
Milí Sataličtí,
než vám popřejeme za‑
slouženou dovolenou, 
dovolte několik pozná‑
mek k tomu, co se právě 
děje v našem městě.

Nejvíc skloňovaným 
tématem je nyní Metro‑
politní plán. Dokument, 
který má pro příští de‑

setiletí určovat směřování Prahy, si dal do 
vínku několik tezí. Vidí Prahu jako – cituji:

• město tvořící celek se širší metropolitní ob‑
lastí, město sebevědomé, schopné konkurovat 
městům srovnatelným;

• hlavní město České republiky, reprezentativ‑
ní, kulturní, prosperující a proto živé;

• město v krásné krajině, příjemné místo pro 
plnohodnotný a kvalitní život všech generací;

• město, do kterého se budou všichni jeho oby‑
vatelé i návštěvníci rádi vracet.

Je to málo, nebo moc? Podle autorů plán 
totiž nic neřídí ani nenařizuje. „To je věc 
samosprávy, vedení města a  městských částí. 
Územní plán vytyčuje hrací plochu, není sám 
o  sobě návodem, jak zaručit úspěch a  pro‑
speritu města, ani jak zvýšit kvalitu života 
v něm.“ Nebude to tedy jen na nich, ale na 
nás a  taky na vás. Pokud vás rozvoj města 
trochu zajímá, udělejte si chvilku čas, nalaď‑
te si webovou aplikaci Institutu plánování 
a  rozvoje, kterou uvádíme na druhé straně 
našeho zpravodaje, vyhledejte tzv. Územák – 
informační kontejner putující po měst‑
ských částech, zastavte se v  Centru archi‑
tektury a městského plánování s průvodci 
ochotnými vysvětlit všechno potřebné nebo 
navštivte 27. 6. Průmyslový palác pražské‑
ho Výstaviště, kde bude připraveno veřejné 
projednání Metropolitního plánu. A  jestli 
nevěříte, že o  dalším rozvoji území budou 
rozhodovat jen osvícení developeři a  stejně 
osvícené stavební úřady, uvařte si kávu nebo 
čaj a napište autorům své připomínky. Máte 
na ně čas do 26. července.

Věříme, že na svých dovolených ať už v Če‑
chách, nebo v  zahraničí načerpáte novou 
energii a že se společně setkáme na některé 
ze dvou akcí, na které se velmi těšíme.
Krásné letní dny všem přeje

Milada Voborská

P. S. Letní měsíce v Satalicích nebývají úplně 
klidné. Je třeba dokončit několik rozpraco‑
vaných projektů, o kterých píšeme na dalších 
stranách. Za případný hluk ze staveb se všem 
předem omlouváme.
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SLOVO STAROSTKY

Na obnovenou tradici letních poutí naváže 
letošní Anenská pouť na konci července opět 
pod velením Sdružení dobrovolných hasičů 
Satalic, kteří při té příležitosti oslaví 120  let 
od svého založení. Od pátečního odpoledne 
budou připraveny rozličné pouťové atrakce 
pro malé i  velké a  ve 21.00 se otevřou brány 
letního kina s rodinným filmem Dvě nevěsty 
a jedna svatba. Sobotní odpoledne bude patřit 
hasičům, kteří připraví ukázky své činnosti, 
výstavu hasičské techniky a  mnoho dalšího. 
Od 18 hod. se v rámci festivalu amatérských 
kapel představí neprofesionální, leč atraktivní 
hudební uskupení, které potrvá do večerních 
hodin. Mezi jinými opět zahrají 7’Znamení 
nebo Bezpatyboty. Nedělní pouťové odpoled‑

ne uzavře víkend v 18 hodin. Vstup je zdarma, 
na setkání s vámi se těší všichni pořadatelé!

Na první podzimní měsíc jsme naplánovali 
slavnostní otevření Komunitního centra Jiří‑
ho Hubače v  Satalicích. Do té doby by měly 
být dokončeny všechny rekonstruované stavby 
areálu statku a od října by mělo celé centrum 
sloužit veřejnosti. Den otevřených dveří se 
uskuteční ve čtvrtek 27. 9. od 16 hodin, kdy 
si budete moci prohlédnout všechny prostory, 
než budou obydleny svými novými nájemníky. 
Nahlédnete tak do bytů podporovaného bydle‑
ní, do komunitního centra v sýpce, prohlédne‑
te si časosběrnou výstavu v prostorách hospo‑
dářských budov a  symbolicky s  námi oslavíte 
100  let založení republiky zasazením Stromu 
svobody. Přitom je připraven bohatý program 
s hosty z řad profesionálů i amatérů, kteří naše‑
mu úsilí fandili a svou měrou se o jeho realizaci 

zasloužili. Mezi nimi budou herec Jan Potměšil 
a režisér Jiří Adamec, ředitelka ZUŠ Ivana Heř‑
mánková a její zástupkyně Pravomila Vyklická, 
kronikář Satalic Libor Vrabec, představitelé 
a  radní hlavního města Prahy, svou práci pro 
handicapované v  centru představí pan Kuch‑
ta, odpoledne oživí vystoupením různé dětské 
skupiny (taneční, pěvecké, výtvarné) a pěvecké 
duo Multigang a vokální skupina Marika Sin‑
gers. Dozvíte se, co všechno se do budoucna 
v  komunitním centru chystá. Celým progra‑
mem vás provede Daniela Šinkorová.

Je nám ctí, že se svolením rodiny Jiřího Hu‑
bače můžeme celé centrum nazvat jménem 
významného satalického rodáka, oceňované‑
ho českého dramatika a scenáristy.

Zapište si do diářů
27.–29. 7. ANENSKÁ POUŤ A OSLAVY 120 LET 
ZALOŽENÍ SDH SATALICE

27. 9. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO 
CENTRA JIŘÍHO HUBAČE
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GDPR (General Data Protection Regulation / 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Pro zajištění obecného nařízení Evropské unie 
o ochraně osobních údajů jsme uzavřeli smlou‑
vu se Svazem místních samospráv ČR na jeho 
implementaci a zajištění služeb pověřence, kte‑
rý ochranu osobních dat monitoruje. Nařízení 
bude mít vliv na zpracování a  (ne)poskytování 
některých osobních údajů. Doufáme, že přís‑
nější přístup k nakládání s osobními daty, který 
bude mít vliv na práci úřadů, nebude občany 
vnímán negativně.

Probíhající projekty
Pokračují práce na komunitním centru a výstav‑
ba podporovaných bytů, je připravena realizace 
nových střešních světlíků na budově ZŠ a  ná‑
sledná výmalba, v  létě proběhne rekonstruk‑
ce hřiště základní školy a  realizace nové herní 
plochy u  Sportareálu. Před realizací je rovněž 
rekonstrukce vodní nádrže v  ul. K  Rybníčku, 
úpravy sadu u statku v místě, kde dříve byla bu‑
dova s prodejnou hub, a dokončení fitparku pro 
sportovně založené návštěvníky.

Dozorčí rada SAS
24. května projednala dozorčí rada Sportareálu 
Praha ‑Satalice zprávu jednatele společnosti, kte‑
rá obsahovala výčet provozních bodů uplynu‑
lých i připravovaných a přehled finančních toků. 
Hospodaření společnosti skončilo v  roce 2017 
v mírném zisku.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Satalice
K zápisu 4. 4. byli zváni rodiče s dětmi narozený‑
mi mezi 1. září 2011 a 31. srpnem 2012 a rodiče 
s  dětmi po odkladu povinné školní docházky 

pro školní rok 2017‑2018. Na základě výsledků 
zápisu bylo rozhodnuto o  otevření jedné třídy 
prvního ročníku, kam byly přijaty děti z  naše‑
ho spádového obvodu (Satalice). Bude tím do 
původního režimu navráceno uspořádání tříd, 
které bylo nestandardně řešeno v roce 2016 při 
otevření tří tříd prvního ročníku.

Zápis do MŠ Satalice
Zápis do MŠ Satalice pro školní rok 2018/2019 
se uskutečnil 3. 5. 2018 od 13 do 18 hod. v budo‑
vě MŠ, ul. U Obory 385, Praha 9 ‑ Satalice. K zá‑
pisu se dostavilo 55 dětí, 32 ze Satalic, volných 
míst je 35. Všechny satalické děti byly přijaty.

Most přes železniční trať
V  řešení je stále oprava poškozené části kon‑
strukce, kterou způsobil zakázaný průjezd ka‑
mionu. Návrh zhotovitele na opravu musel být 
ověřen a schválen pojišťovnou. Na základě sou‑
hlasu pojišťovny budou během července probí‑
hat sanační práce a oprava mostní konstrukce.

Park Budovatelská
V parku byly dokončeny práce na obnově parku 
a zasázeny nové keře. Na podzim budou dosáze‑
ny také stromy. Děkujeme spolku Občané Satalic 
za udržení životního prostředí za zajištění dotaci 
a dosavadní realizaci.

Satalická obora
V satalické oboře byly naštěpkovány větve z pro‑
řezaných stromů. Štěpka posloužila na zásyp 
cest. Při vstupu do obory bude osazena vývěska 
s informacemi o chráněném území a také o plá‑
nu hospodaření Lesů hl. m. Prahy v této oblasti.

Zálivka stromů
Jednotka dobrovolných hasičů i pracovní četa se 
starají o  pravidelnou zálivku nově vysazených 
stromů a  keřů v  městské části i  nově vysazené 
aleji.

Protihlukové stěny na Vysočanské radiále
TSK začala řešit možnost výstavby protihluko‑
vých stěn Vysočanské radiály, zadána a  vysou‑
těžena je projektová dokumentace (od studie 
proveditelnosti až po dokumentaci pro stavební 
povolení). Do letních prázdnin proběhne měře‑
ní hluku, které v loňském roce vyšlo ještě těsně 
pod limitem. V  souvislosti s  protihlukovými 
opatřeními nejen u radiály, ale i podél připravo‑
vané navazující etapy Silničního okruhu kolem 
Prahy (technická studie etapy 520 Březiněves‑
‑Satalice) bylo ve spolupráci s  Horními Počer‑
nicemi a Běchovicemi zadáno nezávislé sčítání 
dopravy na stávající části okruhu mezi Černým 
Mostem a Horními Počernicemi.

Prostor v ul. U Čističky
V  březnovém zpravodaji jsme vyzvali občany, 
aby nám napsali svůj názor na využití prostoru 
v ul. U Čističky. Z došlých reakcí byl potvrzen 
náš záměr využít místo k  příjemnému poseze‑
ní s výhledem do krajiny. S  jedním z místních 
občanů, kterému tímto děkujeme, připravujeme 
popis panoramatu, který bychom chtěli osadit 
v místě výhledu a díky kterému se kolemjdoucí 
lépe zorientují v pohledu na horizont, který se 
v místě při dobré viditelnosti otevírá.

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY NA ÚKLID MĚST‑
SKÉ ČÁSTI V LETNÍCH MĚSÍCÍCH ‑ více info 
na 286 851 326.

NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nový návrh Metropolitního plánu je v  těchto 
dnech veřejně představován občanům hlavního 
města. Nový územní plán určuje, jak se bude 
město v  následujících deseti až dvaceti letech 
rozvíjet, kde se smí a nesmí stavět  apod. Je to 
závazný plán pro stavební úřady, které mohou 
v konečné fázi vydat povolení k umístění kon‑
krétní stavby.
Aktuálně platný územní plán byl schválen již 
roku 1999 a  jeho platnost vyprší v  roce 2022. 
Proto se přistoupilo k  přípravě nového územ‑
ního plánu, jehož pořízení bylo zahájeno na 
základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze 
dne 7.  6.  2012. Projektantem Metropolitního 
plánu je IPR, Kancelář metropolitního plánu 
pod vedením prof.  Romana Kouckého. Kromě 
užšího autorského týmu se na plánu podílely 
další kanceláře IPR. Hlavním cílem nového Me‑
tropolitního plánu je zastavit rozšiřování města 
do krajiny a stanovit, kde je možné některé své 
funkce rozvíjet. Proto vymezuje zastavitelná 
a  nezastavitelná území, obecně určí, jak dané 
území využívat, nebo stanoví výškovou regulaci. 

Proces tvorby plánu stanoví především stavební 
zákon a další předpisy. Plán lze v digitální po‑
dobně snadno prohlížet v aplikaci na webu Insti‑
tutu plánování a  rozvoje http://plan.iprpraha.
cz/cs/metropolitni ‑plan. V  tištěné formě jsou 
jeho hlavní výkresy k nahlédnutí na úřadu měst‑
ské části, výstava probíhá v Centru architektury 

a městského plánování (CAMP) ve Vyšehradské 
ulici. Společné veřejné projednání proběhne 
27. 6. 2018 od 9 hod. ve Střední hale Průmyslo‑
vého paláce na Výstavišti Praha. Námitky a při‑
pomínky může podávat každý občan a  musí 
být odeslány 26. července 2018. Více info najde‑
te na webu městské části Praha ‑Satalice.

Metropolitní plán je představován veřejnosti
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PRO ČTENÁŘE 
KNIHOVNY Prezident republiky vyhlásil na 5.  10. 

a  6.  10.  2018 termín voleb do zastupitelstev 
měst a obcí. Právo volit má občan ČR s trva‑
lým pobytem v obci, který dosáhl věku 18 let 
a rovněž státní občané jiných členských států 
EU s  trvalým (přechodným) pobytem regist‑
rovaným v obci. Tito občané jiných členských 
států EU však musí být na základě své žádosti 
zapsaní do dodatku stálého seznamu voličů. 
Úřad MČ Praha ‑Satalice neeviduje doposud 
žádného voliče z  členských států EU. Vyzý‑
váme tímto občany jiných členských států 
EU s trvalým (přechodným) pobytem v Sa‑
talicích, pokud budou mít zájem volit v ko‑
munálních volbách, aby se dostavili na úřad 
MČ k  podání žádosti. Bližší informace podá  
J. Merabetová, tel. 273 130 481.

Pro všechny, kteří se chtějí zapojit do práce 
v okrskové volební komisi a pomoci se zajiště‑
ním zdárného průběhu voleb do Zastupitelstva 
městské části Praha ‑Satalice a  Zastupitelstva 
hlavního města Prahy (proběhnou souběžně 
v uvedeném termínu), prosíme, aby se přihlásili 
osobně u paní Merabetové nebo Vlčkové na Úřa‑
du městské části Praha ‑Satalice nebo telefonicky 
na 286 851 326, 273 130 481, 730 511 770 nebo 
prostřednictvím e ‑mailu: 
merabetova@satalice.cz,
vlckova@satalice.cz.

Volby proběhnou v  jídelně základní ško‑
ly v Satalicích v pátek od 14 do 22, v  sobotu  
od 8 do 14 hod.

Pro vyřízení osobních a cestovních dokladů 
ve Kbelích je lepší objednat se po internetu. 
Na webové stránce na www.praha19.cz/ ote‑
vřete oranžový baner se symbolem hodin a ka‑
lendáře a  nápisem rezervační systém. Zvolíte 
vámi požadované údaje, tedy jaký typ dokla‑
du potřebujete a den a hodinu, kdy si přijdete 

svoji záležitost vyřídit. Bez fronty a zbytečné‑
ho sledování hodinek, kdy konečně budete 
na řadě. Objednaného klienta totiž vyvoláva‑
cí systém upřednostní před neobjednanými 
klienty, a  tak stačí po příchodu k  přepážkám 
vyzvednout z dotykové tiskárny lístek s číslem 
a jste první v pořadí. A nemusíte se také bát, že 

když se o pět minut opozdíte, že výhodu ztra‑
títe. Systém vám „drží místo“ patnáct minut 
před a po zvoleném čase.

Objednání po internetu můžete stejným způ‑
sobem využít i  pro vyzvednutí hotového do‑
kladu.

V  dubnu jsme v  naší knihovně uspořá‑
dali čtení pro důchodce. Po prázdninách 
budeme v  těchto setkáních u knihy po‑
kračovat.

Online přístup ke katalogu naší knihov‑
ny přes internet lze spustit na webových 
stránkách: www.knihovnasatalice.cz
Také v  knihovně platí zásady GDPR 
o ochraně osobních údajů.

Místní knihovna bude v  červenci a  sr‑
pnu otevřena každý čtvrtek od 9 do 11  
a od 15 do 18 hodin.

Miloš Koděra

5. 10. a 6. 10. 2018
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Cestovní doklady – využijte možnost rezervačního systému

Obchodní akademie Praha nabízí:

 volná místa na dálkovém maturitním a bakalářském studiu, individuální 
výuka cizích jazyků a doučování

Letní kurzy

 doučování češtiny k podzimní maturitě 
 termín od 28. 8. do 1. 9. 2018, 3hod denně, cena 2900 Kč

 doučování angličtiny k podzimní maturitě
 termín od 28. 8. do 1. 9. 2018, 3hod denně, cena 2900 Kč

Kurzy od října

 dopolední kurz angličtiny pro pokročilé, gramatika a konverzace
termín úterý od 9,30 hod, cena 3.900,- Kč na pololetí (20 týdnů)

 Kurz anglického programu pro 8. a 9. ročník ZŠ, výuka 2x týdně 
odpoledne.

Kurzy od listopadu

 Přípravný kurz na přijímačky na SŠ
V tomto kurzu si upevníte znalosti z českého jazyka a matematiky. 
Kurz bude zahájen v 1. listopadovém týdnu, cena 3900 Kč

Obchodní akademie Praha nabízí:

• volná místa na dálkovém maturitním a bakalářském 
studiu, individuální výuka cizích jazyků a doučování

Letní kurzy
• doučování češtiny k podzimní maturitě, termín od 
28. 8. do 1. 9. 2018, 3hod denně, cena 2900 Kč
• doučování angličtiny k podzimní maturitě, termín 
od 28. 8. do 1. 9. 2018, 3hod denně, cena 2900 Kč

Kurzy od října
• dopolední kurz angličtiny pro pokročilé, gramatika 
a konverzace, termín úterý od 9,30 hod, cena 3.900 Kč 
na pololetí (20 týdnů)

• Kurz anglického programu pro 8. a 9. ročník ZŠ,
výuka 2x týdně odpoledne.

Kurzy od listopadu
• Přípravný kurz na přijímačky na SŠ
V tomto kurzu si upevníte znalosti z českého jazyka 
a matematiky. Kurz bude zahájen v 1. listopadovém 
týdnu, cena 3900 Kč

inzerce

ZUŠ Marie Podvalové 
23.5. jsme byli součástí  
ZUŠ OPEN 2018 

V květnu jsme se již podruhé 
zúčastnili ve spolupráci s MČ 
Praha Satalice krásného projektu 
ZUŠ Open, jehož patronkou je 
Magdaléna Kožená. Prvním 
bodem programu bylo pokřtění 
keramických cedulek v Aleji plné 
fantazie. Z Aleje jsme se přesunuli 
do ZUŠ, kde proběhla vernisáž 
výstavy a koncert žáků. Celá akce 
se vydařila a korespondovala s 
hlavní myšlenkou ZUŠ Open, 
vytvořit program pro širokou 
veřejnost a ukázat, jak ZUŠ 
funguje.Srdečně děkujeme MČ 
Satalice za pomoc s organizaci.
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Květen je měsíc, kdy probíhají zápisy do 
mateřských škol. Ještě před tím, koncem 
dubna, jsme připravili den otevřených 
dveří. Přišlo opravdu mnoho dětí a rodi‑
čů. Byli seznámeni s  prostředím školky, 
dozvěděli se, jak to v naší školce probíhá, 
s  čím si děti hrají, co se všechno naučí, 
podívali se jaké jsou zde záchody, umy‑
várny, jak se zde vaří a mnoho a mnoho 
jiného. Zájem byl opravdu velký, dota‑
zů spousta a  spokojených úsměvů také. 
A tak přišel den zápisu 3. 5. 2018. K zápi‑
su přišlo 55 dětí s rodiči. Ze Satalic bylo 
přihlášeno 32 dětí, ostatní z  okolních 
městských částí. Děti spádově bydlící 
v Satalicích byly přijaty všechny a kapaci‑
ta mateřské školy byla naplněna. Kapacita 
na školní rok 2018/2019 bude 115 dětí.
A tak od září se budeme opět těšit na nové 
tváře nových kamarádů. A co ještě čeká ty, 
kteří již do školky chodí? Děti letos byly 
na výletech, oslavily Dětský den s Maxim 
Turbulenc, navštívily divadlo v  Horních 
Počernicích, kde jim děti z dramatického 
kroužku zahrály pohádku Malá mořská 
víla. Užili jsme si Bubnování pro školky, 
konec školního roku oslavíme 20. 6. , kde 
budou ošerpovaní předškoláci, bude to 
odpoledne her, soutěží a  tance. Přijedou 
nás navštívit hasiči a ukázat dětem, jakou 
mají techniku a  co všechno umí hasit 
a kde pomáhají. A nakonec se rozloučí se 
školkou předškoláci na školní akademii 
v základní škole poslední týden v červnu. 
A pak hurá na prázdniny.

Mateřská škola bude otevřena také 
v červenci, kdy má prázdninový provoz, 
a to od 2. 7. 2018 do 20. 7. 2018.

Chtěli bychom popřát všem dětem krásné 
prázdniny, rodičům příjemnou dovole‑
nou, učitelkám a všem ostatním zaměst‑
nancům příjemný odpočinek a v září se 
budeme těšit i na rozzářené tvářičky no‑
vých kamarádů.

Za mateřskou školu Marie Špalková,
ředitelka

Zápis do mateřské školy
Po krásně prožitých prázdninách přišlo září 
a s ním i škola. My jsme nastoupili do devátých 
ročníků a  byli jsme pěkně vystrašení. Nejenže 
nás čeká poslední, náročný rok, ale také se mu‑
síme dostat na nějakou střední školu. Tento rok 
byl zkrátka plný očekávání. Sama jsem si mys‑
lela, jak bude trvat dlouho, ale kupodivu utekl 
jako voda. Než jsme se nadáli, už je tady květen 
a blížíme se ke konci. Co se ale během té chvilky 
událo?
Začátek roku probíhal hezky. Ještě jsme opa‑
kovali učivo z  minulých let a  byla to taková 
pohodička. I  letos proběhla sportovní soutěž 
Sataliáda. V týmech byly děti ze všech tříd a ve‑
liteli jsme byli my. Díky této akci jsme se všichni 
sblížili a s chutí pokračovali dál.
Během prvního pololetí bylo pár krátkých 
prázdnin, které jsme naplno využili. Byl pořá‑
dán projektový týden, kdy jsme ve skupinách 
poznávali nové věci, a potom s nimi seznámili 
i ostatní. V zimě byl Vánoční jarmark a Den ote‑
vřených dveří pro nastávající prvňáčky, ale my 
jsme se hlavně soustředili na Závěrečné práce, 
protože v lednu už jsme měli být hotoví a při‑
pravení je prezentovat. Konec prvního pololetí 
ale přišel jako mrknutím oka a my jsme se začali 
naplno věnovat přípravě na přijímací zkoušky.
Odpočinout jsme si mohli o  jarních prázdni‑
nách, i když někdo i ty věnoval učení. Po nich 

se už blížila naše jarní Slavnost stužkování. Tu 
jen tak nezapomeneme. Sešli se zde naše rodi‑
ny a známí, co nás chtěli podpořit. Program byl 
vskutku nabitý a  ke konci přišla nejdůležitější 
část slavnosti – stužkování žáků devátých tříd. 
Tento večer ale přece jen skončil a my jsme se 
ocitli asi v  nejobtížnější a  nejdůležitější části 
roku, protože přijímací zkoušky byly za rohem. 
Všichni jsme udělali maximum pro to, aby‑
chom se dostali na vysněnou školu, a proto jsme 
byli celí nervózní z výsledků. Ale díky našemu 
výletu do Německa jsme se mohli pobavit a na 
nervozitu zapomenout.
Od té chvíle šlo všechno jako po másle. Začaly 
chodit výsledky a my jsme se jeden po druhém 
dostali na střední školy, i když to někdy úplně 
nevyšlo podle plánu. Nicméně, nejobtížnější 
a nejdůležitější doba tak skončila a přišel kvě‑
ten. Hned na začátku května byla další spor‑
tovní soutěž Tajfun, kde tentokrát soutěží třídy 
proti sobě. Žáci si ji moc užili a  ve škole bylo 
veselo.
Už jsou za námi i plavecké závody a čeká nás jen 
škola v  přírodě. To jenom dokazuje, že konec 
školního roku je nenávratně tady. Ten definitiv‑
ně ukončí školní Společenský večer a vysvědče‑
ní. My už se ale těšíme jen a jen na prázdniny 
a jsme zvědaví na to, co nás po nich čeká. Držte 
nám palce!                           Adéla Kulhavá, IX. A

První třídy se letos vydaly na školu v  přírodě 
do hotelu Alfonska na Benecko. Celý týden děti 
provázel pohádkovým královstvím pan král se 
svojí rodinou. Počasí nám přálo, užili jsme si 
spoustu legrace, hráli hry na louce, zdolávali 
lanové překážky, hledali pohádkový poklad, sta‑
věli domečky v  lese a  poslední večer také pan 
král pasoval všechny prvňáčky na čtenáře. Na 
památku dostali krásnou knihu.
Náš pohádkový týden jsme zakončili obědem 
v královské krčmě a prohlídkou Starých Hradů.

Mgr. Martina Krejcárková,
Mgr. Petra Novotná, třídní učitelky prvních tříd

NÁŠ POSLEDNÍ ŠKOLNÍ ROK

Projektový týden prvních tříd
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Strom naší třídy VIII. B se jmenuje Rosťa. 
Rostislav má svátek 19. dubna. Toho dne se 
naše třída rozhodla, že mu popřeje k  jeho 
prvnímu svátku. Třída se rozdělila na něko‑
lik skupin a každá si připravila přání.
Když jsme došli do aleje, postupně každá 
skupina popřála a  zaznělo např.:  „Ať nám 
vyrosteš alespoň tak jako největší a nejstar‑
ší chráněný strom v Satalické oboře. Když 
tě zasáhne oheň, ať tě brzy uhasí. Když tě 

napadnou nějací škůdci, ať jsou brzy pryč. 
A kdyby Satalice postihla povodeň, tak se 
udrž svými kořeny v půdě, nepusť se a pře‑
žij.“
A všichni ti přejeme, ať máš velkou krásnou 
korunu, statný kmen, dlouhé kořeny a  ať 
s ostatními stromy z aleje společně vyros‑
tete do velké výšky.

Kateřina Kuldová, VIII.B

ROSŤA

V pátek 23. března 2018 odešli žáci V. B po vy‑
učování ze školy jen na chvíli. Později odpole‑
dne se do ní všichni vrátili, aby si užili tradiční 
Noc s  Andersenem. Ta zahrnovala speciální 

dílnu čtení, pohybové hry v prostorách prázdné 
školy a  také opulentní večeři, na jejíž přípravě 
se podíleli sami žáci. Nechyběla ani dobrá hud‑
ba, stolní hry, filmová projekce a zejména noč‑

ní bobřík odvahy v  tiché, ztemnělé škole. Noc 
s Andersenem si všichni její účastníci moc užili 
a příští rok mají opět v plánu si takto dánského 
pohádkáře připomenout.

Petra Počárovská, třídní učitelka V.B

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY 
PRO ÚDRŽBU SATALIC

Pro letní měsíce rádi přijmeme brigádníky 
na pomoc při údržbě městské části! Jde 

především o sekání trávy, drobné řemeslné 
práce a běžný úklid veřejných prostor.…

Pracovní poměr 
možný na 

dohodu nebo 
zkrácený 
úvazek.

V  polovině května jsme v  naší škole přivítali 
naše babičky a dědy a připravili pro ně hudeb‑
ní program. V úvodu naše hosty přivítala paní 

ředitelka a  poté děti předvedly své dovednosti 
a  zahrály na klavír, flétnu, saxofon a  zazpíva‑
ly písničky i spolu s našimi milými hosty. Děti 
ze školní družiny připravily výrobu papírových 
kytiček, které si naše návštěva mohla s jejich po‑
mocí vyrobit a odnést domů na památku. Paní 
kuchařky upekly koláče a  nabídly výbornou 
kávu, čaj nebo citronádu. Již teď se těšíme, že se 
zase příští rok všichni společně sejdeme.

Děti ze školní družiny

NOC S ANDERSENEM V V.B

Ve škole jsme se 
setkali se seniory
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Co se událo v prvním pololetí?
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Na jaře jsme mezi námi objevili mladé a nadějné 
spisovatele i výtvarníky. Literární soutěže „U nás 
v Satalicích“ se zúčastnila téměř stovka dětí.
Výherci soutěže se stali: Jan Belšán; Lukáš Hrdlič‑
ka; Aleš Klášterka; Alžběta Lisá; ilustrace: Adéla 
Pfefferová a Kateřina Kalčíková; Anička Matraso‑
vá; Alžběta Nováčková; Markéta Valentová; Ště‑
pán Voda a Lukáš Janda.
Vyhrát sice nemohli všichni, odměnou pro všech‑
ny účastníky však je vydání knihy „U nás v Sata‑
licích“ s jejich dílky. Kniha je k zapůjčení v místní 
knihovně (2 ks), v knihovně ZŠ Satalice a nahléd‑
nout do ní můžete i na úřadě MČ.

ČARODĚJNICE
V pondělí 30. 4. jsme slavili filipojakubskou noc. 
Na skautském hřišti jsme nejprve vyhlásili vítěze 
dětské literární soutěže a poté se více než 200 ma‑
lých čarodějů a čarodějek vydalo plnit čarodějnic‑
ké úkoly do satalické obory. Odměnou za jejich 
splnění jim byl chutný špekáček. Atmosféru ce‑
lého povedeného večera pomohla svým zpěvem 
dotvořit kapela rodiny Šulcových, kterým za to 
děkujeme.

DIVADLO
V pátek 18. 5. se asi stovka příznivců klasiky Karla 
Poláčka „Bylo nás pět“ sešla v sokolovně. Tento‑
krát bylo představení určeno i dětem, a přestože 
občas nebyl zvuk úplně dokonalý, představení Di‑
vadýlka na dlani se v Satalicích líbilo.

GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ
Tato akce u nás proběhla úplně poprvé, a to v ne‑
děli 27. 5. Několik desítek místních i pár přespol‑
ních (Vinoř, Radonice, Jenštejn a  blízké okolí) 
nabídlo svým sousedům poklady ze svých domů, 
bytů, zahrad i garáží. Budeme rádi, pokud nám 
na e ‑mail: kulturasatalice@gmail.com napíšete 
svůj názor na průběh akce i na to, zda ji chcete 
v budoucnu zopakovat.

DĚTSKÝ DEN
V neděli 3. 6. jsme ve Sportareálu oslavili dětský 
den. Děti si zde vyzkoušely spoustu sportovních 
disciplín (koloběžky, inline brusle, fotbal, volej‑
bal), zadováděly si na skákacím hradu, pohrály 
s  bublifuky a  nakonec si zařádily v  hasicí pěně. 
A ta byla nejvíc!

BESEDA S KRONIKÁŘEM
Ve středu 6. 6. jsme se opět setkali nad historic‑
kými fotografiemi Satalic při besedě s  Liborem 
Vrabcem, tentokrát na téma Obchody a živnosti 
v průběhu minulého století. Jeho výklad i doplně‑
ní z řad publika nás přenesly o mnoho let zpátky, 
kdy nebyl problém v Satalicích zajít ke krejčímu, 
holiči, pro špekáčky nebo do železářství…

SOUSEDSKÁ SNÍDANĚ
Poprvé se v sobotu 9. 6. na skautském hřišti sešli 
sousedé ke společné snídani, pro děti byla při‑
pravena kulinářská akademie. Krásné letní ráno 
vykouzlilo příjemnou prázdninovou atmosféru 
a všichni si pochutnali na přinesených a vyrobe‑
ných dobrotách.

T ‑MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH
Ve středu 20. 6. se u nás uskuteční již druhý roč‑
ník T ‑Mobile olympijského běhu. Do uzávěrky 
bylo na trasu dlouhou 5 km přihlášeno 173 běž‑
ců. Blíže informovat o průběhu akce vás budeme 
v příštím čísle.

Co nás čeká po prázdninách?
Program na kulturní podzim v Satalicích ještě stále 
dotváříme, ale již nyní vás zveme na několik akcí:

V pátek 5. 10. k nám po roce a půl opět zavítá 
osvědčený Divadelní spolek Tyl z  Bakova nad 
Jizerou s  komedií „Sex na vlnách“, jež se bude 
odehrávat v  éteru jedné noční rozhlasové show 
rádia Vlna.

V neděli 11. 11. pro vás chystáme svatomartin‑
ský lampionový průvod se světelným překvape‑
ním a tradiční husou.

Přelom listopadu a  prosince se opět ponese ve 
znamení Adventního víkendu. Nejprve nás v pá‑
tek 30. 11. čeká koncert v sokolovně a v sobotu 
1.  12. se můžete těšit na rozsvícení vánočního 
stromu, spojené s  bohatým doprovodným pro‑
gramem (vánoční dílničky pro děti, sousedské 
pečení, vystoupení dětí). Na Štědrý den dopoled‑
ne se pak můžeme všichni sejít u kapličky a zazpí‑
vat si koledy s rodinou Šulcových.

Děkujeme všem dobrovolníkům z  řad rodičů 
a našim dobrovolným hasičům za zajištění občer‑
stvení na akcích a také panu Pirochovi za fotodo‑
kumentaci akcí.

Detaily všech akcí nalezete včas na vývěskách, 
na webových stránkách MČ, na Facebooku MČ 
nebo si je můžete nechat zasílat robotem.

Za kulturní komisi
M. Nováčková, D. Smižanská

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V SATALICÍCH
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SATALICKÁ POUŤ
Největší událostí v roce byla pro mne, dítě, sata‑
lická pouť na sv.  Annu. Již v  sobotu odpoledne 
sjížděli se kramáři na náves a  stavěl se kolotoč 
a houpačky. S hejnem dětí pobíhala jsem kolem, 
zvědavě nadzvedávala plachty, obdivovala se dře‑
věným koníkům a přibíhala co chvíli domů líčit 
všechny ty krásy, které nás příští den očekávají.
Hned ráno, nastrojená, s malou peněženkou na‑
pěchovanou krejcary v kapse, běžela jsem poska‑
kujíc podle matinky nejdříve na mši svatou do 
kapličky, kterou sloužil náš velebný pán z Vinoře. 
Nerada ubírala jsem se s matinkou na vyhrazené 
místo do prvních lavic. Chtěla jsem vždy zůstat 
státi u dveří, abych hned po mši mohla vyrazit na 
náves. „Nejdříve se musíš pomodlit a pak se bavit, 
vidíš přece, že ani kolotoč nesmí jezdit před mší,“ 
napomínala mne matinka. Ale kdepak jsem měla 
mysl na modlitbu! Slyšela jsem zpěv, cítila kadi‑
dlo, klekala, křižovala se, ale v duchu starostlivě 
přepočítávala svoje bohatství a rozvažovala, co si 
koupím nejdříve.
Kněz se domodlil, odchází, zazněly varhany a již 
jako ještěrka prodírám se lidmi ven. Po mši sva‑
té jako na povel daly se všechny flašinety, trubky, 
bubny do strašného vřeštění, kramáři vykřikovali 
jeden přes druhého, ale všechen tento rámus zněl 
mi jako nejkrásnější hudba.
Nejdříve svezla jsem se několikráte na kolotoči 
a houpačkách a pak rozběhla jsem se mezi krámy, 
tisknouc pevně peněženku v  kapsičce. Zarazila 
jsem se u  krámku s  korálky a  nemohla se od‑
trhnout. Přebírala jsem se v hromádce prstýnků 
a  náramků a  rozvažovala, který si mám vybrat. 
Brzy zkoušela jsem si na prst ten s modrým ka‑
mínkem a visícím srdéčkem po straně, hned zase 
jsem jej sejmula a navlékla si řetízkový s kamén‑
kem červeným. Nakonec odpoutala jsem se od 
krámku, prsty plné prstenů s  modrým, červe‑
ným, zeleným i růžovým kamenem, zápěstí plné 
náramků s korálky na gumičce a při nejmenším 
s dvěma náhrdelníky kolem krku. Kapsa sice byla 
poloprázdná, ale rozčilená radostí běžela jsem 
se ukázat domů našim a  hostům. Jarda, který 
byl vždy nejštědřejší a naši hosté patrně nadšeni 
mým ohromným vkusem, obdarovali mě novými 
krejcary a já běžela ve chvatu na pouť znova.

Nejdříve svezla jsem se několikráte na 
kolotoči a houpačkách a pak rozběhla 
jsem se mezi krámy, tisknouc pevně 
peněženku v kapsičce. Zarazila jsem 
se u krámku s korálky a nemohla se 

odtrhnout.
Zastavila jsem se u sudu s kyselými okurkami, do‑
stala jednu za krejcar a ještě přidali mi zadarmo 
láku napít. Oh, to vám byla dobrota! Hned nato 
koupil se turecký med, pár cucavých bonbonů 
a zase trochu na houpačky, aby se to pěkně pomí‑
chalo v žaludku.
Pak se šlo házet kroužky na tyče. Což kdyby se vy‑
hrála ta panna anebo ten vycpaný pejsek. A ještě 
koupit si kouzelné obálky. Nadarmo nevykřiko‑

vali: „Štěstí po krejcaru – po krejcaru!“ A také že 
ano. V obálce býval obtisk, korálek, tužtička, hned 
několik věcí najednou. Tu bylo nějakého bohat‑
ství!
Kvečeru, když již peníze nestačily a  bylo nutno 
povozit ještě chudé moje kamarádky a je pohostit, 
zmizelo několik tuctů koláčů z  naší komory na 
úhradu do klína kramářů. Večer uběhána slastně 
jsem usínala ověšená šperky jako turecká princez‑
na. Jen jako v mrákotách slyšela jsem za dveřmi 
výkřiky nadšení a  smíchu našich hostí a  občas 
výrazné zavolání „špíz – re“, jak hráli

ŽNĚ
Bylo těsně přede žněmi. Již zrána každého dne 
slunce stávala se nesnesitelnou. Žhavý vzduch 
sálal a vlnivě se chvěl kolem dokola. Parno a dus‑
no ztěžovalo venku veškerou práci a  milosrdné 
zavanutí větříku bývalo pro zemědělské dělníky 
pravým dobrodiním.
Kvapem zrající obilí na polích převalovalo se za 
větru v  těžkých a pomalých vlnách, jako vzduté 
moře před bouří. Někdy slunce i mraky střídavě 
a rychle rozmarným štětcem nanášely v lány polí 
obrovské barevné skvrny, hned rozzářené zlaté, 
jásavě bělostříbrné a zase smutně šedé, až černo‑
zelené. Zralé již žito sklánělo své těžké klasy jako 
zpolámané podle stébel anebo svou výši a tíží po‑
lehalo k zemi.
Tatínek v  širokém slaměném klobouku obchá‑
zel poli, upocený, uzarděný vedrem, zacházel do 
obilí, překusoval jednotlivá zrna, jsou ‑li již dosti 
tvrdá, starostlivě přecházel kolem polehlého žita 
a huboval: „Zatracenej déšť a vítr, ten nám pěkně 
to žito rozválel. Kdyby to leželo alespoň z jedný 
strany, ale takhle, dyť ty sekáči nebudou vědět ani 
jak do toho.“
Přípravy ke žním děly se na všech stranách. Ve 
dvoře stavěly se žebřiňáky, přehlížely se pytle, 
v zimě pečlivě vyspravené a pěkně vyrovnané na 
hromadách na sýpce. Připravovala se povřísla, 
objednávaly se provázky na vázání obilí a strojník 
čistil a  mazal veškeré stroje. Koně i  voli, pěkně 
vykrmení a odpočinutí, stáli v maštali jako pan‑
ny. Sekáči si začínali naklepávat kosy a večerním 
tichem z dálky zaznívalo otevřeným oknem pří‑
jemné cink, dzenk, cink, dzenk.

Konečně jednoho rána se ve dvoře zapřáhlo do 
několika žebřin, naložila se namočená povřísla, 
ženské ozbrojené roubíky posedaly na vůz mezi 
příčky, a průvod zahájený lesem blyštících se kos 
na ramenou objednaných sekáčů hnul se do polí. 
Hned za nimi rozjížděly se opravené sekačky 
a nové tehdáž samovazače. Sekáči obsekávali sou‑
vratě a polehlá stébla a stroje zajížděly již pohodl‑
ně a naplno do hustého obilí. Tatínek neúnavně 
pobíhal od sekáčů ke strojům, k  ženským, kde 
dohlížel šafář s  poklasným, ke stavění mande‑
lí a co chvíli vracel se domů, volaje radostně již 
ve dveřích: „Tak, děti, co tomu říkáte, máme žně 
v plném proudu.“

Sekáči rozkročení, širokými rozmachy 
poráželi kosou klanějící se klasy a postu-
povali s kyvadlovou přesností kupředu.

Za nimi ženy probíraly celé hrsti požnu-
tého obilí a vázaly je do snopů. 

Matinka rychle ještě pořádala svoji domácnost. 
Udílela poslední rozkazy sestře a kuchařce, napo‑
mínala Barču, protože věděla, že později při mlá‑
cení musí pomáhat dohlížet.
Již prvého dne o žních neodolali jsme, abychom 
se nerozběhli všichni za tatínkem na pole. Hned 
při příchodu k sekajícím ke každému z nás při‑
skočila sběračka, odbírající za sekáčem, ovázala 
nám nohy povříslem s přáním dobrých žní a ne‑
pustila nás, dokud jsme se nevykoupili nějakým 
penízem. Sekáči rozkročení, širokými rozmachy 
poráželi kosou klanějící se klasy a  postupovali 
s  kyvadlovou přesností kupředu. Za nimi ženy 
pobíraly celé hrsti požnutého obilí a vázaly je do 
snopů. Přiklekaly na otep, povřísla utáhly, konce 
skroutily a roubíkem zastrčili pod utažené povřís‑
lo. Druhé sbíraly za nimi hotové snopy a stavěly je 
do panáků. Nejraději pozorovali jsme práci samo‑
vazačů. Těžký stroj býval tažen třemi koňmi, kteří 
zpocení námahou již po třech čtyřech hodinách 
se přepřahali, jen aby se rychle postupovalo. Při 
měsíčku pracovalo se i v noci a raději v poledne 
za největšího žáru se odpočívalo.
Vázací stroj byl tenkráte novinkou. Byl značně 
drahý, a proto jen zámožní a pokrokoví hospodá‑
ři si jej dopřáli. Z celého okolí lidé přicházeli se 
podivovat tomu zázraku. Podívání také stálo za 
to. Stroj rychle vbíhal do stojícího obilí. Dřevěný 
lopatkový větrník pokládal svými rameny obilná 
stébla na plátno stroje, kdež posekaná strojovými 
noži, stejnoměrně u samé země, vybíhala po plát‑
ně do výše do jakýchsi vidlic. Zde se hromadilo 
a za krátkou chvíli svázaná samočinně provázkem 
v otep, byla odhozena vymrštivšími se vidlicemi 
jako pevný snopek ze stroje.
Nadšeně vydrželi jsme chodit za strojem celé ho‑
diny. Občas zafrčela kolem našich hlav vyrušená 
hnízdící koroptev a celé hnízdo malých koroptví‑
čat zmateně vybíhalo z obilí.
Nyní nastávala i pro mladšího bratra perná prá‑
ce a  zkouška trpělivosti. Strojník obyčejně při‑
pravoval mlátičku nebo byl jinak zaneprázdněn 
a novým strojům, vyžadujícím neustálé odborné 

Ze vzpomínek paní Milči Stelzerové ‑Čepkové
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obsluhy, nejlépe rozuměl jen Vlasta. Neúnavný 
hoch k večeru přicházel domů k nepoznání. Jeho 
jemný dívčí obličej prosáklý olejem a blátem ne‑
prozrazoval vysokoškoláka.
Sotvaže po několika dnech obilí v mandelích pro‑
schlo, nastávalo mlácení. Tatínek nejraději stavěl 
mlátičku přímo na pole. Obilí sváželo se k ní na 
žebřiňácích ze všech polí. Vozy přistávaly z obou 
stran mlátičky a kočové o překot shazovali snopy 
na roztažené její okraje. Uprostřed válu, nahoře 
v prohlubině, stála zkušená žena, každým rokem 
táž, s brýlemi na očích proti zrnu a osinám. Při‑
jímala od žen na vále rozvázané snopy, střídavé 
z  každé strany a  zručně je roztřásajíc, vrhala je 
do otvoru mlátičky. Stroj po každém novém hltu 
obilí stejnoměrně neustále oddychoval – huííí – 
huííí – huííí.
Podavačka do stroje byla vždy velmi dobře place‑
na, neboť na její přesné a spěšné práci závisel celý 
postup rychlého mlácení. Proto také matinka zde 
dohlížela. Seděla nahoře na vále mlátičky na sno‑
pě, v čisté blůzičce a světlém kloboučku, seděla tu 
v horku, hřmotu, za otřesů stroje, trpělivě a bed‑
livě. Jakmile pozorovala chybějící fůry plné obilí 
stojící v  záloze, dávala znamení strojníkovi, aby 
zapískal na stroji a na poli si pospíšili. Mlátička 
se otřásala, drkotala, harašila, burácela a kotouče 
prachu valily se ze všech stran. Pod mlátičku vy‑
padávaly plevy a osiny, které mladá děvčata, všec‑
ka prachem hnědá, nestačila hráběmi odhrabáva‑
ti. Přes tu chvíli některá z nich ve spěchu setřela 
si v  obličeji pot a  rozmazanou špínu, odfoukla 
z krku a ňader svědivé osiny nebo uplivla hustou 
tmavou slinu spolykaného dusícího rmutu. Vza‑
du za mlátičkou padala sláma do lisu. Byla jím st‑
lačována do velikých balů, které se pomalu šinuly 
stále výš a výš páternosterem na vysoký stoh. Ně‑
kolik ženských s vidlemi rovnalo slámu na stohu 
do pravidelného tvaru. Na přední straně mlátičky 
se několika otvory do pevně zaklesnutých pytlů 
sypalo obilí. Dvě moudřejší děvčata měla je na 
starosti. Naplněné pytle odvažovala na určitou 
míru na přistavené decimálce, pytel vždy zavázala 
a odstavila stranou. Tatínek často přicházel k mlá‑

tičce, vsunul ruku do pytle pod otvor sypající obilí 
a zkoumavě prohlížel jakost zrna.
Strojník, umouněný jako mouřenín, zatápěl, pro‑
hraboval rozžhavený rošt, vyhazoval popel, přilé‑
val vodu z přistavené voznice, sledoval množství 
páry a  kdejaké kolečko olejničkou promazával. 
Někdy hromově se rozkřikl na nepozorná děvča‑
ta, div mu hlas v hrdle neselhal: „Táhneš, nemeh‑
lo, vod toho řemenu, aby ti to utrhlo hlavu! Koli‑
krát ti to budu povídat, čapčochu jeden!“
Lokomotiva syčela, pištěla a horkem sálala kolem 
dokola. Tažný dobytek, který zapřažený k fůrám 
stál podle ní, se nijak nerozčiloval. Koně, obtěžo‑
vaní ovády, nepokojně jen pohazovali hlavami, 
kopali pod sebe, oháněli se ocasy, kdežto voli byli 

ještě klidnější. Stáli tupě, sliny stékaly jim pomalu 
z tlam k zemi. Jen chvílemi zachvěli svalem přepl‑
něným ovády a sevřeli oči, aby odehnali mouchy 
přisáté v koutcích.
Plných pytlů přibývalo. Přijížděl valník s kočáro‑
vými koňmi, pytle s obilím se nakládaly a nastá‑
vala i pro mne práce. Již od sedmi let bylo mojí 
povinností při mlácení dohlížet, aby se plné pytle 
neztratily. V krátkých sukénkách nad kolena, s ši‑
rokým kloboukem visícím mi za gumu na zádech 
a  poletujícími kudrnatými vlasy kolem hlavy, 
s planoucími tvářemi, škrábala jsem se někdy již 
za jízdy na valník, vylézala na pytle a na samém 
vršku držela v  rovnováze jako opička. Nikoho 
ani nenapadlo, že bych mohla přepadnout z vozu 
a mohla být přejeta.
Takto jezdívali jsme s  obilím z  pole do dvora 
k sýpce, kde silní kočové těžké pytle vynášeli do 
prvního nebo druhého patra a  zrno sypali na 
hladkou podlahu. S prázdnými pytli jelo se zpět 
na pole. Žízniví vozkové rádi se po cestě stavěli 
v  hospodě na pivo a  nechávali mne samotnou 
s koňmi na pokraji silnice. Klidně a  trpělivě bi‑
čem oháněla jsem jim z těla ovády jako přilepené, 
teprve když se koně nepokojně ohlíželi dozadu, 
couvali a stáčeli vůz k příkopu, ustrašeně, pištícím 
hláskem jsem volávala: „Nó, stůj, maléj – hůůůj – 
hista – nóóó – no – no.“
Má francouzská vychovatelka, bývající u  nás 
o prázdninách, hrozila se vždy mého podivného 
zaměstnání a domlouvala tatínkovi: „Oh, oh, que 
c‘est villain pour une jeune fille,“ afektovaně na‑
říkala, „nechte si říct, pane Čepek, je to ponižu‑
jící a sprosté pro ni.“ Rozzlobený tatínek jednou 
svojí špatně vyslovovanou francouzštinou se na 
ni obořil: „Ca n’est fait rien, madame, moje dce‑
ry musí umět všecko! Musí umět právě tak dobře 
pracovat jako poroučet, šetřit jako utrácet! Musí 
umět dobře uvařit, muže pobavit, a bude ‑li tře‑
ba, vydrhnout podlahu nebo podojit krávu právě 
s takovou nonšalancí jako se vkusně oblékat a dě‑
lat dámu v salóně. Jó, má drahá madame, české 
ženy jsou skvělé ženy a ženy žádné národnosti se 
jim nevyrovnají!“ Francouzka obyčejně uraženě 
stáčela jen oči k nebi a se svým věčným „voila, oh, 
la lááá“ odcházela z pokoje.

OBŽÍNKY
Žně byly u konce. Odpoledne měla přijet z pole 
„baba“. Říkalo se tak posledním snopům na poli, 
které se naložily na žebřiňák. Na ně rozsadily 
se ženské, kočí tryskem vjížděl s nimi do dvora 
a  za vřískotu „íííchuchůůů ííchuchůůů, ať žijou 
naši milostpáni“ se žebřiňákem zarazil u našeho 
domu. Matinka měla pro ně připravené láhve vý‑
borné domácí višňovky a ořechovky. Ženské sta‑
tečně si přihýbaly, všem nám připíjely a rozpálené 
zpívaly až do ochraptění.
V neděli na to slavily se obžínky.

Mladá děvčata vypůjčila si selské kroje z  Prahy. 
Dopoledne všecky upletly tři věnce z klasů a kvě‑

tin, uvily kytice a objednaly hudbu. Brzy odpole‑
dne číhaly jsme my děti u vrat dvora. Na vratech 
skvěl se již vysoko pověšený, čerstvý věnec a na 
hospodě uprostřed návsi, kde se seřaďoval obžin‑
kový průvod, visel druhý. Vtom zazněla břeskná 
hudba, za ní ubírala se děvčata v  pestrých sel‑
ských krojích s věncem, kyticemi, pak následovali 
mužští, ženské a všichni s pozdviženou rukou ra‑
dostně výskali „íííchuchůůů, íííchuchůůů“.
Pěkně vystrojená přibíhala jsem od vrat domů 
a  volávala rozčileně již v  chodbě: „Už jdou, už 
jdou!“ Průvod vcházel do dvora. Hudba se roze‑
stavila za stálého hraní do půlkruhu před domem 
a ženské s věncem a kyticemi vcházely do chod‑
by. Matinka s  tatínkem svátečně oblečení seděli 
uprostřed pokoje. Obě veřeje dveří byla dokořán 
otevřena a nejhezčí mladé děvče s velkým věncem 
v rukou předstupovalo před tatínka, aby dlouhým 
říkání popřálo za všechny dělníky. Podalo mu 
věnec, matince velkou kytici a zakončilo provo‑
láním: „Ať žije náš hodný milostpán a naše mi‑
lostpaní, ať žijou oba dlouhá léta! Ííííchuchůůů.“
V  chodbě zahlučelo, ženské tlačily se do poko‑
je, neboť každá chtěla stisknout tatínkovi ruku. 
Starým babičkám třásly se brady dojetím a zkři‑
venýma nohama neohrabaně hledaly ve faldech 
sukní cípy zástěr, aby si setřely slzy, tekoucí jim po 
zbrázděných lících. Ta nejkurážnější dělnice při‑
nášela na podnose sklenky sladké rosolky a dáva‑
la připíjeti celé naší rodině. I nás děti podarovaly 
kyticemi a vyváděly si nás všechny na dvůr.
Hudba spustila pravou vesnickou sousedskou. 
Někdy píšťaly podivně nějak vypískly, trubky, 
zdálo se mi, o něco později zavřískly, melodie se 
poněkud rozcházela, ale buben tloukl neúnavně, 
hřmotná trouba nepřestávala správně tvrdit mu‑
ziku, a tak nohy nám jenom hrály.
Nejhezčí děvče uchopilo tatínka, šafář matinku, 
sestru panský kočí a tančilo se na dvoře sólo.
Po několika kouscích hudby průvod řadil se do 
hospody. Vpředu vyhrávala hudba pochod, za ní 
šel tatínek zavěšený do mladých děvčat, následo‑
vala matinka se šafářem, nějak dnes vymydleným 
a důstojně vypadajícím, a pak již další páry se po‑
stupně přidávaly pěkně za sebou.
V hospodě zůstával vždy tatínek s celou naší ro‑
dinou asi hodinu. Položil několik bankovek žen‑
ským na tácek a odcházeli jsme za vyhrávání tuše 
domů.
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Narodil se v roce 1932 v tehdejší 
Nové Vinoři, dnes jsou to Sata‑
lice. V osmi letech se začal učit 
na housle a  později na bicí ná‑
stroje u pana Klifnera ve Vinoři. 
Hudbě pak zůstal věrný po celý 
svůj profesní život. Byl členem 
Ústřední hudby ministerstva 
vnitra  – Hudby hradní stráže. 

Pan Vodička zemřel v roce 2001.

KRONIKÁŘI SATALIC
Po úmrtí kronikáře Ing. Trčky byli jmenováni v roce 1982 dva kronikáři najednou. Jejich zásluhou byla kronika doplně‑
na o mnoho zajímavých informací z historie naší obce, zejména té mezi světovými válkami.

JOSEF VODIČKA FRANTIŠEK JENČÍK

Letošní první jarní výlet Klubu důchodců se 
velmi vydařil. U příležitosti 100. výročí repub‑
liky se panu Jaroslavu Henzlovi podařilo zajis‑
tit prohlídku letní vily pana prezidenta Edvar‑
da Beneše v Sezimově Ústí. Ještě předtím jsme 
však navštívili zříceninu Kozího hrádku, pa‑
mátného hradu Táborska, kde kázal mistr Jan 
Hus.
Pak jsme si již mohli s příjemnou průvodkyní 
v  páteční dopoledne prohlédnout nejen letní 
vilu Benešových, která byla před několika lety 

vrácena do původního stavu a je dnes majet‑
kem Úřadu vlády ČR, ale i krásně udržovanou 
zahradu, kde je hrob našeho druhého prezi‑
denta a jeho manželky.
Po prohlídce a  dobrém obědě v  restauraci 
U Drsů v Sezimově Ústí jsme navštívili poutní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v nedalekých 
Klokotech. Do krásného barokního areálu, 
postaveného snad podle vzoru Jana Santiniho, 
jsme neměli objednanou návštěvu, přesto jsme 
byli vlídně přijati a byla nám poskytnuta pro‑

hlídka areálu a kostela s odborným výkladem
Nakonec jsme se vrátili do Tábora, kde násle‑
dovala individuální prohlídka města a pro ně‑
koho obligátní návštěva cukrárny. Domů jsme 
se vrátili v  pohodě a  včas, aby někteří z  nás 
stihli ještě navštívit divadelní představení v sa‑
talické sokolovně.
Takže ještě jednou velké díky za příjemný vý‑
let a krásné počasí.

Libor Vrabec, účastník zájezdu

JARNÍ VÝLET KLUBU DŮCHODCŮ

Klokoty

Benešova vila

Kozí hrádek

Narodil se v roce 1926 v Koblově na Benešov‑
sku. V roce 1945 začal pracovat u Českosloven‑
ských státních drah. V roce 1952 byl přeložen 
jako výpravčí do železniční stanice v Satalicích. 
Zde se trvale zabydlel a založil rodinu. V roce 
1964 přešel na nové pracoviště na Hlavní ná‑
draží v Praze, kde pracoval až do svého těžkého 
úrazu v roce 1983. Bohužel mu byly amputová‑
ny obě nohy a on odešel do invalidního důcho‑
du. V  důchodu pak psal své postřehy z  obce, 

zejména do Večerní Prahy. Pan Jenčík zemřel v roce 2017.
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19. května se na palouku sešli všichni příznivci 
běhu oborou. Modré nebe napovídalo, že deště 
se nemusíme bát a můžeme se těšit na krásný 
běžecký den.
Kolik běželo dětí, kolik rodičů, kdo vyhrál 
hlavní závod a kdo Satalický přebor se dozví‑
te na stránkách www.behsatalickouoborou.eu. 
Ale jedno číslo v tabulkách výsledků nenajde‑
te. Je to počet organizátorů a pomocníků, kteří 
zajišťovali hladký průběh celé akce a  rychlé 
řešení drobných zádrhelů. Byla to skupina  
33 lidí. Lidí, kteří již vědí, co mají dělat, lidí, 
kteří se spolu musí domluvit a vzájemně se re‑
spektovat. Podařilo se totiž vybudovat téměř 
samostatně fungující a  spolupracující tým. 
Všem moc děkujeme!
Dále děkujeme štědrým sponzorům, podpoře 
MČ Satalice a samozřejmě všem závodníkům, 
že přišli. Neboť závod bez závodníků je snad 
ještě horší než hospoda bez hostů. To se nám 
naštěstí nestalo a  všichni jsme prožili jeden 
z nezapomenutelných dnů. Díky úžasné foto‑
dokumentaci pana Jana Pirocha si své zážitky 
můžeme kdykoli připomenout. I  jemu patří 
náš velký dík.
Doufáme, že příští rok se sejdeme při 10. jubi‑
lejním ročníku. Co bude dál, uvidíme.

Za organizátora TJ Sokol Satalice
Kateřina Mlčochová

Zdvořile žádáme všechny obyvatele Satalic, 
aby parkovali primárně na svých pozemcích 
a omezili tím parkování vozidel na komunika‑
cích.
Vozidel bohužel neustále přibývá a  parkovací 
stání na komunikacích nejsou neomezená. Po‑
kud budete parkovat svá auta na svých pozem‑
cích, předejdeme tím neustálým sousedským 
sporům!

Děkujeme, že tuto 
výzvu budete ak‑
ceptovat! Parkovací 
zóny, ke kterým se 
uchyluje spousta 
městských částí, 
považujeme za kraj‑
ní řešení, které s se‑
bou nese pro ob‑
čany kromě výhod 
i spoustu potíží.

BĚH SATALICKOU OBOROU 2018

PARKUJTE VÍCE 
NA SVÝCH
POZEMCÍCH!!!

Měsíc    Datum Den, čas   Název stanoviště
červenec 14.7.2018 sobota, 9-12 Rážova

červenec 28.7.2018 sobota, 9-12 K Pyramidce

srpen 11.8.2018 sobota, 9-12 Zahrádkářů

srpen 25.8.2018 sobota, 9-12 K Hluboké cestě

září 8.9.2018 sobota, 9-12 Za Novákovou zahradou

září 15.9.2018 sobota, 9-12 Rážova

říjen 6.10.2018 sobota, 9-12 K Pyramidce

říjen 20.10.2018 sobota, 9-12 Zahrádkářů

říjen 27.10.2018 sobota, 9-12 K Hluboké cestě

listopad 10.11.2018 sobota, 9-12 Za Novákovou zahradou

listopad 24.11.2018 sobota, 9-12 Rážova

Poznámka:  Změna termínu a místa vyhrazena

 

Rozpis přistavení BIO kontejnerů červenec - listopad 2018
v MČ Praha-Satalice

Měsíc    Datum Den, čas   Název stanoviště
červenec 14.7.2018 sobota, 9-12 Rážova
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srpen 11.8.2018 sobota, 9-12 Zahrádkářů

srpen 25.8.2018 sobota, 9-12 K Hluboké cestě

září 8.9.2018 sobota, 9-12 Za Novákovou zahradou

září 15.9.2018 sobota, 9-12 Rážova

říjen 6.10.2018 sobota, 9-12 K Pyramidce

říjen 20.10.2018 sobota, 9-12 Zahrádkářů

říjen 27.10.2018 sobota, 9-12 K Hluboké cestě

listopad 10.11.2018 sobota, 9-12 Za Novákovou zahradou

listopad 24.11.2018 sobota, 9-12 Rážova

Poznámka:  Změna termínu a místa vyhrazena

 

Rozpis přistavení BIO kontejnerů červenec - listopad 2018
v MČ Praha-Satalice

Měsíc    Datum Den, čas   Název stanoviště4 2 2009 středa Zahrádkářů
srpen 25.8.2018 sobota, 9-13 Za Novákovou zahradou

září 15.9.2018 sobota, 9-13 Rážova

říjen 20.10.2018 sobota, 9-13 K Pyramidce

listopad 3.11.2018 sobota, 9-13 Zahrádkářů

listopad 28.11.2018 středa, 14-18 K Hluboké cestě

 

Poznámka:  Změna termínu a místa vyhrazena

Rozpis přistavení velkoobjemových kontejnerů II. pololetí 2018
v MČ Praha-Satalice

Respektujte prosím, že NIKDO NEMÁ VY‑
HRAZENÉ MÍSTO PRÁVĚ PŘED SVÝM 
OKNEM, A NEBLOKUJTE VÝJEZD SOU‑
SEDŮM.
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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 

11

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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