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Kočkopes. Tak 
lze nazvat sou-
časnou situaci 

v  městské hromadné 
dopravě. Společnost 
Ropid, která pro ma-
gistrát vytváří do-

pravní systém v  metropoli, se totiž 
po  zářijových změnách, které byly 
odůvodněny racionalitou a šetřením, 
ocitla pod tlakem jednotlivých staros-
tů. Ti jsou pod palbou nespokojených 
občanů. 

A  tak na  Ropidu musí řešit jejich 
nápady a  připomínky, které ovšem 
někdy nezohledňují jiné městské čás-
ti. Dozvěděli jsme se, že vedení Prahy 
14 chce po Ropidu, aby autobusy za-
jížděly k tramvajím na Lehovec, čímž 
by  se její obyvatelé snadněji dostali 
na polikliniku na Černém Mostě. Kon-
zultovat to s námi se vůbec neobtě-
žovali.  

Touto zajížďkou by ovšem byla 
pohřbena myšlenka Ropidu, že záři-
jové změny urychlí cestu na  metro. 
Vyrazili jsme proto s  místostarost-
kou na  Ropid, kde jsme jednali se 
všemi kompetentními lidmi včetně 
ředitele. Dozvěděli jsme, že aby vyšli 
vstříc požadavku Prahy 14, bude linka 
186 zajíždět k tramvajím na Lehovec 
a  poté pokračovat do  Hloubětína. 
Původní myšlenka dokonce byla, že 
linka 186 bude z Lehovce stejně jako 
linka 202 pokračovat na Černý Most. 
Dvě linky na  stejné trase, skutečně 
úsporná varianta…

Naše reakce byla jednoznačná. Sto-
jíte si za svými změnami ze září, nebo 
ne? Lidi si na nechtěné změny alespoň 
trochu zvykli, tak jim nesystémově 
připravíte další? To budete z důvodu 
politického strachu vycházet vstříc 
každému požadavku z městských čás-
tí bez ohledu na  souvislosti? Takhle 
z toho vznikne jenom kočkopes! Buď 
svým změnám jako odborníci věříte, 
a budete si za nimi stát, nebo ne, pak 
se však vraťme k modelu, který tady 
fungoval před zářím. Autobus by zase 
jezdil po původní trase Černý Most-
-Holešovice, linka 202 by končila 
ve Kbelích. Jestli bude totiž linka 186 
zajíždět k tramvajím na Lehovec, pro-
dlouží se tím stejně její cesta, takže 
proklamovaná úsporná opatření se 
stanou cárem papíru. 

Uvidíme, jestli zvítězí logika, nebo 
kočkopes. Věřme, že logika. 

FRANTIŠEK JENČÍK, starosta

SLOVO   na úvod

Zápis do mateřské školy

www.satalice.cz

  Děti s odloženou školní docházkou bydlící 
v Satalicích (s trvalým pobytem)

  Děti předškolního věku bydlící v Satalicích 
(s trvalým pobytem)

  Děti čtyřleté - zaměstnaných rodičů bydlí-
cích v Satalicích (s trvalým pobytem)

  Děti tříleté -  zaměstnaných rodičů bydlí-
cích v Satalicích, dovrší-li dítě věku 3 let 
do 31. 8. 2013 (s trvalým pobytem)

  Děti rodičů nastupujících do zaměstnání, 

dovrší-li dítě věku 3 let do 31. 12. 2013 
(s trvalým pobytem v Satalicích)

  Děti nezaměstnaných rodičů nebo na ro-
dičovské dovolené bydlících v Satalicích 
(s trvalým pobytem)

  Děti rodičů bydlících v Satalicích (s trvalým 
pobytem), dovrší-li věku 3 let po 1. 1. 2014

  Děti z jiných městských částí a obcí

Marie Špalková, ředitelka mateřské školy

Sobota 2. 3. od 20.00
PLES SPORTOVCŮ 

V SOKOLOVNĚ

Čtvrtek 7. 3. od 20.00 
Filmový klub: promítání 

fi lmu „Medená veža“ 
v salonku restaurace 

Na hřišti ve Sportareálu 

Sobota 16. 3. od 15.30 
divadélko pro děti „Zimní 
královna a hledání ztrace-

ného jara“ v sokolovně

Co chybělo z hlediska společenské-
ho života v  Satalicích v  poslední 
době? Určitě tradiční Ples spor-

tovců v sokolovně. Vedení městské části 
se proto po konzultaci s kulturní komisí 
spojilo s představiteli fotbalového oddílu, 
Sokola, základní školy a  se zástupci re-
staurace Na hřišti a výsledkem je návrat 
Plesu sportovců, který se uskuteční v so-
kolovně 2. 3. 2013 od 20.00 hod.

Věřím, že ples bude patřit ke  kultur-
ním vrcholům v městské části v letošním 
roce. Podstatné je, že nápad propojil 
radnici s  dalšími ochotnými lidmi ze 
sportovní sféry. Pozitivně zareagovala 
nejen restaurace Na hřišti, ale i základní 
škola, která připravuje atraktivní taneční 
vložku. Takové propojení naznačuje, že 
lze i ve vztahově a ekonomicky náročné 
době vytvořit projekt, na kterém se do-
káže dohodnout více subjektů. To je více 
než potěšitelné!

Z médií se na nás valí množství nera-
dostných a  neutěšených zpráv, neměli 
bychom však zapomenout, že radost si 
můžeme najít sami. A návštěva na Plesu 
sportovců může být tím, co vás může 
nejen pobavit aktuálně 2. 3., ale také 
ve vás zanechat pozitivní energii na delší 
období. 

Kulturní komise pro letošní rok při-
pravuje ovšem i  další akce, na  nichž se 
budete moci nejen pobavit, ale i  sebe-
realizovat. A pak, pokud se  vám nechce 
lenošit, můžete sami od  sebe vyrazit 
s  dětmi do  sportovního areálu a  využít 
možnosti zasportovat si zdarma, jak si 
můžete dočíst na straně 4 tohoto vydání.

František Jenčík, starosta

Vrací se tradiční ples!

Zveme Vás na zápis na školní rok 2013/2014 do mateřské školy v Satalicích dne 21. března 
2013 od 8 do 18 hod. Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte, průkaz totožnosti (občanský 
průkaz otce nebo matky).

Kritéria pro přijímání dětí k celodennímu předškolnímu vzdělávání na rok 2013/2014: 

Pozvánka   

NA AKCE
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Zveme Vás na dny
otevřených dveří a zápisy

 do předškolní přípravné třídy v Satalicích se speciálním 
rozvíjejícím programem (školní rok 2013/2014)

 na letní prázdninový provoz MŠ a jeslí na Černém Mostě

Vašim dětem nabízíme laskavý a individuální přístup 
v malém kolektivu, rozvoj tvořivosti a talentů, prostředí 
respektu a úcty, výuku angličtiny a další.

Vybíralova 969/2, Praha 9-Černý Most
19. 3., 23. 4., 28. 5. 2013 vždy v 15.30–17.00 hodin

Více informací a přihlášky na www.prorodinu.cz, 
na e-mailu info@prorodinu.cz nebo na tel. 724 692 085.

inzerce

 Schválen rozpočet městské části 
pro rok 2013: Zastupitelstvo městské 
části schválilo vyrovnaný rozpočet pro 
rok 2013 – příjmy činí 10 818 000,- Kč, 
výdaje činí 10 818 000,- Kč. Ve schvále-
ném rozpočtu není počítáno s použitím 
úspor městské části. V roce 2012 měla 
městská část k dispozici 13 500 500,- 
Kč, v roce 2011 dokonce 14 313 000,- Kč. 

 Jednání o  rekonstrukci komuni-
kace K  Cihelně: Náměstek primátora 
Richter byl na osobní schůzce informo-
ván o  aktuálním stavu. Je nutné ještě 
odkoupit pozemek od společnosti v  li-
kvidaci, což zajišťuje společnost Zavos. 
Časový předpoklad případného možné-
ho zahájení rekonstrukce je proto zhru-
ba nejdříve za tři čtvrtě roku.

 Jednání o  školství s  radní 
JUDr. Chudomelovou:  Na základě ini-
ciativy Svazu městských částí hlavního 
města, jehož jsou Satalice součástí, 
proběhlo jednání, které se dotýkalo 
poklesu fi nančních prostředků na ma-
teřské a  základní školy, jejichž jsou 
městské části zřizovatelem. Městská 
část Praha-Satalice oproti roku 2012 
přišla o  cca 1  300  000,- Kč, od  státu 
tato položka činí cca 750 000,- Kč. Tzv. 
malé městské části byly kráceny o cca 
20 000 000,- Kč.

 Hospodaření sportovního areálu: 
V  roce 2012 použila jednatelka spor-

tovního areálu 450 000,- Kč určených 
jako neinvestiční dotace. Nevyužila 
tedy celou částku 800 000,- Kč. Na-
víc loni společnost s  ručením omeze-
ným, která sportovní areál provozuje 
a  jejímž stoprocentním vlastníkem 
je městská část, zaplatila na  základě 
smlouvy o  správě sportovního areá-
lu ze dne 29. 8. 2007 městské části 
nájmy za  tři roky – cca 135  000,- Kč. 
Z hlediska efektivity sportovního areálu 
jde o jednoznačně pozitivní vývoj, který 
začal už v roce 2011, kdy městská část 
na  provoz sportovního areálu musela 
vyčlenit 1  400  000,- Kč, v  roce 2010 
však provoz sportovního areálu vyža-
doval 1 800 000,- Kč.

 Odsvěření hasičské zbrojnice: Za-
stupitelstvo městské části odhlasovalo 
odsvěření hasičské zbrojnice hlavnímu 
městu. Úřadu se v minulém roce poda-
řilo prokázat vlastnictví k této budově, 
kterou katastrální úřad zapsal do vlast-
nictví hlavního města, svěřeno do péče 
městské části. Tento krok byl význam-
ný z hlediska zachování existence sbo-
ru pražských hasičů, což pokládáme 
pro Satalice za důležité. Pozemek pod 
budovou vlastní soukromí majitelé. 

Po odsvěření se o budovu bude starat 
hlavní město.

 Nový zastupitel: Ing.  Andreu Vi-
merovou (STAN), která rezignovala, 
nahradil Ing. Petr Beran (STAN).

 Opravy komunikací ve  správě 
TSK: S vedoucím oblastní správy Sever 
J. Tumpachem byl projednán stav ko-
munikací v městské části. TSK provede 
lokální opravy na  poškozených komu-
nikacích.

 Mimořádná kontrola z  magist-
rátu na  vybrané úseky hospodaře-
ní: Kontrola se zaměřila i  na  stížnosti 
skautského oddílu: výměna vodoměru 
na  pozemku, který využíval skautský 
oddíl vůdce Podlahy – postup ze strany 
městské části v pořádku. Majetek měst-
ské části, který skautský oddíl používal 
– zápis z jednání kontrolorek s vůdcem 
oddílu nahrazuje předávací protokoly. 
Bylo potvrzeno, že smlouva se skaut-
ským oddílem je neplatná. Byl konsta-
tován pozitivní posun úřadu z hlediska 
hospodaření s  fi nančními prostředky 
– snížení nákladů na advokátní služby, 
snížení dotací pro sportovní areál. Pro 
ilustraci – na advokátní služby a provoz 
sportovního areálu vydala městská 

část v roce 2012 oproti roku 2010 o cca 
2 100 000,- Kč méně!

 Kontrola automobilů s  propadlou 
technickou kontrolou: Úřad městské 
části se ve  spolupráci s městskou po-
licií opět zaměřil na dlouhodobě stojící 
automobily na místech pro parkování. 
Byla zjištěna vozidla s propadlou tech-
nickou kontrolou v ul. K Nádraží a Pod 
Poštou, a  proto byly učiněny zákonné 
kroky k  jejich odstranění, aby se tím 
uvolnilo místo pro parkování. 

 Veřejně prospěšné práce: 31. 1. 
2013 byla uzavřena smlouva mezi 
úřadem práce České republiky, kraj-
ská pobočka v Praze a městskou částí. 
Cílem je přispět i  touto formou k  za-
jištění lepšího úklidu a údržby zeleně 
v městské části. 

 Strom linda: Magistrát hlavního 
města oznámil, že zahájil správní říze-
ní ve věci vyhlášení památného stromu 
„Linda v  poli u  Satalic“. O  vyhlášení 
za  památný strom požádala městská 
část. 

 Mateřská škola: 13. 2. 2013 odsou-
hlasila zástupkyně hygienické stanice 
rozšíření provozu třídy pro třináct dětí 
z polovičního provozu na celodenní 
provoz. Ředitelka mateřské školy tuto 
možnost využije při zápisu na příští 
školní rok.

jen

Novinky v městské části
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Pomozte 
s odstraněním větví 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych 
se na  vás obrátil s  žádostí o  spolupráci 
při likvidaci větví ze stromů a keřů, kte-
ré ze soukromých pozemků zasahují 
do  chodníků a  komunikací. Toto roční 
období umožňuje jejich prořez a ořezání. 
Pomůžete tím ostatním. 

Děkuji, František Jenčík, starosta

Poplatky za užívání 
veřejného prostranství

Poplatky za  užívání veřejného pro-
stranství stanovuje obecně závazná vy-
hláška č. 5/2011 ze dne 26. 5. 2011. Celé 
znění vyhlášky je uveřejněno na  úřední 
desce magistrátu hlavního města a  je 
možné se s ní seznámit i na úřadě měst-
ské části. Z poplatků, které v největší míře 
přichází v úvahu v naší městské části se 
jedná o poplatek z restauračních zahrá-
dek (100,-Kč/m2/den), pro reklamní 
akce, za umístění skládek a za provádě-
ní výkopových prací (10,-Kč/m2/den). 
Ve všech případech se jedná o ohlašovací 
povinnost plátce.

Boris Csillagi, tajemník úřadu 

Místní poplatek ze psů 
za rok 2013 je splatný 
do 31. 3. 2013

Majitelé psů, kteří nečerpají dvou-

letou úlevu poskytnutou za  označení 
psa čipem a  jeho následné přihlášení 
do  registru vedeného Magistrátem hl. 
m. Prahy, případně majitelé, kteří si vez-
mou psa z útulku a doloží to příslušnými 
doklady, zaplatí poplatek ve  stejné výši 
jako v předchozím roce. 

300,- Kč   za jednoho psa
600,-  Kč    za  druhého a  každého dal-

šího psa
200,- Kč     za  jednoho psa, je-li drži-

tel poživatel invalidního, 
starobního, sirotčího nebo 
vdovského důchodu, který 
je jeho jediným příjmem

300,- Kč    za  druhého a  každého 
dalšího psa, je-li držitel 
poživatel invalidního, sta-
robního, sirotčího nebo 
vdovského důchodu, který 
je jeho jediným příjmem

600,- Kč    za  jednoho chovaného psa 
určeného a užívaného k hlí-
dání objektů, jehož drži-
telem je právnická osoba, 
která je zároveň vlastníkem 
objektu

900,- Kč    za druhého a každého dal-
šího chovaného psa urče-
ného a užívaného k hlídání 
objektů, jehož držitelem 
je právnická osoba, která 
je zároveň vlastníkem ob-
jektu

Poplatky je možné zaplatit v  úřední 
dny (Po, St 8.00-18.00 hod.) na  ÚMČ 
Praha-Satalice, K  Radonicům 81, Praha 
9, paní Jandová, tel.: 273 130 481 nebo 
bankovním převodem na  účet č. 19-
0502655998/6000, variabilní symbol 
1341, ve stejném termínu.

Povinnost chovatelů psů:
Přihlásit psa do  registru chovatelů 

psů má každý do  30ti dnů od  označení 
psa čipem.

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

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

jan

Místní poplatek 
za ubytovací kapacitu 

Poplatky za  ubytovací kapacitu se vy-
bírají v  zařízeních určených k  přechod-
nému ubytování. Tento poplatek se platí 
za  obsazené lůžko ve  výši 6,- Kč/den. 
Na Úřadě MČ Praha – Satalice si vyzvedne-
te formulář „Přiznání k poplatku z ubytova-
cí kapacity“, který vyplníte a platbu můžete 
zaplatit v hotovosti na úřadě nebo převo-
dem na  účet č.: 19-0502655998/6000, 
variabilní symbol 1345. 

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

in
ze

rc
e

Úspěšní tenisté
Na  výtečnou lze hodnotit uspořá-

dání celostátního turnaje mladých 
tenisových nadějí v kategorii mini te-
nis. Mimořádným úspěchem je druhé 
místo našeho hráče Filipa Jakimiče 
a  postup dalších čtyř zástupců  naší 
akademie do závěrečných bojů. Na ten-
to skvělý výsledek navázali naši senio-
ři – p. Malý a p. Zedník, kteří na senior 
tour 2013 v Brně obsadili třetí místo. 

Další pozitivní zprávou je účast 
mladších žáků a  žákyň na  celostát-
ních turnajích, kde zatím na  výraz-
nější úspěch sice čekáme, ale věřím, 
že někteří z nich dosáhnou na úroveň 
našich bývalých hráčů, Venduly Žo-
vincové a  Michala Bíška, kterým se 
podařilo získat několik cenných vav-
řínů doma i v zahraničí. 

Pozor: Nábor do tenisové školičky 
proběhne dne 25. 3. 2013 od 16.00 
do  18.00 ve  Sportareálu Satalice 
(více info: tel. 602 315 847).
Tenisové kempy se konají v  v  termí-
nech: 
8. 7. – 12. 7. 2013  v Satalicích 
14. 7. – 20. 7. 2013  v Hluboké 
 nad Vltavou 
26. 8. – 30. 8. 2013  v Satalicích 

Milan Bíško

Více informací na 
www.tenissatalice.cz
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Když byla v roce 1923 zahájena éra 
rozhlasového vysílání ze stanu 
nedaleko kbelského letiště, byl 

zde vystaven i  první vysílač pro potřeby 
leteckého provozu a dále i k šíření rozhla-
sových vln. V roce 1926 rozhodlo Minis-
terstvo pošt a  spojů o  vybudování nové 
radiostanice v Satalicích. A tak zde v  le-
tech 1926–1927 na  pozemcích směrem 
na Chvaly vyrostla nová budova (podob-
ného typu, jako je největší radiostanice 
v Poděbradech). 

V okolí radiostanice byly postaveny dva 
160metrové stožáry. O několik let později 
přibyl ještě jeden stožár a radiostanice byla 
vybavena třemi lampovými vysílači po
1 KW vzoru Dr. Erich F. Hurt. Jeden z nich 
sloužil pro zpravodajskou službu ČTK, dru-
hý pro službu meteorologickou a současně 
také pro zabezpečení letů. Tato vysílačka 
vysílala na frekvenci 248 kHz a byla urče-
na pro spojení se zahraničními letišti. Třetí 
stanice byla používána výpomocně pro vy-
sílání rozhlasu na dlouhých vlnách.

Počátkem šedesátých let byl provoz ra-
diostanice omezen, převážná část vysílání 
byla převedena do  radiostanice v  Podě-
bradech, v Satalicích byl ponechán pouze 
záložní vysílač. Objekt byl dále využíván 
Správou radiokomunikací Praha jako síd-
lo mobilních čet, které prováděly měření 
pokrytí radiovým a  televizním signálem 
na  území Čech a  Moravy.  V  roce 1972 

zde byly postaveny dvě plechové haly 
sloužící jednak jako garáže pro měřicí 
vozy a dále jako servisní autodílna. Část 
objektu byla od začátku 50. let pronajata 
i  Československé armádě, která zde až 
do roku 1982 zajišťovala spojení v rámci 
Varšavské smlouvy. 

Jabloňový a  rybízový sad nacházející 
se v okolí radiostanice byl založen v še-
desátých letech. Po likvidaci části provo-
zu Správy radiokomunikací Praha přestal 
být sad obhospodařován a pomalu začal 
pustnout a zanikat. Dolní část sadu podél 

silnice ke Chvalům byla na přelomu století 
vykácena a dnes na ní stojí nové rodinné 
domy. 

 V  první polovině devadesátých let 
Správa radiokomunikací Praha objekt pře-
stala využívat a rozprodala jej soukromým 
vlastníkům. V současné době podstatnou 
část objektu vlastní fi rma KAMAT s.r.o. 
zabývající se distribucí a  prodejem ka-
belů pro silnoproudou elektrotechniku, 
spojovacího a  odbočovacího materiálu 
a armatur.

Libor Vrabec a Vladimír Kadlec

Ohlédnutí     do historie

ČTK i Varšavská sml ouva

Právní poradna

Vše o kontejnerech

ODPOVĚĎ: Vždy si především hlídejte, 
zda máte vše uhrazeno a  nedělejte mrtvé-
ho brouka - komunikujte s  tím, komu dlu-
žíte, i  když si myslíte, že nedlužíte, např. 
o  splátkovém kalendáři nebo jiném způso-
bu likvidace dluhu, popř. uznáním dluhu.
Lze pouze postihnout věci dlužníka. Pokud 
dlužník má nahlášený trvalý pobyt u  oso-
by, která nedluží, exekutor má právo přijít 
do místa trvalého pobytu dlužníka a sepsat 
majetek do exekuce. Tato osoba však může 

podat žalobu na  vyloučení věcí z  exekuce 
u  příslušného soudu, kde doloží vlastnictví 
k těmto věcem (účtenky, svědecké výpově-
di) atd...

Existují různé způsoby, jak se bránit exeku-
ci, ale problém není v samotné možnosti se 
bránit jako spíše v čase, tzn. jak rychle exeku-
tor věcí zabaví a odveze a naopak, jak rychle 
soud rozhodne o žalobě a posoudí, zda byly 
věci zabaveny oprávněně, či neoprávněně.

JUDr. Radomír Šimek, advokát

OTÁZKA: 
Je nějaký způsob, jak 
zabránit exekuci majetku, 
když dluží účastník peníze 
a exekuce mu  přímo hrozí,  
a může exekuce postihnout 
i spřízněné osoby, které 
nedluží, ale s ním bydlí (ba-
bička, děda, sourozenec, 
rodiče, přítelkyně...)? 

Bezplatné právní poradny v roce 2013:  Na úřadu městské části se od 15.00 hod. pro místní občany uskuteční 
1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 6. 9., 4. 10., 1. 11. a  6. 12. 

Aktuality ze 
sportovního areálu

HERNA PRO DĚTI
Od pondělí do čtvrtka v době 13.00–16.00 

hod. mohou děti 3.–5. tříd, které nemají dru-
žinu a chtějí trávit volný čas s dalšími dětmi, 
zdarma navštívit hernu. Najdou zde stolní 
fotbal, hokej, billiard, deskové hry, spole-
čenské hry, air hokej. Při pěkném počasí 
je k  dispozici nové venkovní multifunkční 
hřiště. Je vhodné na  bruslení, basketbal, 
hokejbal, fl orbal. Děti si mohou zapůjčit 
sportovní pomůcky, jako jsou míče, hokejky. 

Po celou dobu je zajištěn odborný dohled 
dospělé osoby. Tyto aktivity mohou navští-
vit i mladší a starší děti.

KLUB 4ES PRO DĚTI
Každou neděli se od 14.00 do 15.00 hod. 

v 1. patře Sportareálu koná čtení knížek pro 
děti v kategorii 1.–5. třída v rámci projektu 
ČTENÍ POMÁHÁ. Vstup pro děti je zdar-
ma. Rodiče mohou po dobu trvání navštívit 
příjemné prostředí restaurace. 

Každý měsíc se věnujeme jedné knize. 
Předčítáme, diskutujeme nad knížkou, uvá-
díme podobné situace z  běžného života. 
Po přečtení knihy děti vyplní na webových 
stránkách dotazník a obdrží virtuálních 50,- 
Kč, které věnují na charitativní projekt dle 
vlastního výběru.

Snažíme se dětem rozšířit slovní zásobu, 
zlepšit komunikaci. Rozvíjí se tím osobnost 
dítěte, které vyvíjí aktivitu a zároveň pomů-
že dobré věci. Světem příběhů v  knížkách 
zároveň rozvíjíme dětskou fantazii.

VENKOVNÍ AKTIVITY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

Pro starší děti a mládež jsou připraveny 
venkovní aktivity, jako je multifunkční hřiště 
(bruslení, basketbal, fl orbal, hokejbal, malá 
kopaná). Petangové hřiště a venkovní posi-
lovací stroje. Bližší informace na  recepci. 
Vstup zdarma.

Od poloviny dubna začne další letní te-
nisová sezóna, nábor do  tenisové školičky 
proběhne 25. 3. 2013 od  16.00 do  18.00 
ve  Sportareálu Satalice. Více info: tel. 
602 315 847.

SAUNA PRO DOSPĚLÉ
Pro dospělé je každé úterý od  20.00 

do  21.30 hod otevřena sauna a  whirpool. 
Vstupné 200,- Kč. V ceně je ručník, prostě-
radlo, příjemná masáž tryskami ve  vířivé 
vaně a  relaxace v  sauně. Nutné objednat 
do 19.00 hod. na tel. č. 721 069 640.

Těšíme se na  vaši návštěvu v  našem 
Sportareálu, který nabízí množství sportov-
ních aktivit, ale i výbornou kuchyni a příjem-
né posezení v restauraci „Na hřišti“.

Leona Táborská, jednatelka

Zápis do 
základní školy

Ve  středu 6. 2. se část školy, kudy 
procházely děti k  zápisu do  1. roční-
ku, proměnila v  pohádkové království. 
V rolích pohádkových bytostí byli starší 
žáci naší školy. Obdivuhodně, trpělivě 
prováděli děti jednotlivými úkoly. Mo-
tivovali je ke kreslení, poznávání barev, 
počítání, cvičení, recitaci i  zavazování 
tkaničky. I  díky nim se budoucí prv-
ňáčci spokojeně vydávali se svými ro-
diči domů s pohádkovým vysvědčením 
a  dárkem v  ruce. Téměř sedmihodino-
vým zápisovým maratónem postupně 
prošlo 96 dětí. Do budoucích 1. tříd jich 
bude přijato 56. Soňa Paulová

VOK – VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
27. 2. (14-18 hod. Za Novákovou zahradou), 23. 3. (8-12 hod. Rážova), 17. 4. (14-

18 hod. K Pyramidce), 11. 5. (8-12 hod. Zahrádkářů), 29. 5. (14-18 hod. K Hluboké 
cestě), 22. 6. (8-12 hod. Za Novákovou zahradou)

Do VOK je možné odložit: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrca-
dla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty 
(např. staré bojlery).

Do  VOK nelze odkládat: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. 
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, 
stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. 
vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

BIO KONTEJNERY
28. 4. K Hluboké cestě, 11. 5. Rážova, 8. 6. Za Novákovou zahradou - vždy 9-12 hod.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 
4. 4., 4. 7. a 3. 10. 2013 Stanoviště budou: křižovatka ul. Trabantská – Za Školkou. 

17.00–17.20 hod., křižovatka ul. K Radonicům – U Obory – 17.30–17.50 hod.
Monika Vlčková

V rámci mobilního sběru mohou 
občané obsluze vozidla odevzdávat 

následující druhy odpadů: 
baterie, akumulátory 

nádoby od sprejů, zahradní chemie 
mazací oleje a tuky 

ředidla a barvy 
léky a teploměry 

kyseliny a hydroxidy 
lepidla a pryskyřice 

detergenty (odmašťovací přípravky) 
fotochemikálie 

pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) 

zářivky a výbojky 
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