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KVĚTEN 2012
SLOVO

na úvod

V

naší společnosti
se
rozmáhá syndrom, který by se dal
nazvat „Paní do mě
nacouvala a přijelo
dvě stě policistů mě
chránit“. Těm, kteří denně nesledují
zpravodajství, mohla tahle drobná
věta nejmenovaného lobbisty možná
uniknout. Vyjadřuje však absurdní
smýšlení mnohých lidí pohybujících
se nejen ve vysoké politice, která, jak
už víme, vlastně až tak vysoká není.
A tak Věci veřejné chtějí po premiérovi, aby vrátil důvěryhodnost
vládě, jen několik hodin poté, kdy
jsou jejich představitelé odsouzeni
za korupci, obviněný hejtman považuje policejní jednání za šikanu vůči
své osobě a pan prezident nám vysvětlí, že jsou to právě odposlechy,
co ničí naši demokracii; odposlechnutý obsah patrně není vůbec důležitý, na vině jsou žurnalisté honící se
za senzačními zprávami.
Jednou takovou drobnou senzační, ale pozitivní zprávou je, že v létě
do Satalic zavítá pojízdný KINOBUS.
Milovníci letních biografů se mohou
těšit na tři večerní promítání těch
nejúspěšnějších českých ﬁlmů. Jaké
to budou, nám zatím organizátor akce
Dopravní podnik hl. m. Prahy neprozradil, ale místo a čas si už můžete
poznamenat do kalendáře – 11., 12.
a 13. 8., Sportareál Praha-Satalice. Pokud nebudete v tu dobu na své dovolené, přijďte si zopakovat atmosféru
letního kina, voňavých klobás a výborných hereckých výkonů stálic českého
ﬁlmu. A ještě jedna dobrá zpráva nakonec – vstupné bude zdarma.
MILADA VOBORSKÁ,

místostarostka Městské části
Praha-Satalice

POZVÁNKA

Radnice je bezbariérová!
SATALICKÁ
RADNICE
vyšla vstříc občanům a má pro ně
k dispozici bezbariérovou místnost
v přízemí.

Ú

řad městské části je od 2. 5. 2012
konečně bezbariérový. Pro většinu
věcí k vyřízení už návštěvníci radnice nemusejí zdolávat točité schodiště,
které zejména pro handicapované bylo
nepříjemnou překážkou.
Budovy úřadu ovšem neumožňuje,
aby veškerá agenda, která vyžaduje
součinnost úředníků s návštěvníky, byla
soustředěna do přízemí, kde je k dispozici jediná místnost. Přesto všichni
věříme, že úprava radnice je krokem
kupředu, kterým v civilizované společnosti bezbariérovost je. Mimochodem,
šlo o myšlenku, která se zrodila už v loňském roce, kdy byl u vchodu do budovy
odstraněn schod, který byl nepříjemnou
překážkou pro jedince s postižením, ale
i pro maminky s kočárky.
Snahou bylo soustředit do přízemní,
bývalé zasedací, místnosti úředníky,
kteří jsou v nejčastějším styku s občany.
Proto jsou vám v těchto prostorách k dis-

pozici pí V. Jandová, která má v kompetenci vybírání poplatků, nájmů, evidenci
obyvatel a ověřování, a p. P. Pecher, který
se věnuje stavební problematice, životnímu prostředí a záborům veřejného
prostranství.
V prvním patře najdete starostu, tajemníka, asistentku starosty a účetní
oddělení.
V budově úřadu tak už není k dispozici zasedací místnost. Jednání zastupitelstva městské části se však mohou
konat v jiných prostorách mimo budovu úřadu, např. jako nyní v prostorách

jídelny základní školy. Návštěvníci či
kontroly z magistrátu mohou využívat
pracovnu starosty nebo jiné prostory.
Denní komfort pro návštěvníky úřadu
jsme logicky vyhodnotili jako mnohem
vyšší prioritu.
V posledním období jsem navštívil několik městských částí, kde jsem se kromě
inspirativních podnětů zaměřil i na to,
jakým způsobem fungují jejich radnice.
V tomto směru mě nadchly možnosti
v Městské části Praha-Újezd, jehož úřad
je umístěn kompletně v přízemí. Zde však
měli štěstí, že si prostory vybrali v bytové novostavbě. Naproti tomu v Šeberově
sídlí celý úřad mnoho let v patře a žádnou místnost v přízemí k dispozici nemají,
takže zde k návštěvníkům v případě potřeby uplatňují individuální přístup. Podmínky zkrátka nejsou všude srovnatelné.
Dá se s nimi však pracovat.
František Jenčík, starosta
Městské části Praha-Satalice

na akce

2. 6. ve 14.00 Operace Anthropoid – vzpomínková akce
k 70. výročí atentátu na R. Heydricha se uskuteční v areálu
skautů vedle mateřské školy.
Dobový britský tábor, historická
vozidla, soutěže pro děti, autogramiáda herců z ﬁlmu Atentát
a jeho promítání ve večerních
hodinách. Připravil Skaut S.S.V.
– Satalice.

3. 6. ve 14.00 Den
dětí – zábavné odpoledne pro děti u skautské
klubovny. Divadelní představení, soutěže, skákací
atrakce a další atraktivní disciplíny jako
stříkání vodou, skákání
do plachty a probíhání
pěnou pod vedením
SDH Satalice.

6. 6. v 18.00 Beseda
s M. Plavcem a F. Vojtáškem, autory nově vydané
knihy pojednávající o náletu z 25. 3. 1945 a dalších akcích spojeneckých
vojsk za 2. světové války
v okolí Prahy. Beseda se
bude konat v jídelně Základní školy Praha-Satalice.

7. 6. v 16.00 Pohádkové a sportovní odpoledne
na dětském hřišti v zahradě domu pro seniory
(vchod z ulice U Řempa)
– přivítají vás pohádkové
postavičky z večerníčků.
Můžete soutěžit v malování, výrobě báboviček,
skákání… Odměny budou
pro všechny!

9. 6. v 15.30 Vítání občánků –
slavnostní přivítání nejmenších
obyvatel Satalic v jídelně Základní
školy Praha-Satalice.
16. 6. v 15.30 Kolečkiáda –
cyklozávod pro malé i větší děti
na všem, co má kolečka. Brusle
však tentokrát nechte doma, akce
proběhne v přírodním lesoparku
směrem na Radonice.
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Založení Svazu městských částí
hlavního města Prahy: 9. května došlo
v Městské části Praha-Újezd k podpisu zakládacích listin Svazu městských
částí hlavního města Prahy. Mezi
zakládající členy patří kromě Satalic
dalších pět městských částí: Šeberov,
Březiněves, Dubeč, Slivenec a Újezd.
O účast ve svazu budou osloveny další městské části. Smyslem svazu je mj.
obrana proti případnému zrušení tzv.
malých městských částí, neboť by tím
došlo ke vzdálení samosprávy od občana, což pokládáme za nepřijatelné.
Tendence směřující ke zrušení malých
městských částí na magistrátu existují.
Sportovní areál: Došlo k podpisu
smlouvy o provozování areálu s tělovýchovnou jednotou, čímž by mělo
dojít k poklesu dotací na provoz areálu
z rozpočtu městské části. TJ se bude
starat o plochy, na nichž bude moci
podnikat. Zaplatí energie za využívání
prostor v hlavní budově a bude splácet
v měsíčních splátkách dluh.
Výběrové řízení – pojištění: S pojišťovací agenturou Beata bylo realizováno výběrové řízení, kterého
se zúčastnilo pět pojišťoven, Jako
nejvýhodnější nabídka byla cenově
i plněním vyhodnocena od společnosti Uniqa, se kterou byla podepsána
smlouva za 146 712 Kč ročně, částka
byla snížena o 15 %.











Novinky v městské části

PRACOVNÍCI TSK obnovili klíčové přechody v městské části.

Advokátní služby: Bylo poptáno pět
advokátních kanceláří, přišly tři nabídky.
O doplnění byli požádáni JUDr. Vohradská
a JUDr. Šimek, kteří podali nejlepší nabídky.
Od 1. 5. advokátní služby zajišťuje JUDr. Šimek za měsíční paušál 30.000,- Kč plus
DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2013.
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Bezpečnostní situace v městské
části: Třicet čtyři občanů městské
části podepsalo petici, ve které upozorňují, že mj. došlo k opakovaným
útokům na občany a další osoby ze
strany nezletilých chlapců ve věku
cca 14 let. Starosta proto v sobotu 21.
4. 2012 podal oznámení na služebnu
Policie ČR v Praze-Čakovicích s důrazem na řádné vyšetření okolností vedoucích k podpisu petice. Velitele služeben státní a městské policie požádal
o zintenzivnění kontrol. V uplynulém
období také došlo k poškození semaforu u základní školy a elektro sloupků ve směru na Horní Počernice. Byla
informována Policie ČR v Čakovicích
s tím, že městská část podává trestní
oznámení. O vývoji byla informována
i Bezpečnostní rada Prahy 19.
Návštěva u velitele městské policie pro Prahu 9 V. Oliče: S místosta-

Oprava komunikací: Po vstřícném
jednání s vedoucím oblasti Sever TSK
J. Tumpachem došlo po roce opět
k opravě děr na komunikaci mezi Satalicemi a Vinoří, navíc na komunikaci
U Arborky (u sportovního areálu) a podél trati do ulice Za Novákovou zahradou. Dále došlo k obnově značení tří
přechodů u kruhového objezdu, dvou
na komunikaci K Cihelně a zejména pak
mezi sokolovnou a kapličkou.
Rekonstrukce dřevěného mostu
přes železniční trať: Došlo k výměně
zničených prken a k celkovému namoření dřevěných částí mostu v ul. Za Novákovou zahradou, čímž se zabezpečilo prodloužení jeho životnosti.
Úprava vnitřních prostor v domě
pro seniory: V převážné míře prací
zaměstnanců úřadu byly upraveny
společné vnitřní prostory v domě pro
seniory. Bylo vymalováno, vyměněny
tapety a natřeno schodiště.
Prořez stromů v Hálově ulici: Po vyhodnocení stavu korun stromů v Hálově ulici došlo k jejich odbornému
prořezu.
jen

Představuje se
tajemník úřadu
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rostkou byla projednána aktuální situace v městské části (mj. problémy
s mládeží), posouzena práce městských strážníků pracujících v Satalicích, probrána efektivita hlídání úřadu
městskou policií, probrána možnost
častějšího využití kamer.
Vyšetřování kriminální policie –
odbor hospodářské kriminality: Úřad
městské části obdržel od hospodářské
kriminálky žádost o poskytnutí podkladů ve věci trestního oznámení na odpovědné osoby z bývalého zastupitelstva
městské části v souvislosti s podezřením oznamovatele, že v období 2006
až 2010 došlo ke špatnému hospodaření s majetkem městské části a k porušování zákonů, čímž došlo ke škodě
na majetku městské části.
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Jméno: Boris Csillagi
Narozen: Trenčín
(Slovenská republika)
Vystudoval: VŠZ v Brně
Zvláštní znamení: hokejista Dukly
Trenčín, obránce
Vlastní pohled: Od 1. 3. jsem nastoupil
na obnovené místo tajemníka úřadu
městské části. V samosprávě působím
téměř 20 let. Ve Středočeském kraji jsem
pracoval na pozicích vedoucích odborů či
tajemníků městských úřadů. Navíc vzdálenost Satalic od místa mého bydliště,
kterým jsou Milovice, je rovněž více než
příznivá. Jsem si zcela vědom, že neznalost místního prostředí může být i jistým
handicapem, ovšem na druhou stranu
mám zcela nezaujatý a nestranný pohled
na řešení problémů, což je nesporně mou
výhodou. Sázím zejména na své odborné
znalosti a zkušenosti. V současné době
je z pohledu výkonu státní správy, kterou

úřad městské části vykonává, prioritou
elektronizace veřejné správy, kdy od 1. 7.
po mnoha odkladech budou zprovozněny
základní registry, které by měly znamenat
skutečný průlom v oběhu sdílený základních údajů a pro občany značnou úsporu
času při vyřizování svých žádostí na úřadech. S tím souvisí i řádné personální zajištění a zejména odborná příprava všech
zaměstnanců, které nebyla věnována
zcela adekvátní pozornost. Jsem si vědom
toho, že každé město, městská část
a úřad mají svá speciﬁka, a tak i já se určitě
budu mít možnost dále učit a zdokonalovat v činnostech samosprávy. Těším se
na vás! Nejen při ověřování dokumentů…
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Nežádoucí hlodavci

V Satalicích se v poslední době vyskytlo několik
případů otravy koček a ježků. Pravděpodobně to byl
důsledek nesprávně provedené amatérské „deratizační akce“ (oﬁciální, povinná, je úřadem městské části
objednána). Proto jsme požádali o vyjádření a radu
odborníka z nejpovolanějších, doc. RNDr. Pavla Rödla,
CSc., z Národní referenční laboratoře pro dezinsekci
a deratizaci SZÚ Praha.
Deratizace jako nutná věc
K přemnožení hlodavců v obytných
i hospodářských budovách člověka čas
od času dochází. Nacházejí zde totiž
výhodnější podmínky než ve volné přírodě: relativně snadno dostupné potravní
zdroje a dobrá místa pro úkryt a rozmnožování. Vysoké stavy hlodavců pak
mohou působit nejen hospodářské škody
na potravinách a majetku, ale jsou zároveň zdrojem zdravotních rizik pro člověka a jím chovaná hospodářská zvířata
a zvířata v zájmovém chovu. Proto se při
přemnožení přistupuje k deratizaci, tedy
opatření proti výskytu a působení nežádoucích hlodavců. Deratizaci však musíme provést správně, abychom v dobrém
úmyslu nenadělali víc škody než užitku.
Měli bychom znát příslušné právní předpisy, metodické pokyny a doporučení,
které profesionální deratizátoři studují
ve dvou až třech 200hod. kurzech, z nichž
každý má 4 až 5 samostatně zkoušených
předmětů. Úspěšné absolvování těchto
zkoušek je podmínkou k získání osvědčení o kvalifikaci, vydávaného krajskou
hygienickou stanicí.
Snižování početnosti škodlivých organismů se provádí nejčastěji chemickým
způsobem za pomoci tzv. biocidů. Registraci, uvádění na trh a seznam těchto látek
a přípravků řídí ministerstvo zdravotnictví
ČR. Zájemcům o tyto přípravky a profesionální informace o nich bych doporučil
mimo jiné stránky www.pestcontrol.cz.
Podobné informace tohoto rozsáhlého
oboru je možné získat i na stránkách různých deratizačních ﬁrem, které lze mimo
jiné zjistit ve vyhledávačích pod zkratkou
DDD (Dezinfekce = ničení choroboplodných zárodků, Dezinsekce = opatření proti škodlivému hmyzu a roztočům
a Deratizace = opatření proti nežádoucím
hlodavcům a ostatním živočichům). Používání chemických přípravků přináší samozřejmě četná rizika pro deratizované
prostředí a ostatní necílové druhy (druhy, proti kterým není zákrok prováděn
– na rozdíl od cílových druhů). Především
jde o ostatní volně žijící zvířata, zvířata
hospodářská a zvířata v zájmovém chovu
(psi, kočky apod.). Proto musí být současně respektovány požadavky zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Problémy s riziky chemické deratizace často vedou k provádění deratizace
pomocí různých mechanických zařízení,
včetně různých svépomocných a „tra-

dičních“ způsobů. V tomto případě bych
chtěl upozornit na možná rizika střetu se
zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání. Tento zákon sice v § 5
uvádí, že deratizace je důvodem k usmrcení zvířete, ale zároveň zcela striktně
zakazuje určité způsoby usmrcování
zvířat. Praktické rady pro provádění deratizace různých objektů nalezne každý
na www.dddinfo.cz v materiálu s názvem: „Metodika deratizace“, který je
v dostupném formátu ke stažení.

Deratizace versus zvířata
v zájmovém chovu
Z výše uvedeného textu vyplývá, že
provádění deratizace je profesionální,
vysoce odborná činnost. Na druhou
stranu tu existuje možnost zakoupení
použitelných přípravků na volném trhu,
což je dlouhou dobu kritizovaný nešvar,
vyplývající ze snahy výrobců zvýšit
své zisky. Falešný pocit nepoučených
občanů, že se z nich stali okamžikem
nákupu biocidních přípravků deratizátoři, může způsobit otrávení psa nebo
kočky, o horších možnostech se raději
nezmiňuji. Volně nakoupené přípravky
může navíc zneužít travič k „regulaci
populací toulavých koček“. Příměstské
a venkovské kočky nemusí být pod pravidelnou veterinární kontrolou, mohou
tedy na cizích soukromých pozemcích
odkládat infekční trus, navíc si značkují
území nezaměnitelně páchnoucí močí,
často chytají ptáky a v době námluv se
ozývají dlouho do noci hlasitým křikem,
připomínajícím dětský pláč. Všechny
tyto aktivity nemusí být nekočkomilnými majiteli okolních pozemků přijímány
s nadšením, což může ve snaze po snížení
této zátěže vyústit v jejich extrémní chování – použití každému snadno dostupné
nástrahy i proti kočkám. Vlastního psa
si snad na soukromém pozemku nikdo
takto nesmyslně neotráví a na veřejném
prostranství by se jednak nemělo deratizovat vůbec, protože většina přípravků
je původně určena jen pro vnitřní použití, a především by se tam neměli psi
bez přímého dozoru vůbec pohybovat.
V případě otravy psa deratizačním přípravkem by tedy mělo být přezkoumáno
i chování jeho majitele, který se patrně
z nedbalosti dopustil jeho týrání (otrávení). Povinnosti majitelů zvířat jsou mimo
jiné upřesňovány občanským zákoníkem,
který ukládá majitelům povinnost zdržet

SATALICKÁ PŘIRODA je krásná, zároveň však může být prostorem, ve kterém se vyskytují nebezpeční hlodavci.

se všeho, čím by nad míru přiměřenou
poměrům obtěžoval jiného.

Jak se má tedy deratizace
efektivně a přitom bezpečně
provádět ?
Deratizace v obecních objektech (a pozemcích) a deratizace prováděná rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví
(v případě zvýšeného výskytu hlodavců
a jiných epidemiologicky významných
živočichů – dle § 61 zák. 258/2000 Sb.)
musí být vždy prováděná profesionálními pracovníky, kteří se ve vlastním zájmu
vyvarují všech známých rizik. Nicméně
i amatérská deratizace by měla mít své
zásady a povinné bezpečnostní opatření, protože i amatér může být postihován
za nežádoucí následky této činnosti.
1. DERATIZACE CHEMICKÝMI
NÁSTRAHOVÝMI PŘÍPRAVKY,
URČENÝMI PRO ORÁLNÍ APLIKACI –
VÝHRADNĚ Z OBCHODNÍ SÍTĚ.
Deratizační přípravky obsahují návnadovou složku – chuťové a pachové
atraktanty s přísadou různých pojiv
a nosičů, jako jsou tuky, vosky apod.
Dále obsahují účinnou látku – chemicky vyráběné antikoagulanty, látky velmi
obdobné či zcela totožné s warfarinem,
který je předepisován lidským pacientům pro tzv. „ředění krve“. Přípravek
obsahující obě tyto komponenty se nazývá nástraha (nástrahový přípravek).
Jeho účinné látky po požití ovlivňují
složitý proces, probíhající v játrech,
který zabezpečuje fyziologickou srážlivost krve. V intervalu 3 až 7 (10) dní

po jednorázovém či opakovaném požití
příslušné (smrtelné) dávky se dostaví
u postiženého jedince krvácení, nejprve
do vnitřních orgánů, postupně i na sliznicích povrchu těla (ústní, řitní otvory,
genitálie, oči, čenich, uši apod.) Toto
stadium však nemusí být vždy patrné,
stejně jako podkožní hematomy. Tento způsob, jakkoliv se zdá drastický
a zákeřný, má svá opodstatnění, jeho
klady převažují nad zápory a používá
se po celém světě jako prakticky jediný.
Některé nástrahové přípravky obsahují
chuťové příměsi, které svou hořkostí,
na kterou nejsou hlodavci citliví, snižují
pravděpodobnost jejich konzumace psy
a kočkami. Na tuto část deklarovaných
vlastností výrobků je však lépe se nespoléhat.
a) Výhody:
Interval mezi požitím a reakcí těla
na účinné látky je natolik dlouhý, že si ani
potkani a krysy nezapamatují souvislost
mezi potravou a vlastním zdravotním
stavem. Takové paměťové stopy vedoucí
k odmítání „podezřelé“ potravy vznikaly
u potkanů při používání okamžitě působících jedů, jejichž aplikace je v současnosti zakázána a běžně nejsou ani k dispozici.
Jedinci, kteří zkonzumovali menší dávku,
která nebyla ještě smrtelná, ale způsobila
nepříjemné pocity, začali tuto nástrahu
odmítat a tento způsob chování pak „učili“ další jedince a v krátké době byl toxický
nástrahový přípravek s akutním účinkem
odmítán v celé populaci.
Po zjištění, že byl tímto přípravkem
zasažen necílový druh (zvíře v zájmovém
chovu, člověk, případně odchycené volně
žijící zvíře) je možné v počátečním stadiu
otravy – nejlépe ihned po požití, informo-
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a jejich hubení

vat lékaře (veterináře) a podáním protilátky (vitamin K1 v přípravku Kanavit)
odvrátit poškození organismu.
Počáteční stadia i průběh dalšího onemocnění, vedoucího u cílových hlodavců
k jejich očekávané smrti, by měl být
bezbolestný s pocity jako při snižování
krevního tlaku – únava, ospalost apod.
Tyto stavy nejsou z hlediska zákona
č. 256/1992 Sb. považovány za zakázané
týrání.
b) Nevýhody:
Pokud nejsou tyto nástrahy správně
aplikovány, mohou je hlodavci roznášet,
vytvářet druhotné zásobárny na nekontrolovatelných místech a kontaminovat
prostředí a následně i povrchovou vodu
apod. Toto lze eliminovat správnou aplikací.
Hlodavci zasažení smrtelnou (letální) dávkou hynou zpravidla ve svých
norách, doupatech a jiných pro člověka
nepřístupných a neznámých místech.
Jejich těla (kadavery) se stávají zdrojem
hnilobných procesů, bakterií, plísní, kadaverikolního hmyzu a v neposlední řadě
i zápachu do doby zetlení.
Zasažení hlodavci se snáze mohou
stát kořistí predátorů, zvířat v zájmovém
chovu či zvířat volně žijících, kterým pak
v případě většího množství takto zkonzumovaných jedinců hrozí intoxikace, vedoucí pouze v extrémních případech k jejich uhynutí. Nicméně i časově omezené
či chronické onemocnění následkem antikoagulantů může vést k omezení jejich
loveckých schopností, což může mít např.
v případě výchovy mláďat dravců rovněž
fatální účinky. Tento nežádoucí jev lze jen
částečně zmírnit opět vhodnou aplikací
přípravků (viz dále), ale zabránit mu zcela nelze.
c) Hlavní zásady a postupy:
Objekt, kde má být prováděna deratizace, by měl být nejprve celý podrobně
prohlédnut a mělyby být zjištěny příčiny
výskytu hlodavců: nabídka dostupné potravy, nabídka dostupných a atraktivních
úkrytů, případně zdroj šíření hlodavců ze
sousedních pozemků (poruchy kanalizace, zanedbané objekty s chovem hospodářských zvířat či jiné podobné lokality).
Odstranění příčin výskytu hlodavců by
dle jejich charakteru mělo být důsledné
a trvalé. V opačném případě se ani pokládání nástrahových přípravků nemusí
nijak výrazně na stavu nežádoucích hlodavců projevit. Hlodavci mají velkou rozmnožovací schopnost a v případě přetrvávající nabídky původní potravy nemusí
nástrahové přípravky vůbec přijímat.
Zakoupené nástrahové přípravky
používejte přesně podle návodu. Hlavní chybou jejich aplikace, způsobující
následná rizika, bývá volné kladení
v objektech nebo dokonce i v exteriéru.
Veškeré nástrahové přípravky všech
možných provedení: granulované, lojové či voskové bloky i pasty v kartuších
či v sáčkách musí být vždy aplikovány
v tzv. deratizačních staničkách, které
umožní hlodavcům nerušenou konzumaci těchto přípravků, současně jim
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však znemožní tyto nástrahy roznášet
do okolí a také znemožní necílovým
druhům (psům, kočkám, dětem apod.),
aby se k nástraze vůbec dostaly. Tyto
profesionálně vyráběné deratizační
staničky však běžné obchody, nabízející
nástrahy proti hlodavcům, neprodávají. Jsou v nabídce u deratizátorů nebo
na www.pestcontrol.cz apod. Lze je
však zcela funkčně a levněji nahradit
např. novodurovou trubkou příslušné
velikosti, kterou zajistíme proti odvalení a především upravíme proti roznášení
nástrahy. Protneme ji napříč kolmo k podélné ose silnějším a zajištěným drátem
tak, aby se na ni daly upevnit některé
z uváděných formulací, např. lojové či
voskové válečky s otvorem v podélné
ose, kterým se nástraha nasune na zmíněný drát v trubce. Veškeré staničky by
měly být podle možností ﬁxované k podkladu či ke stěnám a při jejich případném
pohybu (způsobeném psy, odkopnutím
apod.) se z nich nesmí nástrahy uvolnit.
Použití profesionálních deratizačních
staniček s volně nasypanými drobnými
deratizačními granulemi (pozor na takto
často i profesionálně prováděné deratizace !!!! ) však požadovaná bezpečnostní
kritéria rozhodně nesplňují a takto provedená deratizace si zaslouží reklamaci,
ﬁnanční sankce apod.
Hlavní zásadou provádění bezpečné
deratizace je aplikace menších množství
nástrahy s častějšími kontrolami v intervalu dle potřeby (několik málo dní)
a doplňování nástrahy na místech odběru. Malá a často doplňovaná množství
postačí pro trávení hlodavců, ale neměla
by ohrozit necílové druhy fatálním způsobem. Důležité je mít veškeré vyložené
nástrahy pod průběžnou kontrolou.
První známky spotřeby nástrah mohou
nastat až několik dnů po jejich vyložení.
Pokud se tato doba prodlouží na více než
10 dnů, lze doporučit změnu nástrahy
nebo přidání předpokládané potravní
netoxické návnady do těsné blízkosti
nástrahy.
Nástrahy se pokládají a kontrolují
po celou dobu jejich byť již nepravidelného a občasného odběru a zjevných
stop po přítomnosti hlodavců. Pokud se
zcela nepodaří eliminovat veškeré příčiny jejich výskytu, deratizace se alespoň
na některých místech musí stát trvalou –
průběžnou, jinak hrozí opětné vzplanutí
kalamitního přemnožení.

2. DERATIZACE MECHANICKÁ
Je doporučována na stanovištích, kde
je riziko kontaminace chemickými látkami nepřípustné. Některé její způsoby
vyžadují pouze jednorázovou investici,
současně však vyžadují aktivity spojené
s likvidací kadaverů usmrcených zvířat.
Někdy je vhodné jí použít jako doplněk
k deratizaci chemickými přípravky. Kadavery usmrcených zvířat, stejně jako kadavery otrávených zvířat, se doporučuje
likvidovat ve spalovně – v kaﬁlerii, což je
však pro většinu neprofesionálů mnohdy
problémové. Proto je možné i podle vete-

rinárního zákona je na bezpečném místě
zakopat na soukromém pozemku (alespoň 60 cm hluboko + dezinfekce) tak, aby
nebyly ohroženy povrchové vody a aby
nehrozilo jejich vyhrabání psem apod.
a) Deratizace pomocí sklapovacích
pastí
Nejjednodušší je metoda, využívající
různé typy pérových pastí, s dřevěným,
kovovým či plastovým korpusem, které
jsou v nabídce obchodních sítí. Velikostí
jsou přizpůsobené potkanům či krysám
a myším domácím, které se též hodí pro
odchyt hrabošovitých na travnatých plochách a na záhonech. Jako návnadu lze
s úspěchem použít nastřihané kousky
knotů do petrolejových lamp, které se
upevněním do pastí napustí přepáleným
kuchyňským omastkem. Řádné připevnění pomocí plechového „zobáčku“ v pastech se může posílit vázacím drátem.
Takto je past navnaděna trvaleji a dlouhodoběji nežli špekovou kůží, chlebovou
kůrkou, kousky ovoce či zeleniny, které
jsou sice atraktivní návnadou, ale rychle
sesychají a z pastí odpadávají, nebo je
obratní hlodavci snadno stáhnou, aniž
dojde ke spuštění mechanismu. Současně je třeba připomenout, že používání
dříve často užívaných nášlapných loveckých pastí – tzv. „želez“ – je zákonem
č. 146/1992 Sb. zakázáno, stejně jako
jejich prodej, skladování, nabídka apod.
Nicméně i sklapovací pasti je lépe
líčit bezpečně, zvláště když nelze vyloučit přítomnost psů, koček nebo dětí.
K tomu účelu mohou posloužit i zbytky
plastových drenážních trubek či trubek
používaných jako chrániče kabelů. Pro
velké pasti na potkany vyhovuje průměr
12 cm, pro pasti na myši přiměřeně menší. Při adjustaci je nutno vyzkoušet, zda
se v prostoru dutiny trubky může drátěný
oblouk pasti bezpečně překlopit. Pokud
klademe sklapovací pasti v interiéru
objektu, kde můžeme zcela vyloučit přítomnost nežádoucích zvířat necílových
druhů i dětí, klademe je pokud možno
kolmo ke zdem či jiným podobným bariérám, podél kterých hlodavci zpravidla
běhají. Tímto způsobem pak mohou pasti
fungovat jako „nášlapné“ a pravděpodobnost odchytu se zvýší.
b) Deratizace pomocí živolovných
pastí
Vyžaduje složitější a náročnější vybavení a navíc je třeba tyto pasti kontrolovat častěji, v intervalu 24 hod.,
aby nedocházelo k týrání odchycených
zvířat následkem nevhodných klimatických podmínek a nedostatkem tekutin a potravy. Odchycená zvířata je pak
nutné usmrtit doporučeným způsobem
– např. předávkováním inhalačního narkotika nebo v atmosféře alespoň 70%
koncentrace CO2. Proto je tento způsob
vhodnější pro profesionální ﬁrmy, které
jsou příslušně vybaveny. Topení ve vodě,
stejně jako ostatní způsoby udušení, je
podle jmenovaného zákona z pochopitelných důvodů zakázáno.
Pro Satalický zpravodaj
text zkrátila a upravila Jovana Sádlová

Soutěž o nejhezčí
zákoutí Satalic!
Úřad městské části Praha-Satalice
vyhlašuje soutěž pro všechny
milovníky zahrádek, kytiček a všeho
zeleného, co zkrášluje okolí našich
domovů.
Mnozí obyvatelé Satalic se totiž
starají nejen o své pozemky, ale i o předzahrádky a zelené pásy kolem komunikací, které vznikly po jejich přestavbě.
Z tohoto důvodu se úřad městské části
společně s komisí pro životní prostředí
rozhodly vyhlásit soutěž o nejhezčí
zelená zákoutí Satalic.
Během letních měsíců se odborná
komise zaměří na veřejná prostranství, předzahrádky a zelené pásy
v ulicích naší městské části a vybere
ty, kterým obyvatelé Satalic věnují
nemalou péči, jsou ozdobou vyprahlých ulic i potěšením pro kolemjdoucí.
Své tipy, příp. fotograﬁe s označením místa, kde se nacházejí, můžete
posílat i vy na adresu:

urad@mcsatalice.cz

s označením Nejhezčí zelené zákoutí.
Tři vítězové budou odměněni
poukázkou na nákup zahradnického
zboží.
Na vaše podněty se těšíme do
31. 8. 2012, kdy bude soutěž ukončena.

Olympiáda
v sokolovně
V duchu starověkých olympijských
her proběhl letošní satalický sokolský
karneval, který se uskutečnil v sokolovně. Na olympiádu byli nominováni všichni malí i větší sportovci cvičící v oddílech
rodičů s dětmi, předškolních dětí a gymnastiky. Z různých zemí, pohádkových,
zvířecích či pirátských, se nám sjely čtyři
týmy, které se spolu utkaly v šesti disciplínách. Olympijské hry jsme slavnostně
zahájili představením jednotlivých družstev a vlajkovým ceremoniálem. Hořící
pochodeň zaplála nad tělocvičnou a klání
mohlo začít.
Pod vedením svých vlajkonošů všechny týmy udatně bojovaly v míčové honičce, střelbě do gladiátorů, skoku dalekém,
přetahování lana, závodech dvojspřeží
a závěrečné štafetě. Celé hry se odehrávaly v duchu: „Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.“ Takže nikoho nepřekvapilo,
že perníkovou medaili si odnesl každý závodník.
Kateřina Mlčochová
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Velkoobjemové
kontejnery – druhé
pololetí
18. 7.

Zahrádkářů

22. 8.

K Hluboké cestě

12. 9.

K Pyramidce

3. 10.

Rážova

24. 10.

Za Novákovou zahradou

21. 11.

Zahrádkářů

KRUHOVÝ OBJEZD
čeká proměna
k lepšímu.

Čas přistavení – 13.00 hod. Změna
termínu a místa není vyloučena.
vlč

Rozšiřujeme
dětské hřiště!
Zveme rodiče s malými dětmi na pohádkové a sportovní odpoledne na dětském hřišti v zahradě domu pro seniory
(vchod z ulice U Řempa).
Kdy? Ve čtvrtek 7. června 2012 od
16.00 hod.
K několika stávajícím hracím prvkům
přibyly lanová pyramida a řetězová dvojhoupačka. Přivítají vás pohádkové postavičky z večerníčků. Můžete soutěžit
v malování, výrobě báboviček, skákání…
Odměny budou pro všechny! Ke stávajícímu pískovišti zřídíme i autoparkoviště,
které je však zatím prázdné. Prosíme proto rodiče – přineste autíčka a jiné plastové hračky, kterým vaše děti již odrostly.
Rádi přijmeme jakékoliv připomínky,
aby hřiště bylo pro děti i rodiče co nejpříjemnější.
Pořádá Městská část Praha-Satalice.
Vladimír Bílek (bilek@satalice.cz)

LANOVÁ PYRAMIDA je novým hracím prvkem
na dětském hřišti v zahradě domu seniorů.

Neničte zeleň!
Pracovníci úřadu doplnili zeminu
na rozježděných zelených pásech u komunikací a také provedli dosev travního
semene. Tato činnost s sebou logicky
nesla ﬁnanční náklady, byla náročná
i časově. Přesto opět na některých místech došlo ke zničení travnatých ploch.
Obracíme se na vás proto s prosbou o co
největší ohleduplnost. Už kvůli tomu, že
peníze pak zbytečně chybí pro jiné účely.
Navíc Satalice si zaslouží, aby měly co
nejhezčí vzhled. Velký dík těm, kteří se
zelení pomáhají!
jen

Výlet na kruhový objezd
V

ymyslel jsem si, že si tady otevřu
rubriku přes satalickou přírodu, zeměpis a kulturní antropologii, a co
to všecko znamená, to se ukáže rázem.
Totiž první vědecký projekt byl, že když
jsem šel večer z jednoho podniku do druhého (to je ta kulturní antropologie), tak
jsem vylezl na kruhový objezd (to je ten
zeměpis) a koukal, co nám to tam vlastně
na těch šutrech roste za plevel (a to je ta
příroda).
S tím objezdem se to má tak, že by
měl být samozřejmě krásný, až by oči
přecházely, to bychom si určitě všichni přáli. Co já vím, tak zaslíbenou zemí
kruhových objezdů je Írán, objezdy jsou
všude a převeliké a hlavně na každém je
nějaká ohromná a členitá socha, dokonce
v pestrých barvách. Například rybáři, kteří
na vzedmutém hřbetě vlny tahají z moře
mečouna. Nebo jezdec na koni, ale on
je vzepjat na zadních a opírá se ocasem
o zem, tedy ten kůň pod ním, aby se to
dalo vůbec vysochat. V českých poměrech
by těm námětům zhruba odpovídalo, že
bychom třeba v Mělníce měli na kruháči
kněžnu Ludmilu sedící obkročmo na sudu
s vínem, v Brandýse Germány rozpačitě
vyhlížející příchod praotce Čecha nebo
ve Staré Boleslavi svatého Václava v dětských letech, jak hraje s Boleslavem ping-pong. Jenže co u nás v Satalicích?
Ještě než před lety ten objezd postavili, tak jsme si s různými satalickými lidmi
říkali, že by byla nejlepší socha starosty
s pšeničnými klasy v ruce napřažené směrem k Pražskému hradu a magistrátu, aby
to nějak odpovídalo znaku městské části.
A sice socha univerzální, s vyměnitelnou

šroubovací hlavou, která by se střídala
podle volebních období. Jenže to nás nenapadlo, jak mohou být jednotliví postupní
starostové tělesně rozmanití, takže buď by
na univerzální tělo taková realisticky vyvedená starostenská hlava nepasovala a nebylo by to hezké, anebo by se musela nějak
idealizovat, hlavně co do velikosti, a to by
zas bylo v rozporu se skutečností.
Než jsme to vymysleli, tak byl objezd hotov avznikla taková zajímavá kamenitá pustinka. Když se podíváte na ortofotky Satalic,
tak uvidíte, že je tam z kamení vyvedeno
písmeno S, akorát že je to vidět jenom seshora, nejlépe z vrtulníku. Taková podívaná
pro anděly je to. S jako asi Satalice. Nebo
možná to má znamenat něco ušlechtilého,
co by každého občana nakoplo k dobrým
skutkům. Sympatičtí, sebevědomí, srdeční
Sataláci se soustřeďují, svačíce se slivovicí
sušenky, salát, slaninu, sýr.
No dobře, na tomto místě začínají
výsledky průzkumu. Tak jsem tam tedy
vylezl, na ten kruháč, a koukám. Předně
jsou tam zbytky čarodějnice, která tam
pozůstala z Čarodějnic a strašila tam ještě
asi týden, děkujeme neznámému dárci.
Pak to bílé kamení, jestli to správně poznávám, z vyšerovického pískovce, což je
velmi důstojný materiál, jednak je od nás
z kraje (Vyšehořovice alias Vyšerovice
jsou kus od nás k Čelákovicům) a jednak
se z něho stavěl Karlův most a spousta
dalších pražských staveb. A pak kytky
a plevel, což už po těch pár letech nejde
úplně rozlišit. To hlavní pěstované je tady
plazivý keř skalník, koukám do pátého dílu
Exkursionﬂora von Deutschland, snad je
to Cotoneaster radicans, čili po česku by

to byl skalník kořenující. Pak tam z výsadby zbyly dvě okrasné trávy, kostřava
a pěchava, což zní jako by se tam sešly
dvě staroslovanské vědmy. A zbytek je
už plevel. Žlutý jetelíček ladní, pcháč oset
a dva druhy zlatobýlu, to jsou ty vytrvalé.
Taky ovšem vytrvalé oddenkaté trávy, pýr
a hlavně třtina křovištní s ostrými listy
a na podzim s chlupatými latami. A vida,
mladá borovice; zatoulalo se sem semínko,
jak už to semínka občas umějí. A konečně
plevelné jednoletky, hlavně mléč (to je taková pampeliška s lodyhou nastojato) a turanka a písečnice, celkem asi dvacet druhů
a všechno jsou (vyjma ty pěstované) druhy
běžné tady v městské části a v okolí.
ak jsem chodil po kruháči a uvažoval
v roli člena naší komise pro vlašťovky
a pampelišky, co tedy s ním? Ta symbolika písmena asi nefunguje. Ty výsadby
taky moc ne. Mohl by tu růst strom, ale
než by mu narostl kmen, byly by potíže
s dopravní inspekcí, protože objezd musí
být přehledný. Tak asi jedině, aby to nebylo drahé, novou výsadbu, která snese
to kamení. Takhle suchomilná je třeba
šalvěj lékařská, ﬁalově kvetoucí keřík. Ta
by se sem hodila vzhledem i nároky a mě
hned honí mlsná, šalvěj navíc voní a chutná, ono je to jedno z typických kořeníček
italské kuchyně. Máme tu periferní pizzérii a italský krám, to by šlo dobře dohromady. A co kdyby majitelé takovou
ryze proitalskou výsadbu chtěli, třeba
penízem, dokonce nějak podpořit…?
Jiří Sádlo
P. S. Úřad městské části
už ekonomicky přijatelnou obměnu
kruhového objezdu objednal… jen

Spolupráce skautů a hasičů
Předposlední dubnovou sobotu pořádal Skautský oddíl
Satalice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Satalice akci pod názvem „Čištění studánek“. Všichni účastníci
z řad skautů i hasičů se společně vydali do naší obory, aby
malinko napomohli přírodě ve vytváření malebných zákoutí. Během této snahy se nadšeným dobrovolníkům, kterým
nemalou měrou vypomáhali jak malí skauti, tak malí hasiči,
podařilo vyčistit koryto studánky, která pramení ve skalní
trhlině v dolní části obory. Během práce všechny velice potěšilo, že studánka je domovem spousty žab. Žabky u čištění
asistovaly a dávaly bedlivý pozor na práce ve svém domově
s pečlivostí stavebního dozoru. Jestli se snaha skautů a ha-

sičů vyplatila, může každý posoudit sám např. při nedělní
vycházce.
Další společnou akcí skautů a dobrovolných hasičů bylo
pořádání Čarodějnic. Skauti připravili hranici, hasiči ji zapálili
a děti na ní upálili vlastnoručně vyrobené čarodějnice. Mimo
upalování papírových čarodějnic a opékání buřtů si děti vyzkoušely nejrůznější čarodějné disciplíny jako létání na koštěti
apod., ale také si mohly prohlédnout hasičskou techniku. Čarodějnice byly nečekaně zpestřeny i „ostrým“ výjezdem dobrovolných hasičů, kteří byli operačním důstojníkem HZS Praha
vysláni k požáru skládky v Praze–Čakovicích.
Tomáš Maršál, velitel SDH Satalice

Jak proběhl školní rok

Víte vše o místní
knihovně?

T

V rámci přípravy na další studium absolvují mimo jiné žáci 9.
tříd obhajoby absolventských prací, které dokáží většinou zpracovat na vysoké úrovni, odpovídající středním školám. Žáci jsou
na tento způsob práce připravováni v rámci naukových předmětů již od 5. ročníku.
Jsme rádi, že se škola stala kulturním a komunitním centrem městské části. Každoročně pořádáme kulturní program
pro satalické seniory, poskytujeme prostory pro pořádání dalších akcí pro obyvatele Satalic. Velmi úspěšným se stal Jarní
školní ples, který je už deset let nedílnou součástí kulturního
života městské části. Doufáme, že podobně úspěšný bude
i Společenský večer, který se koná 27. 6. 2012 v areálu školy.
Na tento večer vás srdečně zveme.
Žáci a zaměstnanci
Základní školy Satalice
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Nové webové stránky městské části za sebou mají první měsíc provozu. Potěšitelná je vysoká návštěvnost, protože za čtyři týdny je registrováno více než
1 300 návštěvníků! Rádi bychom proto ještě upozornili na důležitou ikonu, díky
níž můžete být nepřetržitě informováni o aktuálním dění na území Satalic. Stačí se
zaregistrovat a bezplatně vám budou do vaší mailové schránky přicházet informace o tom, co na webových stránkách přibylo a kde je text umístěn. Ikonu najdete
na horní liště mezi piktogramy zcela vpravo.
vob
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Aktuální informace
z první ruky



Místní knihovna je umístěna v budově
mateřské školy.
Otevřeno máme v pondělí od 15 do 17
hod. a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 16 do 18
hod.
Na konci roku 2011 měla knihovna
10 535 svazků, z toho 2 204 naučných
knih a 8 331 titulů krásné literatury, asi
třetinu tvoří knihy pro všechny věkové
kategorie mládeže.
Nových přírůstků bylo 255.
Kromě vlastních knih půjčujeme cca
200 titulů z výměnného fondu Městské
knihovny.
Knihy je možno si zamluvit.
Evidovaných čtenářů je 184, z toho
59 dětí.
Knihovna je opět začleněna do projektu Internet pro knihovny, pro členy jsou
zdarma k dispozici tři počítače.
Členské příspěvky: Dospělí čtenáři
platí ročně 50 Kč, děti 10 Kč.
V knihovně je také pracoviště kronikáře.
Seznam knih je aktualizován na společných stránkách knihovny a kroniky:
www.kronikasatalic.cz, dotazy zodpovíme na adresách: kronika@satalice.cz
a knihovna@satalice.cz, nebo telefonicky
na čísle 286 853 250.
Miloš Koděra, knihovník a kronikář


 

P. S. Vedení úřadu Městské části Praha-Satalice děkuje ochotným rodičům,
kteří přihlášením svých dětí na polodenní provoz v nově otevírané třídě umožnili
přijetí dalších 13 dětí.



 +

otevřena od září. Do mateřské školy
bylo celkem přijato 39 dětí, ale ani to
nepokrylo celkový zájem a neumístěných
dětí bydlících v Satalicích zůstalo 9 dětí.
To je však oproti jiným lokalitám v Praze
skvělý výsledek, jelikož neumístění se
pohybuje v průměru kolem 30 až 40
dětí.
V měsíci červenci, jako každý rok, bude
v jedné třídě probíhat prázdninový provoz
mateřské školy. Je určen pouze pro děti zaměstnaných rodičů. V letošním roce bude
otevřena mateřská škola nově tři týdny:
2. 7. – 6. 7., dále 9. 7. – 13. 7. a 16. 7. – 20. 7.
Pokud však bude počet přihlášených dětí
na třetí týden (od 16. 7. do 20. 7.) menší
než 15, bude tento týden zrušen a mateřská škola bude uzavřena dnem 13. 7. 2012.
Marie Špalková,
ředitelka mateřské školy



Novinky z mateřské školy

,

aké v letošním školním roce jsme si připravili pro naše
žáky řadu akcí. Od slavnostního přivítání prvňáčků přes
celoroční práci 22 zájmových kroužků, podzimní projektové dny, lyžařský kurz v Alpách, Vánoční jarmark až po sportovní a vědomostní soutěže.
V oblasti sportu byla ve škole vyhlášena sportovní soutěž
„Sportem ke sportu“, která má vést žáky k aktivnímu sportovní
vyžití. Za tímto účelem se konala podzimní Sataliáda (soutěž
smíšených družstev 1. – 9. ročníku), lyžařský kurz, všestranný
závod Tajfun, plavecké přebory školy. Žáci se účastnili sportovních soutěží na obvodní a krajské úrovni, kde dosahovali
vynikajících výsledků.
Výborných výsledků dosáhli naši žáci i v matematických soutěžích, např. v mezinárodní matematické soutěži Klokan, Pythagoriádě a v matematické olympiádě. Také se škola úspěšně
prezentovala v dalších vědomostních soutěžích (olympiáda
v českém a anglickém jazyce, zeměpisná a dějepisná olympiáda atd.), v nichž se naši žáci pravidelně umísťují na předních
místech. Úspěchy našich žáků můžete najít na www.skola-satalice.cz.
Součástí výuky jsou školní projekty. V prvním pololetí jsme
již tradičně vyhlásili tematické projektové dny, kdy žáci spolupracovali ve skupinách, vyhledávali a zpracovávali informace
a výsledný výstup prezentovali před ostatními žáky a učiteli.
V měsíci květnu a červnu každý rok vyjíždějí žáci se svými
učiteli na Projektové týdny. Příprava těchto týdnů je pro učitele mimořádně náročná, protože se jedná o aplikaci získaných
školních znalostí žáků do praxe.
Naši žáci jsou velmi úspěšní v přijímacích řízeních na střední
školy, a to i v pátém a sedmém ročníku. Žáci z devátého ročníku
pokračují ve studiu na středních školách, a to i velmi prestižních.

Zápis se uskutečnil v měsíci březnu
ve dnech 14. 3. a 15. 3. 2012 . Rodiče se
svými dětmi přicházeli do třídy Rybiček,
která je v nové budově, jež byla otevřena
v loňském roce. Zápis byl od 13 hod. až
do 18 hod. po oba dny. První den zápisu
přišlo se svými dětmi přes šedesát rodičů. Rodiče vyplnili několik formulářů a byli
informováni o nezbytně nutných dalších
krocích ohledně zapsání jejich dítěte.
Následující den, kdy přišlo ještě mnoho
rodičů bydlících mimo Satalice, jsme tyto
rodiče upozornili, že je zapisovat již nebudeme, jelikož jsme věděli, že kapacita
mateřské školy bude naplněna.
Po dodatečném zápisu, který byl
o týden později, bylo celkem zapsáno
96 dětí. Z toho zapsaných ze Satalic bylo
51 dětí, kapacita mateřské školy přitom
povolovala přijmout pouze 27 dětí. Začala se řešit situace, co s tím? Po zvážení,
jak využít další prostory v nové budově,
se řešení našlo. Bude se otevírat další
třída. Bude to třída pouze polodenní,
přičemž počet dětí bude 13. Nebudou
v mateřské škole odpočívat. Třída bude
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Sportareál Satalice
– akce pro vás!
8. 6. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ DEN
V dopoledních hodinách se bude konat
ve spolupráci se Základní školou Praha-Satalice a Tomášem Heroutem z INLINETALENTU Sportovní den ve Sportareálu
pro všechny žáky základní školou povinné. Disciplíny budou probíhat na travnatém hřišti, hřišti s umělou trávou, víceúčelovém hřišti, běžecké dráze i obou
parkovištích. Upozorňujeme vás tímto, že
8. 6. 2012 v dopoledních hodinách, 7.00
– 13.00 hod., nebude možno parkovat
v prostorách Sportareálu.
11. 8. – 13. 8. KINOBUS
Letos je na programu už pátý ročník
Kinobusu, který pořádá Dopravní podnik hlavního města Prahy. Jde o projekt
promítání třinácti zajímavých českých
ﬁlmů zdarma při večerních představeních pod širým nebem. Letos se projekce
premiérově uskuteční ve dnech 11. 8. až
13. 8. v Satalicích, a to v prostorách
Sportareálu! Během projekce bude
možnost zakoupení občerstvení. Doporučujeme vzít si s sebou deky.
INLINETALENT Tomáše Herouta
Rádi bychom vám představili nového
nájemce ve Sportareálu, pana Tomáše Herouta. Jeho hlavním cílem je vybudování
dětského sportovně zábavného klubu,
který bude rozvíjet všestrannost vašich
dětí. Zároveň jsou jeho aktivity zaměřeny i pro rodiče a další širokou veřejnost.
Všechny aktivity budou rozděleny
do věkových kategorií:
 sportovní klub (všesportovní příprava
– „Děti v kondici“) – děti od 3 let, od 6 let
 cvičení na míčích XTALENT– pro
děti, pro dospělé
 zdravotně-kondiční cvičení XTALENT – pro děti, dospělé (vhodné pro
potíže se zády)
 jóga – pro děti, pro dospělé
 freestyle karate – pro děti, dospělé
 street dance / hip hop – pro děti, pro
dospělé
 muzikálový tanec – pro děti, pro
dospělé
 zumba – pro děti, pro dospělé
 aerobik – pro děti, pro dopělé
Znovu jsou pro vás k dispozici wellness aktivity – masáže, fyzioterapie, kynesiotaping, sauna (pro více než 4 osoby). Více informací na tel. č. 286 857 371,
775 162 332.
Prázdninová nabídka – LAST MINUTE
Je vaše dítě ve věku, kdy byste ho rádi
poslali na tábor, a nevíte, zda to zvládne? Pořádáme v srpnu týdenní „Tábor
na zkoušku“. Pro děti je připraveno
velké množství aktivit – venkovní hry,
naučné stezky, výlety na kole, tancování. V případě špatného počasí aktivity
v tělocvičně. Ubytování ve 4lůžkových,
hezky vybavených pokojích. Vhodné pro
děti od 6 let, mohou se zúčastnit i ti, kteří
na táboře už byli. Pořádáme ve spolupráci
s dětským studiem Kulička a INLINETALENTEM. Další informace poskytneme
na tel. 286 857 371, 775 162 332.
Leona Táborská,
jednatelka sportovního areálu

SATALICKÝ ZPRAVODAJ
OHLÉDNUTÍ

ČÍSLO 6

do historie

OBCHODNÍ AKADAMIE
byla v minulosti hospodou.
FORMANSKÁ
HOSPODA u obory.

ATMOSFÉRA
v hostinci u nádraží
v roce 1927.
NEJSTARŠÍ FUNGUJÍCÍ
restaurace v Satalicích.
Kočár s koněm navozují
idylickou atmosféru.
RESTAURACE
U NÁDRAŽÍ byla
vyhledávaná.

Nejstarší satalické hospody
V

současné době je v naší městské
části restauračních zařízení velké
množství, ale já bych se rád zastavil u těch nejstarších.
Nejstarší hospodou a jednou z nejstarších dochovaných budov v městské části
je dům č. 17, bývalá zájezdní hospoda
v ul. K Radonicům. Tato hospoda je zmiňována již v 18. století a podle průzkumu
při opravě fasády v 50. letech měla renesanční výzdobu. Hospoda stála na hlavní cestě z Prahy do Nymburka a bývala
častou zastávkou formanských povozů.
V 2. pol. 20. století byla hospoda uzavřena (býval zde místo ní např. bazar)
a svoji slávu opětovně zahájila po roce
1990. Před několika lety však byla opět
uzavřena. Zda deﬁnitivně, nevíme.
Druhou nejstarší hospodou byl krám
i hospoda v ul. K Radonicům č. 27. Původně přízemní budova s hospodou, tanečním sálem a krámem byla postavena
kolem r. 1873 a hospoda nesla název
„U Lípy“. V tomto domě se narodil český
básník B. M. Hedrlin-Satalický. V letech

1873 až 1906 se několikrát změnil majitel. V roce 1906 se stal majitelem hospody Antonín Cerman, který přistavěl patro
a v roce 1928 nechal přistavět sokolovnu.
Posledními majiteli byla rodina Ulrichů,
která dům vlastní dodnes a i hospoda je
stále v provozu, takže je nejstarší fungující restaurací v Satalicích.
Třetí hospoda byla postavena v roce
1896 v ulici K Nádraží. Bylo to strategické místo, protože v té době narůstal
počet satalických občanů, kteří dojížděli
za prací z místního nádraží, takže návrat
domů mohl být zpestřen zastavením
se v hospůdce nebo její předzahrádce
na jedno orosené. Také v této hospodě
se často měnil nájemce, takže někdo ji
pamatoval jako u Mrákoty či u Kotouna.
Součástí restaurace byl i malý sál, kde
před první světovou válkou hrávali divadlo zaměstnanci Dolečkovy slévárny
z Hálovy ulice, později zde cvičil například Sokol, hrály se kuželky. Od poloviny
50. let zde asi deset let byla scéna loutkového divadla. Restaurace fungovala až

do poloviny 90. let minulého století, kdy
dům zakoupila ﬁrma Tena. Dnes zde sídlí
bytový podnik.
Na počátku 20. let byla na hranici katastru Satalic a Nové Vinoře vybudována
čtvrtá restaurace, která nesla název podle svého majitele „U Malých“. Na křižovatce se dělil katastr, a tak došlo k situaci,
že restaurace byla postavena tak, že
výčep byl v Satalicích, a přilehlý sál byl
již ve Vinoři. Teprve v roce 1950 byla tato
část Nové Vinoře přičleněna k Satalicím.
Restaurace U Malých měla přistaven velký sál, kde se pořádaly různé společenské
akce. Hráli zde a cvičili např. členové
DTJ, byla zde uspořádána i první výstava
satalického spolku zahrádkářů. V roce
1949 vybudoval Filmový podnik ze sálu
kino a na počátku 60. let byla restaurace
uzavřena a přebudována na světovou besedu. Později bylo v části objektu zřízeno
zdravotnické středisko. Po roce 1990 byl
objekt vrácen v restituci, později prodán
a dnes je zde už dvacet let soukromá Obchodní akademie.
Libor Vrabec
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