí se ale 
uvolnilo s prvními vystupujícími, kteří zaujali svým mluvním projevem 
a vtáhli posluchače do tématu svého příspěvku. Pětičlenná porota měla 
velmi těžký úkol, vybrat jen dva postupující do celopražského kola řeč-
nické soutěže Mladý Demosthenes. 
Mluvní cvičení je na naší základní ško-
le běžnou součástí hodin českého jazyka. 
Žáci se jimi připravují na veřejná vystu-

pování. Ti nejodvážnější se zúčastnili také 
školního kola řečnické soutěže Mladý De-
mosthenes (www.mladydemosthenes.cz). 

Vítězkou v  kategorii 6.–7. třída se stala 
Edita Výborná, žákyně třídy 7.A, a v kate-
gorii 8.–9. třída bude školu reprezentovat 
Jan Jiroušek ze třídy 8.B. Soutěžní odpole-
dne mladých řečníků bylo plné pozitivní 
energie a my učitelé jsme měli báječný po-
cit, že naši žáci jednou dokáží velké věci.

Marie Veverová
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■  Den otevřených dveří 
v mateřské škole Satalice

V březnu dne 11. 3. 2015 bude den otevře-
ných dveří v Mateřské škole od 10 do 11 
hodin. Jsou zváni rodiče i jejich děti, aby 
se přišli podívat k nám do školky, kam 
chodí jejich kamarádi. Podívají se, kde 
si děti hrají, kde jedí, jaké máme krásné 
hračky, co umíme namalovat. Rodiče se 
dozvědí, co se všechno děti ve školce na-
učí, co zažijí a spoustu jiných zajímavostí. 
Žádáme rodiče, aby svým dětem přines-
li bačkory, aby se děti mohly pohybovat 

ve všech prostorách školky. Také prosíme, 
aby přišli všichni včas, jelikož prostory 
budeme procházet dohromady.

■  Zápis do mateřské školy
Zápis na školní rok 2015/2016 se uskuteč-
ní ve čtvrtek 18. 3. 2015 od 13 do 18 hodin.

K zápisu si přineste rodný list dítěte, 
občanský průkaz zákonného zástupce dí-
těte, doklad o oprávněnosti dítěte, který 
není státním občanem ČR.

U  zápisu vyplníte žádost o  přijetí 
do MŠ, poté obdržíte přihlášku a  evi-
denční list dítěte. Vyplněné dokumenty 

odevzdáte do mateřské školy do 14 dnů, 
s datem budete seznámeni. O přijetí dí-
těte nerozhoduje datum podání ani po-
řadí podání žádosti, ale daná kritéria. 
Kritéria a  pravidla výběru dětí budou 
v nejbližších dnech stanovena a rodiče 
s nimi budou seznámeni na stránkách 
MŠ Satalice. Rodiče budou u zápisu se-
známeni s  tím, jaké potřebné doved-
nosti má dítě zvládnout před nástupem 
do MŠ. Rodiče mohou přijít k zápisu se 
svým dítětem. 

Marie Špalková, 
ředitelka

■  Satalický tenis 

V listopadu proběhla oslava k 40. výro-
čí satalického tenisu a vyhlášení teniso-
vé sezóny za rok 2014. Dorazila spousta 
členů, mezi nimiž byli i zakládající čle-
nové tenisového oddílu. Bylo příjemné 
vidět setkání všech tenisových genera-
cí, které si měly o čem povídat. Zavzpo-
mínali jsme, jak klub vznikal a  jakých 
úspěchů se podařilo do dnešního dne 
dosáhnout. 

Začala nám zimní sezóna v  halách, 
kde probíhají tréninky a  konají se celo-
státní turnaje v kategoriích mladší žáci, 
starší žáci, dorost a dospělí.

Oddíl pořádá klubové tenisové tur-
naje, kterých se účastní naši mladí tenis-
té. Poslední akcí byla již po druhé Vánoč-
ní vločka 2014, kde každý tenista obdržel 
pohár a sněhovou vločku.

V  letošním roce proběhnou teniso-
vá soustředění: Satalice 7.–10. 7.,  3.–7.  8., 
 24.–28. 8. 2015; Hluboká n. V. 12.–18. 7. 2015. 

Informace o náboru do tenisové aka-
demie a fotky z akcí naleznete na našich 
stránkách www.tenissatalice.cz, kde jsou 
veškeré informace o dění v našem klubu. 

Milan Bíško, SK Satalice

■  Oddíl dětského volejbalu nabírá nové členy
Dětský volejbalový oddíl při TJ Sokol Sa-
talice byl založen v    roce 2011, schází se 
v pátek od 18.00 do 19.30 a přijímá chlap-
ce i dívky od deseti do 15 let. Oddíl vedou 
Aleš Vosáhlo (608 435 960), Jovana Sádlo-
vá (606 600 771) a Jiří Váša (606 083 328). 
Tréninky začínají rozběháním a  rozcvič-
kou, poté zařazujeme hry a  cvičení roz-
víjející u dětí rychlost, postřeh, obratnost 

a  dovednosti s  míčem. Hlavní součástí 
tréninků je nácvik volejbalových technik 

– odbití vrchem i  spodem, podání, smeč, 
blok. Na konci hodiny je prostor pro mí-
čovou hru dle výběru dětí. Snažíme se, aby 
tréninky byly různorodé a volejbal děti ba-
vil. Nutná výbava je kvalitní sálová obuv 
(v ošlapaných teniskách to klouže) a pití.

Jovana Sádlová

Sportareál patří mezi velmi dobré hotely
Server booking.com uděluje každoročně 
ke konci roku ohodnocení ubytovacím 
zařízením. Zákazníci, kteří jsou ubytová-
ni přes server booking.com, mohou po 
návštěvě zhodnotit svůj pobyt známkou 
1–10 v  několika kritériích (čistota, po-
hodlí – zařízení pokojů, poloha hotelu, 
služby, personál, poměr ceny a kvality). 
V  roce 2014 se nám podařilo posunout 
do kategorie „velmi dobré“ s ohodnoce-
ním 8,2, kam se řadí například také hote-
ly Prague Inn, President Hotel a jiné.

Pro srovnání – v  konkurenci 3.707 
ubytovacích zařízení v Praze je: 
• 211 bez hodnocení, se známkou 6 

a více – dostačující: 1.306 hotelů,
• se známkou 7 a  více – dobré: 1.098 

hotelů,
• se známkou 8 a  více – velmi dobré: 

834 hotelů,
• se známkou 9 a více – fantastické: 258 

hotelů.
Konkurence v Praze v ubytovacích zaří-
zeních je opravdu veliká, přesto obsaze-
nost našeho hotelu v loňském roce opět 
stoupla o 10 % a předpokládáme, že tento 
trend bude pokračovat i v letošním roce. 

Proto bychom rádi rozšířili ubytovací ka-
pacitu o další dva pokoje.

Ve Sportareálu na podzim roku 2014 
proběhlo několik úprav. Bylo natřeno 
dřevěné obložení na fasádě, opraveny 
okapové žlaby a  stříška na jednom z vi-
kýřů. Také se podařilo zlepšit funkčnost 
tréninkové tenisové zdi, která byla zvýše-
na a je již plně funkční. Na pokojích do-

šlo k výměně sprchových baterií, instalaci 
satelitních přijímačů a  televizí. Ve well-
nesu jsou nová lehátka. Doufáme, že sau-
nu nebo vířivku během zimních měsíců 
vyzkoušíte.

Chtěla bych vám popřát do nového 
roku 2015 hodně zdraví a  sportovních 
zážitků pod novým vedením.

Leona Táborská

Cvičení pro rodiče s nejmenšími dětmi v Sokole
Několikátým rokem již TJ Sokol Satali-
ce nabízí oblíbené cvičení pro nejmenší. 
Kaž dý čtvrtek dopoledne rádi uvítáme 
děti od cca 18 měsíců s doprovodem ro-
diče. Odrostlejší pak s námi mohou po-
kračovat v navazujících kategoriích pro 
tříleté, čtyřleté, samostatně cvičící před-
školáky a  děti mladšího školního věku 
v  hodinách různě zaměřeného cvičení, 
směřujícího nejen k  všestrannému roz-
voji fyzických dovedností, ale i k získává-
ní sociálních zkušeností a osobnostnímu 
růstu. Pro ty opravdu nejmenší máme 
vyčleněna čtvrteční dopoledne v naší re-
konstruované tělocvičně, ve dvou blocích 

určených dětem cca 1,5–2 a 2–3 roky. 
Struktura hodiny je vždy připravena 

s  ohledem na vyspělost dané skupinky, 
využíváme mnoha pomůcek a  rozmani-
tého nářadí k  tomu, abychom děti ne-
násilnou formou a  za pomoci říkanek, 
písniček a  jednoduchých her a  soutěží 
vedli k osvojení správných návyků (drže-
ní těla, zapojování a stejnoměrný rozvoj 
všech skupin svalstva), stimulování psy-
chomotorického vývoje a všestrannému 
rozvoji dětské osobnosti, pro kterou po-
hyb je nejpřirozenější činností. Vždy pak 
respektujeme každé dítě a jeho vnímání 
našeho prostředí. Chceme, aby se s námi 

cítilo dobře, bavilo jej, co děláme, a samo 
se chtělo do hodiny zapojit a využít mož-
nosti se náležitě, ale bezpečně a účelně 

„vyřádit“ v prostorách velké tělocvičny.

Volná kapacita a kontakty na cviči telky:
• Čt. Od 9.30 a 10.40: rodiče a batolata, 

rodiče a děti – Jitka Kolářová, 
kolarova.jit@seznam.cz

• Čt. 16–17: rodiče a děti (3–4 roky) – 
Kateřina Mlčochová, 
katerina.mlcochova@gmail.com

Vánoční 
jarmark 
očima 
našich 
žáků
Na Jarmarku jsem měla na starosti dílnič-
ku, kde jsem s dětmi vyráběla přáníčko na 
Vánoce. V půl šesté paní ředitelka vyhlásila 
snižování cen a já si začala všímat, jak to 
všechno mizí. Celý Jarmark se mi moc líbil 
a těším se na další.

Adéla Kulhavá

Když jsem na Jarmark přišla, bylo vše, co 
jsme vyrobili, vykoupeno. Tak jsme s rodiči 
koupili jen křížaly a šli domů. 

Majda Pochmannová

Já jsem na Jarmarku prodávala. Jako první 
se u nás prodaly koláčky štěstí. 

Lucie Nejedlá

Všichni jsme pracovali na maximum a to 
se odrazilo i na prodeji. 

Jakub Holubec

Společně s Jarmarkem byl Den otevřených 
dveří, takže se kdokoli mohl přijít kouk-
nout na naši hezkou školu a projít si ji od-
shora až dolů, takže se rodiče mohli roz-
hodnout, jestli sem příští rok dají své dítě. 

Radek Šofr

Myslím, že školní Jarmark je dobrý způsob, 
jak získat peníze pro školu. Jen je škoda, že 
máme tak „malou“ školu. Vždycky je tu hod-
ně lidí a pak se ve škole nedá ani pohnout.

Blanka Zemanová

Jako vždy se skoro všichni nějak do Jarmar-
ku zapojili. Ať už přípravou školy, nebo pří-
mo vyráběním výrobků na prodej. Jarmark 
se připravoval už od prázdnin, ale ten pra-
vý shon nastal koncem listopadu, kdy se 
všichni snažili, aby byl Jarmark co nejlepší 
a aby si to návštěvníci užili. 

Vojta Patera



Rád bych touto cestou poděkoval 
všem občanům, kterým se líbila 
kniha o Satalicích. Skutečně jsem 

nečekal tak kladnou odezvu a  o  to po-
chvala potěší dvojnásob. Proto jsem se 
rozhodl pokračovat a  na letošní rok dá-
vám ve spolupráci s  ředitelkou školy do-
hromady Almanach k  70. výročí otevře-
ní základní školy v Satalicích. Almanach 
by měl mít stejný formát a úpravu jako již 
vyšlá kniha. Rád bych, aby součástí knihy 
byly soupisy školních tříd včetně fotogra-
fi í, a k tomu potřebují i vaši pomoc. Poté, 
co vyšla první kniha o Satalicích, věřím, 
že i tento nový projekt rád s vaší pomocí 
dotáhnu do zdárného konce.

Školní fotografi e mi chybí u uvedených 
ročníků narození. Pokud tedy máte doma 
fotografi i některého z  uvedených roční-
ků, prosím o laskavé zapůjčení. A pokud 
máte i nějaké fotografi e ze školních akcí 
a můžete je také zapůjčit na naskenování, 
budu ještě raději. Můžete mi zavolat na 
tel.: 286 852 147, nebo mi případně hodit 
fotografi i do schránky (s adresou, kam ji 
mám vrátit). Máte-li možnost sami na-
skenovat snímek, tak jenom prosím, aby 
byl v  rozlišení nejméně 600  dpi, jinak 
jsou problémy s  tiskárnou. Takto naske-
novaný snímek prosím zašlete na adresu:  
libor.vrabec@seznam.cz. 

Ještě jednou děkuji a těším se, že spo-
lečně dáme almanach dohromady.

Libor Vrabec, 
Trabantská 333, Satalice

CHYBĚJÍCÍ FOTOGRAFIE

P o d l e  r o č n í k ů  n a r o z e n í
Do r. 1949 začínali školu žáci narozeni 
v jednotlivém roce. Od r. 1950 začali cho-
dit do školy děti narozeni od 1. září jedno-
ho roku do 30. srpna roku následujícího.
1. 1935 jen 

5. třída
2. 1936 jen 

4. a 5. tř.
3. 1937 jen 

3.–5. tř.
4. 1938 jen 

2.–5. tř.
5. 1939 1.–5. tř.
6. 1940 1.–5. tř.
7. 1941 1.–5. tř.
8. 1942 1.–5. tř.
9. 1957–1958
10. 1958–1959
11. 1960–1961

12. 1961–1962
13. 1963–1964
14. 1978–1979
15. 1979–1980
16. 1982–1983

17. 1983–1984
18. 1984–1985
19. 1985–1986
20. 1986–1987
21. 1987–1988
22. 1988–1989
23. 1989–1990
24. 1990–1991
25. 1991–1992
26. 1992–1993
27. 1993–1994
28. 1994–1995
29. 1995–1996

30. 1996–1997
31. 1997–1998
32. 1998–1999
33. 1999–2000
34. 2000–2001
35. 2001–2002
36. 2002–2003
37. 2003–2004
38. 2004–2005
39. 2005–2006
40. 2006–2007
41. 2007–2008
42. 2008–2009

R o č n í k  n a r o z e n í  1 9 5 4 / 1 9 5 5
1. třída školní rok 1961/1962. Docházka 
ukončena ve školním roce 1969/1970.

Babuský Miroslav, Bareš Jan, Barešová 
Kristýna, Brabcová Ivana, Dáňa Tomislav, 
Hájková Dagmar, Halgašová Helena, Hor-
ký Petr, Ješeta Josef, Jirák Jindra, Kadleco-
vá Jaroslava, Kocourek Ladislav, Kuchto-
vá Alena, Lívová Vladimíra, Marčan Jiří, 
Maška Jiří, Míčová Růžena, Milko Jaroslav, 
Mudrová Zdeňka, Podlipová Věra, Proko-
pová Blanka, Reiglová Zdeňka, Reisinge-
rová Alena, Rytinová Zdeňka, Szuriková 
Jitka, Šarochová Dagmar, Šebková Mile-
na, Táfl ová Zuzana, Terinek Miroslav, Vlk 
Jaromír, Vrabec Libor, Vrtalová Jaroslava, 
Zavaďák Pavel.

Poděkování
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■  Dny otevřených dveří 
v Obchodní 
akademii

Středa 11. 2. 2015 od 8.00 do 18.00 hod. 
a sobota 7. 3. 2015 od 8.00 do 18.00 hod.

Rádi bychom vám představili:
• anglický odpolední program pro 

žáky 8. a 9. tříd ZŠ
• stáže do Anglie a Irska hrazené EU 

pro studenty denního studia
• dálkové studium o sobotách
• jazykové kurzy pro dospělé a  do-

učování pro děti ZŠ 
Obchodní akademie Praha 9 Satalice, 
www.oapraha.cz, tel. 286 857 164.

Linda Brzoňová,
zástupkyně ředitelky

TIP NA VÝLET

Vláčkem ze Satalic do Zličína
Pokud budete mít někdy volné od-

poledne, využijte nového výletního 
víkendového vlakového spojení do 

centra Prahy na Hlavní nádraží s přímým 
prodloužením přes Smíchov a dále maleb-
ným Pražským Semmeringem až na Zli-
čín. Do konce února jezdí každou sobotu, 
od začátku března až do poloviny pro-

since pak vždy v sobotu a neděli s odjez-
dem ze Satalic v 8.26 s příjezdy na Hlav-
ní nádraží v 8.40, Smíchov 9.12 a Zličín 
9.33. Opačným směrem přímé spojení ze 
Zličína vyjíždí v 16.29, z Hlavního nádra-
ží v 17.20 a do Satalic spoj přijíždí v 17.37, 
opět ve stejné dny, jako ranní spoj. Vlak 
je veden historickým motorickým mo-

torovým vozem řady 831 dopravce KŽC 
Doprava.

Ve vlacích Pražského motoráčku pla-
tí jízdní doklady Pražské integrované 
dopravy.

Pavel Hřebík

VEDENÍ MĚSTSKÉ 
ČÁSTI PRAHA-SATALICE 
ZA VŠECHNY ČTENÁŘE 

DĚKUJE LIBORU 
VRABCOVI ZA PRVNÍ 

KNÍŽKU. BUDEME 
SE TĚŠIT NA DALŠÍ 

ZAJÍMAVOU PUBLIKACI 
O HISTORII SATALIC. 

■  Pozvání do místní knihovny
Místní knihovna je umístěna v budově mateřské školy. V kni-
hovně je také pracoviště kronikáře.

Otevřeno máme v pondělí od 15 do 17 hodin a ve čtvrtek od 
9 do 12 a od 16 do 18 hodin. V uvedené době nás mohou nezá-
vazně navštívit i noví zájemci. Knihovnu navštěvuje 200 čtená-
řů, dětí i dospělých. V knihovně máme cca 10 000 knih, ročně 
jich 200 obnovíme. Roční poplatek je pro dospělé 50 Kč a pro 
děti 10 Kč.

Nově: Děti mají průkazku do knihovny a první rok členství 
zdarma.Seznam knih je aktualizován na společných stránkách 
knihovny a kroniky:  www.kronikasatalic.cz.

Na adrese knihovna@satalice.cz, nebo telefonicky na čísle 
286 853 250 je možné knihy rezervovat, nebo prodloužit dobu 
výpůjčky, případně zodpovíme i dotazy. Na www.kronikasatalic.
cz/knihovna zveřejňujeme seznamy knih v naší knihovně.

Miloš Koděra



Kácení dřevin v zahradách – 
kdy je nutné povolení z úřadu?
S  účinností od 1. 11. 2014 platí nová vy-
hláška – u dřevin s velikostí obvodu kme-
ne nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm 
nad zemí není třeba povolení pouze pro 
ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích 
v zastavěném území evidovaných v katast-
ru nemovitostí jako druh pozemku zahra-
da, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostat-
ní plocha se způsobem využití pozemku 
zeleň. V ostatních případech záměr ká-

cení opět podléhá povolení ve správním 
řízení! 

Seznam dřevin, které je možno ká-
cet bez povolení, najdete na webo-
vých stránkách www.mzp.cz/cz/
news_141107_seznam_drevin.

Více viz vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochra-
ně dřevin a povolování jejich kácení.

Místní poplatek ze psů 
Poplatek za rok 2015 je splatný do 31. 3. 
2015

Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou 
úlevu poskytnutou za označení psa čipem 
a jeho následné přihlášení do registru ve-
deného Magistrátem hl. m. Prahy, případně 
majitelé, kteří si vezmou psa z útulku a do-
loží to příslušnými doklady, zaplatí popla-
tek ve stejné výši jako v předchozím roce. 
• 300 Kč za jednoho psa
• 600 Kč za druhého a každého dalšího 

psa
• 200 Kč za jednoho psa, je-li držitel po-

živatel invalidního, starobního, sirotčí-
ho nebo vdovského důchodu, který je 
jeho jediným příjmem

• 300 Kč za druhého a každého dalšího 
psa, je-li držitel poživatel invalidního, 
sta robního, sirotčího nebo vdovské ho 
důchodu, který je jeho jediným pří-
jmem

• 600 Kč za jednoho chovaného psa ur-
čeného a užívaného k  hlídání objek-
tů, 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 vlast-
níkem objektu

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny 
(Po, St 8.00–18.00 hod.) na ÚMČ Pra-
ha-Satalice, K  Radonicům 81, Praha  9, 
nebo bankovním převodem na účet 
č. 19-0502655998/6000, variabilní symbol 
1341, ve stejném termínu.

Povinnost chovatelů psů:
Přihlásit psa do registru chovatelů psů 

má každý do 30 dnů od označení psa 
čipem.

V  případě ukončení chovu nebo uhy-
nutí psa odhlásit z evidence do 30ti dnů, 
dokládá se potvrzením od zvěrolékaře 
(pokud jste tak neučili, lze informaci sdě-
lit i dodatečně). 

Volný pohyb psů: 
MČ Praha-Satalice nemá určená místa 

pro volný pohyb psů. 

Právo stavby
Velkou změnu v novém občanském zákoníku přináší pravidlo, které říká, 
že vše, co je pod stavbou, je součástí pozemku. Do konce roku 2013 při-
tom platilo, že stavba a pozemek, na kterém stojí, mohou patřit jinému 
majiteli, a pokud tento právní stav vznikl ještě v roce 2013, platí i nadále.

V  případě, že ale nyní budete chtít 
stavět na pozemku, který vám ne-
patří, stane se stavba součástí po-

zemku. Abyste mohl svobodně se stav-
bou nakládat, pokud pozemek nevlastníte, 
vznikl institut práva stavby. 

Jedná se o věcné právo k cizí věci, kte-
ré stavebníka opravňuje mít na pozemku 
stavbu a užívat ji, jako by byla jeho majet-
kem, ačkoli ve skutečnosti bude majetkem 
vlastníka pozemku. Stavba z pohledu prá-
va tedy už není samostatnou věcí a nelze 
s ní nakládat samostatně (prodej, darová-
ní, zřízení zástavního práva), protože je 

součástí práva stavby. Právě právo stavby 
je naopak věcí, kterou je možné darovat, 
prodat, zastavit, zdědit, pronajmout nebo 
k  ní zřídit služebnost. (Vlastník pozem-
ku si ale může ve smlouvě o zřízení práva 
stavby vymínit i jistá omezení nebo pod-
mínky  – například souhlas se zřízením 
zástavy atd.)

Právo stavby je tedy virtuální věcí, jíž 
je pozemek zatížen a  která může existo-
vat i přesto, že samotná stavba už zanik-
la nebo naopak ještě nestojí. Toto právo 
stavby se eviduje v katastru nemovitostí.

Radomír Šimek
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■  Bezplatná právní 
poradna

JUDr. R. Šimka pro obyvatele MČ Pra-
ha-Satalice se uskuteční ve dnech 6. 2. 
2015 a 6. 3. 2015 vždy od 15.00 hodin 
na adrese K Radonicům 81/3, kancelář 
v přízemí.

■  Vítání občánků
Městská část Praha-Satalice na jaře 
pravidelně slavnostně vítá nové ob-
čánky.  Prosíme rodiče dětí naroze-
ných v období od června 2014 do květ-
na 2015, kteří mají zájem zúčastnit se 
slavnostního odpoledne, aby se při-
hlásili na úřadě u  paní Jandové, tel. 
273 130 481.

■  Místní poplatek 
za ubytovací 
kapacitu

Poplatky za ubytovací kapacitu se vy-
bírají v zařízeních určených k přechod-
nému ubytování.

Tento poplatek se platí za obsazené 
lůžko ve výši 6 Kč/den.

Na úřadě MČ Praha – Satalice si vy-
zvednete formulář „Přiznání k poplat-
ku z ubytovací kapacity“, který vyplní-
te a platbu můžete zaplatit v hotovosti 
na úřadě nebo převodem na účet číslo 
19-0502655998/6000, variabilní symbol 
1345.

Toto přiznání se vyplňuje za každé 
čtvrtletí.

■  Chybějící orientační 
čísla na nemovitostech 
k dodání

Již zhruba před rokem jsme vás infor-
movali o možnosti vyzvednout si zdar-
ma na úřadě modrou smaltovanou ta-
bulku s  číslem orientačním, která by 
měla být spolu s  červenou tabulkou 
s číslem popisným viditelně umístěna 
na domě či plotě. Toto číslo orientač-
ní slouží především pro lepší orientaci 
v ulici pro zásilkové služby. Na adrese 
je to pak číslo za lomítkem.

K dispozici jsou stále tato čísla: 1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 
19; 20; 21; 22; 23; 25; 29; 37; 45.

V případě zájmu o tabulku mne ne-
váhejte kontaktovat na tel: 732 708 455.

 Petr Pecher

■  VOK – velkoobjemové 
kontejnery

11. 2. (14–18 hod. Za Novákovou za-
hradou), 7. 3. (9–13 hod. Rážo-
va), 8.  4.  (14–18 hod. K Pyramidce), 
16. 5.  (9–13  hod. Zahrádkářů), 17. 6. 
 (14–18 hod. K Hluboké cestě).

■  BIO kontejnery
18. 4. K Hluboké cestě, 16. 5. Za No-
vákovou zahradou, 6. 6. Rážova (vždy 
9–12 hod.). 

■  Kontejnery na textil
Stabilně jsou umístěny v ulici Za Škol-
kou u zdravotního střediska. 

■  Mobilní sběr 
nebezpečných odpadů

2. 4. 2015, 2. 7. 2015, 1. 10. 2015, zastáv-
ka – křižovatka ul. Trabantská – Za 
školkou, v čase 17.00–17.20 h; zastávka 

– křižovatka ul. K Radonicům – U Obo-
ry, v čase 17.30–17.50 h.

Podrobné   informace ke svozu ne-
bezpečného odpadu v roce 2015 nalez-
nete na webu HMP: portalzp.praha.eu/
jnp/cz/odpady.

 Monika Vlčková

Novoroční úklid
Našli jste pod stromečkem zase svetr s jelenem, několikery stejné bačko-
ry anebo malé tričko? Nebo naopak, se vám nové oblečení už nevejde do 
skříně? Přemýšlíte, co s tím? 

Jednoduchým řešením, které navíc 
dává smysl, je vhodit staré nebo ne-
vhodné oblečení, boty a  doplňky do 

sběrného kontejneru na textil.
Více najdete na www.recyklujemetex-

til.cz.
Od společnosti Potex, která sběrné 

kontejnery provozuje, jsme se dozvědě-
li, že díky těmto oranžovým kontejnerům 
bylo v loňském roce sebráno 1.607.475 kg 
použitého textilu. 

Určitě vás také zajímá, co se s  tímto 
textilem následně děje.

Z kontejnerů je sesbírané oblečení pře-
vezeno do skladu, kde se dále zpracovává.

Každý týden Potex třídí a  připravuje 
oblečení na míru pro 4 charitativní orga-
nizace. Vždy jim dodává jen to, co v da-
nou chvíli potřebují (např. nyní je akutní 

potřeba zimního oblečení). Od organizací 
Potex dostává pravidelně zpětnou vazbu 
k darovanému textilu a dle jejich instruk-
cí upravuje skladbu vytříděného oblečení.

Oblečení je připravováno pro:
• Naději – stará se o osamělé a lidi bez 

domova
• Centrum sociálních služeb Praha – sta-

rá se o osamělé a lidi bez domova
• Progressive – pracuje s drogově závis-

lými a zabývá se prevencí drog
• Společnou cestou – poskytují služ-

by a  ubytování matkám a  rodinám 
s dětmi, které se ocitly v tíživé životní 
situaci

Celkově bylo těmto organizacím v posled-
ním čtvrtletí roku 2014 poskytnuto 850 kg 
textilu.

Momentálně je také připravena zásil-
ka oblečení na Ukrajinu, která bude od-
vezena v průběhu ledna. Jedná se o 200 kg 
textilu.

V Potexu textil třídí 3 lidé ve svém vol-
ném čase a bez nároku na odměnu. Aby 

byli schopni uspokojit potřeby vybraných 
organizací, musí týdně vytřídit cca 750 kg 
oblečení. 

Zbylé oblečení, které už nelze využít, 
dodává Potex zpracovatelům, kteří umí 
zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů 
dostane. Je důležité mít partnery na zpra-
cování opravdu všech složek textilního od-
padu. Jen tak nic neskončí na skládkách.

Sběrné kontejnery tedy dávají smysl. Po-
máhají chránit životní prostředí a jejich pro-
střednictvím je možné pomoci dalším lidem. 
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■  Úřední hodiny 
pro veřejnost

• Pondělí 8.00–18.00: Jandová, Vagnero-
vá do 15 h, Csillagi, Vlčková, Pecher do 
18 h

• Středa 8.00–18.00: Vlčková, Pecher do 
15  h, Csillagi, Jandová, Vagnerová do 
18 h

• Ostatní dny po domluvě.

Kontakty na jednotlivé pracovníky 
úřadu:
• Ing. Boris Csillagi, mob.: 734  108 145, 

tajemnik@satalice.cz
• Monika Vlčková, tel.: 286 851 326, mob.: 

730 511 770, vlckova@satalice.cz
• Venuše Jandová,  tel.: 273  130 481, jan-

dova@satalice.cz
• Ing. Zita Vagnerová, tel.: 273 130 480, 

vagnerova@satalice.cz
• Petr Pecher,  tel.: 273  130 482, mob.: 

732 708 455, pecher@satalice.cz

Klub seniorů:
ohlédnutí za uplynulým rokem
Vážení přátelé,

i  my, starší občané Satalic, kteří 
jsme členy klubu seniorů, jsme se 

pokusili stejně jako jiné společenské orga-
nizace a jednotlivci zamyslet nad naší čin-
ností v loňském roce. Hovořili jsme o tom, 
co se nám v právě skončeném roce 2014 
povedlo, co se nám líbilo, ale také o tom, 
co se nepovedlo tak, jak jsme si předsta-
vovali. A o to vše bychom se s vámi chtěli 
podělit.

Jak jistě mnozí z  vás vědí, hlavním 
programem naší činnosti jsou pravidel-
né schůzky konané každé pondělí v  na-
šem klubu. Na nich kromě jiných témat 
neopomeneme popřát našim jednotlivým 
členům k různým osobním výročím, jak 
jsou narozeniny, jmeniny apod. Při kávě 
a nějakém tom zákusku se hezky povídá 
a proberou se lecjaká témata.

Neoddělitelnou činností našeho klubu 
je i pořádání zájezdů za poznáním Čes-
ka. Téměř pravidelně každoročně usku-
tečníme tři výlety. V uplynulém roce to 
byl první výlet na Veselý kopec a do měs-
ta Hlinsko. Zde jsme se mohli seznámit 
s životem našich předků, s řemesly a ná-
stroji, které používali při své práci. Na 
druhém výletě na Staré hrady jsme po-
znávali, jak se žilo za císaře pána France 
Josefa, a poslední náš výlet jsme uskuteč-
nili na zámek ve Žlebích. I tady jsme se 
seznámili nejen se životem šlechty. Před-
tím však, než jsme dorazili do Žleb, jsme 
neplánovaně navštívili trh na náměs-
tí v Čáslavi. Těžko říct, zda zájem o trh 
nakonec nepřevyšoval zájem o zámek. Je 
na tomto místě nutné poděkovat místní-
mu úřadu za fi nanční podporu, bez kte-
ré bychom jen velmi těžko mohli výlety 
uskutečňovat.

V loňském roce jsme zavedli i novinku 
spočívající ve společných vycházkách za 
poznáním místního okolí či zajímavostí 
z celého hlavního města. O tyto společné 
vycházky není tak velký zájem jako o vý-
lety, což je dáno naším věkem. Dlouhé vy-
cházky jsou pro řadu z nás již velký pro-
blém, a tak se v letošním roce pokusíme 
uskutečnit i vycházky pro ty méně pohyb-
livé v  bezprostředním okolí, kde je také 
stále něco nového k vidění.

Uskutečnili jsme i několik besed s od-
borníky, s  lékařkou, historikem, i  před-
nášku o  Bruselu apod. Je třeba poděko-

vat i místní škole, paní ředitelce, učitelům 
a žákům, kteří nás – a stalo se to již pra-
vidlem – zvou na návštěvu školy, připraví 
program a pohoštění. Myslíme si, že i my 
starší bychom měli dětem povyprávět, za 
jakých podmínek jsme navštěvovali školu. 
Vždyť i my máme na co vzpomínat.

Na závěr bychom se chtěli zmínit 
o tom, co nás mile překvapilo v dění Sata-
lic. Začneme návštěvou Lysé v souvislos-
ti s návštěvou paní hraběnky. Ale potěšilo 
nás i to, jak byla akce zorganizována v Sa-
talicích. Byla to taková malá připomínka 
kdysi slavných satalických poutí. Nemů-
žeme nevzpomenout ani na krásnou akci 
při rozsvěcování vánočního stromu. Byla 
to nádherná atmosféra. A  také jsme vel-
mi přivítali vydání pamětní knihy o Sata-
licích pana Libora Vrabce.

Co říci závěrem: začíná nový rok 2015. 
Chtěli bychom v  naší činnosti dále po-
kračovat a chtěli bychom závěrem pozvat 
i  další starší občany Satalic, aby se sta-
li členy našeho klubu a pomohli nám tak 
svými nápady dále rozvíjet naši činnost.

■  Přijďte na hasičskou 
zábavu 14. března 
v sokolovně

Jménem Sboru dobrovolných hasi-
čů Praha-Satalice si vás dovoluji po-
zvat na druhý ročník Hasičské zábavy 
konané 14. 3. 2015 v  místní sokolov-
ně. Bližší informace naleznete v  blíz-
ké době na informačních tabulích a na 
www.sdhsatalice.eu.

Přijďte se pobavit, těšíme se na vás.
Tomáš Maršál, DiS, 

velitel SDH

■  Aktuální informace 
z úřadu

Havárie, poruchy, akce oznamujeme 
i prostřednictvím SMS:
Pokud chcete být informováni na váš 
mobilní telefon, pošlete registrační 
SMS na číslo 286 851 326 v této formě: 

REGISTRUJmezeraJMENOmezera
PRIJMENImezeraSATALICEmezera 
ULICEmezeraCISLOPOPISNE 

(např. pokud vaše jméno je Jana 
Havlová a  adresa Satalice, Trabantská 
125, napíšete:

REGISTRUJmezeraJANAmezera
HAVLOVAmezeraSATALICEmezera
TRABANTSKAmezera125

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

Budete dostávat informace o pláno-
vaných odstávkách vody, energie a ply-
nu, uzavírkách komunikací, termínech 
konání zastupitelstva, kulturních akcí, 
o  mimořádných situacích na území 
městské části atd. 

Registrovat se můžete na úřadě nebo 
na www.infokanal.cz/cweb/reg/SAT. 

Všechny novinky prostřednictvím 
e-mailu:
Na webových stránkách městské čás-
ti Praha-Satalice můžete využívat služ-
bu „ODBĚR INFORMACÍ“. Tato služba 
umožňuje zasílání důležitých informací 
z Úřadu MČ Praha-Satalice na zaregist-
rované e-maily. Rovněž jsou uživatelům 
zasílána upozornění, kdykoliv se na na-
šich www stránkách cokoliv změní!

Tento systém je pro vás zcela 
ZDARMA!                                                  

SATALICKÝ ZPRAVODAJ – bezplatný občasník. Vydává Úřad MČ Praha-Satalice. Neoznačené texty: 
V. Jandová, M. Vlčková, M. Voborská. Foto: M. Bíško, M. Koděra, J. Kolářová, M. Špalková, M. Voborská. 
Tisk: TISKÁRNA-LIT, s.r.o. MK ČR-E 20269.
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