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Vážení spoluobčané, 
do  schránek jste dostali 

poslední letošní číslo Sa-
talického zpravodaje, který 
v  tomto roce vyšel dokonce 
pětkrát, protože jsme se sna-
žili poskytnout aktuální in-
formace a pružně zareagovat 

na změněné jízdní řády. O zpravodaje s jízd-
ními řády byl pokaždé mimořádný zájem, což 
nás těší, stejně jako fakt, že vždy rozdáme 
i  rezervní výtisky jiných vydání. Vnímáme, 
že Satalický zpravodaj berete jako nositele 
potřebných zpráv.

Nezadržitelně se blíží rok 2014, který bude 
v mnoha ohledech významným. V říjnu pro-
běhnou volby do zastupitelstev měst, měst-
ských částí a  obcí, takže po  čtyřech letech 
dostanete možnost rozhodnout o tom, kteří 
zastupitelé budou hájit zájmy Satalic a pra-
covat v jejich prospěch.

S  tímto přístupem počítá nový občanský 
zákoník, který nabyde účinnosti od  1. ledna 
2014 a který se zaměřuje i na oblast komunál-
ní politiky, což je pozitivní věc. Podle mého 
názoru, který vychází z mé bohaté zkušenosti 
v zastupitelstvu městské části, cílí totiž ob-
čanský zákoník správným směrem.

Podle paragrafu 159 se povinnost konat 
vždy s  péčí řádného hospodáře vztahuje 
nejen na starosty, ale i zastupitele. Podle to-
hoto paragrafu ten, kdo přijme funkci člena 
voleného orgánu (zastupitel, starosta), se 
zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou 
loajalitou (v našem případě k městské čás-
ti) i s potřebnými znalostmi (které musí mít 
nebo si je sám opatřit) a pečlivostí (odstra-
ňuje se tím formální zvedání ruky při hlaso-
vání o návrhu usnesení). Rozhodování zastu-
pitelů má být po  všech stránkách odborné 
a profesionální, bez preferování stranických 
a  politických zájmů. Z  výkladu občanského 
zákoníku navíc vyplývá, že bez patřičného 
vzdělání, schopností a zkušeností by zvolení 
lidé funkci zastupitele přijímat neměli.

To jsou naprosto logické věci, řekne si vět-
šina z  nás. Zastupitel přece musí pracovat 
v zájmu městské části. Logika však mnohdy 
není totožná s praktickými zkušenostmi, pro-
to je správné ukotvení této problematiky v no-
vém občanském zákoníku. Dodržování kon-
krétních ustanovení by mělo být pro občany 
přínosem. Politické zájmy a osobní antipatie 
by pak neměly hrát roli při hlasováních, zvlášť 
když jde např. o  změnu rozpočtu z  důvodu 
posílení fi nančních prostředků základní ško-
ly pro hrazení provozních nákladů – energií. 

Do  roku 2014 vám přeji jen to nejlepší 
a městské části to samé. A samozřejmě krás-
né vánoční svátky!

FRANTIŠEK JENČÍK, starosta

SLOVO   na úvod

Pozvánky   na akce

www.satalice.cz

KAPLE SV. ANNY je historickou dominantou městské části.

14. 12. Vánoční koncerty v kapli sv. Anny po skončení 
mše svaté. Vánoční zpěvy a koledy v podání M. Dvo-
řákové (mezzosoprán), P. Matuszeka (baryton), 
P. Voráčka (klavír). Přesné informace o čase budou 
včas zveřejněny na nástěnkách a webu městské 
části.

19. 12. Rozsvícení vánočního stromu – na zahradě 

za domem pro seniory. Vystoupí děti ze školky 
Šalamoun a Základní školy Satalice. Svařené víno, 
medovina, trdelník za vánoční ceny. Od 17 hod.

25.–27. 12.  Výstava betlémů v kapli sv. Anny – betlé-
my z keramiky, ovčí vlny, kukuřičného šustí a korko-
vých zátek vytvořili rodiče s dětmi pod vedením paní 
učitelek ze základní školy. Od 15 do 17 hod.

2014: rok výročí

Příští rok bude pro naši městskou 
část svým způsobem neopako-
vatelným. Připadají na  něj totiž 

dvě významná výročí, která jsou po-
tvrzením historických kořenů Satalic.

První písemná zmínka o  městské 
části pochází z roku 1374 – půjde tedy 
o 640. výročí! Existuje zmínka i o roku 
1362, historiky je však doložen až 
rok 1374. Příští rok je rovněž důležitý 
pro kapli sv. Anny, která – podle histo-
rických pramenů – bude slavit 300 let 
od svého vzniku!

Tato výročí si jistě zaslouží, aby ne-
skončila v zapomnění. I pro naše lidsky 

hlubší zakotvení v Satalicích bude be-
zesporu dobré věnovat jim patřičný 
prostor. Máme proto představu první 
zmínku o městské části a výročí kaple 
sv. Anny společně s vámi všemi důstoj-
ným a  zároveň zábavným způsobem 
oslavit.

Vznikla proto pracovní skupina, 
která se již v  součinnosti s  vinořskou 
farností přípravami oslav zabývá a při-
pravuje jejich program, který by měl 
odpovídat důležitosti obou výročí.

Není v tuto chvíli jasné, jaké budou 
konečné fi nanční náklady na  jejich 
uspořádání ani jak se bude přesně vy-

víjet hospodaření příštího roku. Přesto 
jsme se shodli na tom, že pokud bude 
nutné rozpočet navýšit, učiníme tak, 
neboť jde o  společensky významná 
data. Od  roku 2010 jsme se snažili 
spravovat majetek co nejefektivněji 
a  v  rámci toho přesunuli část úspor 
na  účty, které jsou oproti minulosti 
z hlediska úroků mnohem výhodnější. 
Rádi bychom případně těchto fi nanč-
ních prostředků využili právě pro tuto 
příležitost.

Takže – ať žije pro Satalice neopako-
vatelný nový rok 2014!

František Jenčík, starosta
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 Oprava střešního pláště základní 

školy: Do  vnitřních prostor základní 
školy při velkém množství sněhu a tání 
cca 10 let zatéká, mj. i přes elektroin-
stalace. Vedení městské části, která je 
zřizovatelem základní školy, se proto 
obrátilo na  radní magistrátu pro ob-
last školství L.  Štvánovou s  žádostí 
o fi nanční spoluúčast hlavního města 
na opravě střešního pláště. Ta dala pří-
slib, že hlavní město poskytne částku 
300  000,- Kč (stalo se na  pražském 
zastupitelstvu 7. 11. 2013), zbytek dofi -
nancuje městská část. Opravu provádí 
společnost Pragis, která se jediná při-
hlásila, za 497 955 Kč bez DPH. Výše 
ceny byla limitována zpracovaným 
projektem, ve  kterém byla stanovena 
maximální cena ve  výši 509  000 Kč 
bez DPH. Při jednání zastupitelstva 
dne 30. 10. 2013 podpořili tuto nezbyt-
nou opravu v rámci hlasování o úpravě 
rozpočtu zastupitelé Voborská, Vrabec, 
Bílek, Sádlová, Maršál, Jenčík.

  Připravovaná zástavba na  sou-
kromém pozemku parc. č. 641/104: 
Majitelé pozemku mezi zdravotním 
střediskem, komunikací K Lindě a K Hlu-
boké cestě p. Rosen a p. Rovenský po-
žádali minulé zastupitelstvo městské 
části o  zvýšení koefi cientu zastavitel-
nosti podlažních ploch z  0,3 na  koefi -
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Další kurzy otevřeme dle Vašeho zájmu. Nabízíme malé skupinky, 
individuální a profesionální přístup, příjemné prostředí. Těšíme se na Vás.

Volná místa v jazykových a ekonomických 
kurzech a kurzech doučování pro děti i dospělé

Přijďte si nezávazně vyzkoušet jednu hodinu.

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

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

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

Programování 
čtvrtek 14.05 – 14.50

Český jazyk pro cizince
pátek 14.05 – 14.50 

Ekonomické kurzy dle anglického programu 
s mezinárodním certifi kátem

(výuka v ČJ a AJ o sobotách):

Managing Financial Resources and Decisions 
(Řízení fi nančních zdrojů)

Business Strategy (Obchodní strategie)

Research Project (projektová analýza)

Marketing Research in Business (Marketingový průzkum)

Aspects of Contract and Business Law (Právo)

Fashion Retailing (Podnikání v módě)

Starting a Small Business (Podnikání)

Když se na konci druhého ročníku ob-
chodní akademie Praha v Satalicích 
prvně objevila šance od  programu 

Leonardo Da Vinci navštívit Anglii či Irsko, 
bral jsem to jako jasnou příležitost. Jenže 
se mnou to není úplně jednoduché a o to 
víc mě potěšila reakce spolužáka: „No tak 
to zkusíme a uvidíme.“ Je ale nad slunce 
jasné, že kdyby nebylo grantu, nemohli by-
chom nejspíš ani pomýšlet na nějakou ta-
kovou výpravu. Odevzdali jsme tedy s On-
drou přihlášky a čekali, co se bude dít dál. 

Najednou začaly chodit na  e-mail 
e-learningové úkoly a představa cesty za-
čala dostávat konkrétní obrysy. Sice toho 
občas bylo hodně, ale postupem času 
už se dostáváme k  vyplňování potřeb-
ných dokumentů, s  čímž přichází i  lehčí 
stres a zmatky. Nakonec je vše v pořádku 
a  můžeme se vydat vstříc zkušenostem 
a zážitkům. 

S  Ondrou jsme bydleli a  pracovali 
na  jednom místě, a  to přímo v  centrále 

Placements Praktikum – společnosti, 
která umisťuje studenty do fi rem a spo-
lečností na neplacené praxe v Anglii. Mojí 
prací byly překlady fi remních dokumen-
tů, mj. i přeložení facebookového profi lu 
a rozřazení příspěvků do kategorií. Dále 
jsem pomáhal rozjet youtube channel 
a učil se editovat videa v novém softwaru.

Zbyl mi i  čas na  nějakou tu zábavu, 
nakupování, ale také na  fotbal. Ten byl 
opravdovým zážitkem. Místa pro vo-
zíčkáře a  doprovody jsou na  stadionu 
St. Andrews umístěny důmyslně hned 
za brankou, a to velmi blízko. Perfektní vý-
hled i kontakt s fanoušky – skvělé! Domácí 
„Blues“ hostili Blackburn a týmy se v po-
sledním utkání sezony rozešly smírně 1:1. 

Takže díky všem, co tam byli s námi, 
a hlavně tobě, Ondro, dali jsme to. My-
slím, že na to budeme hodně, ale hodně 
dlouho vzpomínat. Díky.

Richard Pucholt, vozíčkář
student 4. ročníku obchodní akademie

DŮM Č. P. 90 v ul. Pod Poštou, který je svě-
řen do péče městské části, prošel potřebnou 
rekonstrukcí.

Příběh

Nezapomenutelná Anglie

Novinky v městské části
cient 0,8. Zastupitelstvo tento požadavek 
podpořilo na svém 10. zasedání v roce 2010. 
Toto rozhodnutí pro městskou část znamená 
zásadní problém z hlediska velkého nárůstu 
nových obyvatel, což bude mj. znamenat tlak 
na místa v mateřské a základní škole, zvýše-
nou zátěž na  údržbu zeleně, komunikací. 
Kompenzace v podobě respektování kruho-
vého objezdu v ul. Budovatelská s případným 
odkoupením pozemku pro realizaci kruhové-
ho objezdu je naprosto nedostatečná, hlavní 
město navíc s odkupem pozemků nepočítá, 
ani s  realizací kruhového objezdu. Vedení 
městské části proto zahájilo jednání s maji-
telem pozemku p. Rosenem ohledně změn 
v  připravovaném projektu, přestože zvýše-
ný koefi cient byl schválen a bez požadavku 
majitelů pozemku jej nelze změnit – snížit. 
Vznikla tato dohoda, která by pro Satalice 
měla mít příznivější dopady:
Obytný soubor umožní bydlení cca 350 
až 360 obyvatelům – zvýšený koefi cient 
umožňoval cca 450 až 500 obyvatel. Dojde 
k potřebnému snížení počtu obyvatel v ná-
vaznosti na infrastrukturu městské části.
Součástí obytného prostoru ve  směru 
na Trabantskou ul. budou prostory pro ko-
merční využití – obchodní prostory. Nebylo 
s nimi počítáno v původním návrhu projektu.

Součástí výstavby bude hřiště pro 
mládež. Nebylo v původním projektu.
V  okamžiku zahájení stavby poskyt-
ne investor městské části částku 
ve výši 4,5 milionu korun na zlepšení 
infrastruktury městské části. Finanční 
kompenzace nebyla podmínkou bý-
valého zastupitelstva při schvalování 
zvýšení koefi cientu zastavitelnosti 
podlažních ploch. 
Při jednání zastupitelstva dne 30. 10. 
2013 podpořili tuto dohodu svými hla-
sy zastupitelé Voborská, Vrabec, Bílek, 
Sádlová, Maršál, Jenčík.

  Oprava domu č. p.  90 v  ul. Pod 
Poštou (bývalé dětské zdravotní stře-
disko): Opravu zrealizovala společnost 
Jan Kern s.r.o. za 1 054 877,- Kč včet-
ně DPH. Vícepráce (např. hromosvod, 
venkovní schodiště), které stavební 
dozor Ing. V. Honc odsouhlasil z důvo-
du přínosu pro kvalitu budovy, vyšly 
na  163  000 Kč včetně DPH. S  prove-
dením prací zhotovitele byl Ing. Honc 
spokojen. Místostarostka se spojila 
se společností, která zpracuje žádost 
o  dotace na  zateplení této budovy 
(a následně na zateplení budovy „zdra-
votního střediska“) v rámci dotačního 
titulu MŽP a SFŽP. Se společností 
jsme uzavřeli smlouvu.

 Změna dodavatele energií:  Měst-
ská část uzavřela smlouvu se společ-
ností Vemex na  odběr energií (plyn, 
elektřina), která bude platit od  1. 2. 
2014 a přinese odhadovanou fi nanční 
úsporu proti současným dodavatelům 
o 40 000,- Kč za rok. 

  Posílení autobusové linky 269: 
Na základě jednání vedení městské čás-
ti se společností Ropid došlo k posílení 
autobusové linky 269. Celotýdenně je 
večerní provoz z metra Letňany do Sa-
talic prodloužen s  odjezdem ve  21.11 
hod. V pracovní dny byl zaveden spoj 
ve 20.39 hod. ze Satalic ve směru do Le-
tňan, v sobotu a v neděli v 6.04 hod. ze 
Satalic do Letňan. 

 Nový vlakový spoj: Spoj S34 mezi 
Masarykovým nádražím a Čakovicemi 
jezdí v pracovní dny. Na Masarykovo ná-
draží odjíždí ze Satalic první spoj v 5.26 
hod. (v cíli je v 5.41), pak vždy po hodi-
ně, poslední vlaková souprava odjíždí 
v  19.26 hod. Do  Prahy-Čakovic odjíždí 
ze Satalic první spoj v 6.34 hod. (v cíli 
je v 6.40), pak vždy po hodině, poslední 
vlaková souprava odjíždí ve 20.34 hod.

  Opravy Technické správy komu-
nikací: Na  komunikaci K  Nádraží byla 
předlážděna místa, která byla ve velmi 
špatném stavu, došlo k zásypu kostek 
na  nejfrekventovanějším úseku ko-
munikace. Došlo k  opravám výtluků, 
frézování a zalití spár na komunikacích 
K  Radonicům, Vinořská, Trabantská, 
K Cihelně a Budovatelská.

 Úřad práce – prodloužení smlouvy: 
S  úřadem práce bylo podepsáno pro-
dloužení smlouvy ohledně využívání 
pracovníků na  úklid městské části do 
28. 2. 2014. Městská část nehradí 
mzdové náklady za pracovníky.  jen

Všechny informace o městské části 
se dozvíte na www.satalice.cz.
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V souvislosti s připravovaným Me-
tropolitním plánem Prahy byly 
městské části vyzvány k  zaslání 

úvodní rozvahy o charakteru jejich úze-
mí. Vedení městské části vyšlo při jejím 
zpracování z  ankety, kde měli občané 
možnost se k  území Satalic vyjádřit, 
a za významného přispění členů komise 
pro životní prostředí manželů Sádlových 
zpracovalo dokument, který byl zaslán 
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. 

K hlavním tezím:
Podle koncepce nového Metropolit-

ního územního plánu jsme městská část 
na  vnějším okraji budoucího zeleného 
pásu, tedy mimo zónu intenzifi kace vnitř-
ního města. 

Hlásíme se k  zachování výhod ves-
nického rázu městské části (semknutý 
intravilán /zastavěné území/, volný ex-
travilán /nezastavěné území/, soudrž-
ná společensky provázaná komunita), 
k plynulému rozvoji vybavenosti úměrné 
velikosti a sociálním podmínkám městské 
části a jejího okolí a k návaznosti na okolní 
části Prahy s cílem podílet se na vzniku 
integrované suburbánní krajiny s  ak-
centem na rekreační využití pro nejširší 

vrstvy a  na  kvalitní prostor pro bydlení 
a společenský život.  

Jako největší nedostatky vnímáme:
 Umělé bariéry: obklíčení městské části 

smyčkou komunikací (rychlostní silnice, 
plánovaný silniční okruh, přistávací dráha 
letiště Kbely). 

 Velké lokální rozdíly v hodnotě biodiver-
zity, omezené možnosti rekreačního využi-
tí: chráněná území versus polní krajina. Je-
diným skutečně volným územím k rekreaci 
zůstávají rumištní plochy. Chybějí některé 
běžné biotopy jako louky a vodní plochy. 

 Slabé povědomí a malá informovanost 
o hodnotách příměstské krajiny. 

 Malý zájem o zlepšování  rekreačních 
možností v extravilánu městské části.

 Chybí systém správy příměstské kra-
jiny, případně je institucionálně tříštěn. 
Péče o  přírodní a  krajinné části je tím 
omezena, záměry např. ÚSES zůstávají 
nerealizovány.  

 Malý rozpočet městské části. Gran-
ty se obtížně získávají, protože potřeby 
městské části neodpovídají městským 
kritériím, ale instituce vyčleňují periferii 
města mimo venkov.  

 Složité majetkové vztahy v některých 
oblastech.

 Nedostatečné využití místního Spor-
tareálu a volné krajiny k rekreaci Pražanů.

V  souladu s  Metropolitním plánem 
jednoznačně preferujeme orientaci 
na  zachování venkovského rázu měst-
ské části a  jejího okolí a  postupnou 
přeměnu okolí městské části z  plošné 
převahy agrárních funkcí na  extenzivní 

formy zemědělství, které dovolují / pří-
mo umožňují rekreaci občanů. 

Intravilán městské části byl a dosud je 
přeměňován z původního zcela vesnické-
ho rázu v zástavbu blízkou příměstské vil-
kové čtvrti, což má své výhody i nevýhody. 

O  extravilán se naproti tomu příliš 
koncepčně nepečuje, převažují v  něm 
rozsáhlá pole, zásadně zde chybějí vý-
znamné biotopy jako louky, pastviny 
a mokřady.  

Extravilán je dobře prostupný autem, 
hůř MHD, nejhůř pěšky. V okolí městské 
části jsou moderní efektivní dálnice, kte-
ré však nutně zároveň fungují i jako barié-
ry.  Naopak ale sousední obce a městské 
části nepropojují žádné louky či pěšiny, 
umožňující cestu jen pro pěší. To chybí 
občanům Satalic i okolních obcí.  

Východiskem je obnovit krajinu pro 
pěší a  cyklisty.  Vrátit do  krajiny struk-
turně pestrou přírodu, zejména louky 
a  mokřady.  Loukami funkčně propojit 
Bažantnici s Vinořským parkem.  Umož-
nit zemědělcům, aby se jim vyplatilo 
orientovat se na  extenzivní, rekreačně 
využitelné zemědělské formy a majitelům 
půdy, aby je v této orientaci podporovali. 

 Podrobnější informace a  celé znění 
rozvahy najdete na www.satalice.cz.

Milada Voborská, místostarostka

Rozvaha o charakteru Satalic
Metropolitní plán Prahy 

SATALICE by měly i v budoucnosti poskytovat 
příjemné bydlení.
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Akce základní školy v prvním pololetí školního roku
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16. a  17. 10. – projektové dny pro žáky
1. stupně na téma Les
22. až 24. 10 – projektové dny pro žáky 
2. stupně na téma Hrdinové všedního dne
8. 11. – natáčení ČT 1 v naší škole (repor-
táž byla vysílána v  Událostech na  ČT 1 
dne 9. 11.)
5. 12. – pro první stupeň akce Čertí škola 
a možná přijde i Mikuláš

11. 12. – zveme na Vánoční jarmark a Den 
otevřených dveří
18. 12. a 19. 12. – bude se konat vánoční 
sportovní soutěž pro všechny žáky Vá-
noční laťka
19. 12. – vystoupení žáků při rozsvěcení 
vánočního stromu v  Satalicích a  na  vá-
nočním trhu 
20. 12. – vánoční setkávání učitelů a žáků

Poděkování
Využívám Satalického 

zpravodaje k veřejnému podě-
kování vedení úřadu městské 
části, že se mu podařilo zajistit 
opravu střechy v základní ško-
le, protože při větším množ-
ství sněhu a  následném tání 
už několik let zatékalo dovnitř 
budovy, a  to i  přes elektroin-
stalaci. Děkuji také touto ces-
tou i  radní pro oblast školství 
na  magistrátu paní magistře 
Štvánové, že dokázala poskyt-
nout městské části fi nanční 
příspěvek na  opravu i  přes 
složitou ekonomickou situaci 
hlavního města.

Zdislava Nováková, 
ředitelka ZŠ

Mateřská a základní škola

Jak vidí podzim žákyně základní školy

Tak jako se vybarvuje listí na  podzim a  je 
skoro každý den jiné, tak je naše mateř-
ská školička voňavá, barevná a  pořád je 

zde něco nového. Od probíhajícího školního roku 
máme k dispozici pět tříd, díky čemuž jsme mohli 
přijmout více dětí. 

V první třídě, to je třída Kuřátek, se sešly děti 
tříleté, které odložily v  létě plenky, dudlíky a ko-
čárky a učí se zde držet tužku, samostatně jíst, 
hrát si s kamarády, učí se také ohleduplnosti a ji-
ným zajímavým věcem, které pak obdivují jejich 
rodiče. Druhá třída se jmenuje Rybičky. Tam se 
děti zdokonalují v  tom, co se naučily v  loňském 
školním roce, a snaží se být ještě šikovnější. Třetí 
třída se jmenuje Koťátka. Zde jsou paní učitelky, 
které s dětmi umějí kouzlit při výtvarné výchově 

a hudební výchově, a to vám potom rodiče ani ne-
věří, co všechno už umíme. 

Třída Berušek, to jsou předškoláci. Ti už se 
připravují na to, že půjdou k zápisu a po prázdninách 
do  školy. Také třída Motýlků, třída pátá, je samý 
předškolák. Tyto dvě třídy, které navštěvují děti 
nejstarší, se účastní více akcí, chodí na minitenis, 
míčové hry, cvičí na velkém nářadí, a to přímo ve vel-
ké tělocvičně. V zimě budou tyto dvě třídy jezdit 
do velkého plaveckého bazénu učit se plavat. Jinak 
všechny děti z mateřské školy mohou chodit na an-
gličtinu. Chodí k nám pán a paní učitelka z Anglie 
a učí nás anglické písničky, tanečky,  jak se jmenu-
jeme, povídají si s námi jenom anglicky a je u toho 
velká legrace. U nás ve školce se totiž stále něco 
děje. Marie Špalková, ředitelka MŠ

Školka plná aktivit

OBORA umožňuje báječné vyžití pro děti v mateřské škole.

Posvícením 
proti hladu?

Je 16. října, Světový den výživy, a v satalické 
škole se odehrává akce Naše posvícení, ke kte-
ré nás přizvala společnost Člověk v tísni. Svou 
pozornost jsme zaměřili na  lokální potraviny 
a problém hladu ve světě.

Tým školní jídelny připravil v tento den menu 
z  českých potravin. Žáci IX.A zase informační 
kampaň pro své spolužáky a učitele. Připomněli 
výhody lokálních, tedy českých potravin. A také 
propojení naší spotřeby s problematikou hlado-
vějících ve světě. Pokud totiž budeme spotřebo-
vávat naše místní potraviny, uvolníme tím půdu 
v méně vyspělých zemích pro jejich vlastní spo-
třebu. A především si všichni pochutnáme hezky 
česky, tak jako 16. října my v Satalicích a dalších 
50 000 strávníků, kteří se do akce Naše posví-
cení zapojili v celé České republice.

Marie Veverová, učitelka

y y p y
příjemné bydlení

Deštivý
Deštivý podzim má dvě stránky, dobrou 

a  špatnou. Nejradši na  tomto období mám, 
když je venku ošklivě, prší a  všude je bláto, 
fouká studený vítr a já jsem zalezlá doma. Déšť 
bubnuje na střešní okna, ozývá se meluzína a já 
ležím v posteli s  teplým a voňavým ovocným 
čajem a čtu si. To upřímně miluji. Na druhou 
stranu, nenávidím chození ven v tomto počasí. 
I  sebekratší cesta mi dokáže zkazit náladu. 
Déšť promočí všechno oblečení a studený vítr 
zalézá i pod tlustou šálu omotanou kolem krku. 
Všudypřítomná mlha zabraňuje jakémukoliv 
rozhledu. To se pak těším na hřejivé teplo do-
mova. Adéla Výborná, žákyně IX.A

HLADINA RYBNÍČKU proti bývalému statku vybízí na podzim k rozjímání. 

Slunečný
Sluníčko svítí a  příjemně hřeje 

do  zad. Otočím se a  nastavím mu 
svoji promrzlou tvář. Zavřu oči a vy-
chutnávám si poslední paprsky let-
ního slunce. Je to ten nejpříjemnější 
pocit. Barevné listy padají na  zem 
a ve vzduchu je cítit vlhká půda. Leh-
ký větřík si hraje s  padajícím listím 
a s již holými větvemi. Občas zafouká 
trochu silněji a o to víc si pak užívám 
sluneční paprsky. Všude je ticho, klid 
a mír. Poslední ptáčci dozpívávají a vše 
se ukládá ke spánku. Je to moje nejob-
líbenější období.
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Satalickému tenisu se    v  letošním 
roce    po  čtyřletém úsilí konečně 
podařilo získat  fi nanční dotace 

na  rekonstrukci dvou kurtů s  umělým 
povrchem a  výstavbu dvoukurtové 
přetlakové haly. Je to již  druhý pro-
jekt členů výboru TJ SK Satalice, kdy se 
podařilo zajistit fi nanční prostředky ze 
státního rozpočtu pro zkvalitnění spor-
tovního prostředí pro v Satalicích. 

Tělovýchovná jednota dosud realizo-
vala ve sportovním areálu tyto projekty: 

v  roce 2006 celková rekonstrukce 
sportovišť (osm antukových tenisových 
kurtů, víceúčelové hřiště s umělým po-

vrchem a  fotbalové hřiště s  umělým 
trávníkem třetí generace),

v  roce 2012 vybudování dvou hřišť 
na  beachvolejbal za  fi nanční pomoci 
dlouholetého partnera TJ fi rmy Sport 
technik Bohemia,

v  roce 2013 výše zmíněný projekt 
na  zajištění provozu v  zimním období 
pro naše mladé  sportovce  z  akademie 
TJ a ostatní sportující veřejnost.

Celkové fi nanční prostředky získané 
výborem TJ od roku 2006 na tyto pro-
jekty již přesahují částku 30 milionů ko-
run! Díky tomuto faktu můžeme umož-
nit kvalitní výchovu sportující mládeže  

ve fotbalu, tenisu, volejbalu a nohejbalu 
na moderních sportovištích.

Věříme, že na základě příslibu nově 
vzniklé České Unie Sportu bude stát do 
budoucna více fi nančně podporovat také 
provozní náklady takovýchto areálů, jako 
máme v  Satalicích. Pak bychom mohli 
stále více rozvíjet projekty pro sportovní 
činnost a předávat mladým generacím 
hlavní etické poslání sportu, a to „Vyhrát, 
prohrát a podat si ruce“, které bohužel 
dnešní civilní život moc neumožňuje.

Satalickému sportu zdar!
 Michal Bohdanecký, 

člen výboru TJ SK Satalice
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Novinky ze sportovního areálu

Fotbalový oddíl TJ SK Satalice se 
letos skládá ze sedmi týmů. Minis-
tar,  mladší a starší přípravka, starší 

žáci, mladší a starší dorost, mužstvo do-
spělých. Kvůli malému množství kluků 
jsme bohužel nemohli postavit druž-
stvo mladších žáků. Několik dětí z  této 
kategorie proto muselo přejít do  celku 
starších žáků, který je z důvodu mladého 
kádru ve spodní polovině tabulky. Přes-
to bych kluky rád pochválil za bojovnost, 
odvahu a  předváděnou hru, na  které je 
jasně vidět rukopis nového trenéra On-
dry Kačera. 

I ostatní kategorie nám dělají radost, 
jelikož se pohybují převážně na předních 
příčkách svých skupin. Pochvalu samo-
zřejmě zasluhují  i  jejich trenéři, rodiče 
a další, kteří s nimi tráví nemálo času. 

Fotbalovému oddílu se podařilo sehnat 
prostředky na materiální vybavení všech 
kategorií. Rád bych touto cestou podě-
koval naší sekretářce Ivetě Plickové, bez 
které si chod oddílu nedokážu představit. 

Všechno samozřejmě není ideální 
a spousta věcí je potřeba zlepšit. Faktem 
však je, že fi nanční náklady pro zabez-
pečení chodu oddílu jsou vysoké, a  to 

hlavně z  důvodu nákladného provozu 
sportovního areálu. Proto přivítáme 
každou pomoc. V současné těžké době 
to ovšem není jednoduché. Přesto se 
budeme snažit věci dotáhnout do zdár-
ného konce ke spokojenosti dětí, rodičů, 
trenérů, prostě všech, kteří jsou do sata-
lického fotbalu zapojeni.

Všem členům fotbalového oddílu 
a  také obyvatelům Satalic přeji krásné 
prožití vánočních svátků a  úspěšný rok 
2014!

Roman Hogen, 
předseda fotbalového oddílu

Pestrá nabídka 
Sokola

Vážení spoluobčané, máte občas po-
třebu aktivního odpočinku nebo si chcete 
zasportovat jen tak pro radost či udržení 
kondice? Přijďte rozšířit naše řady. Vy-
berte si z následující nabídky: 

 Minitenis – pro nejmenší děti je ur-
čena tenisová příprava, zaměřená na ko-
ordinaci pohybu a  základy tenisu pod 
vedením M. Písaříka. Trénink probíhá 
v zimním období v sokolovně, v létě pak 
na kurtech SK Satalice.

 Rekreační volejbal v sokolovně v pátek 
19.30–21.30 hod.

 Sportovní volejbal v sokolovně v úterý 
od 19.30 hod. a neděle od 18.00 hod.

 Zdravotní tělocvik v sokolovně v pon-
dělí a ve čtvrtek 19.00–20.00 hod. (Cvi-
čení je zaměřeno především na udržování 
svalové rovnováhy těla, a  to na  základě 
protahovacích, balančních a relaxačních 
cvičení. V současnosti navštěvují cvičení 
cvičenky od školního po důchodový věk.)

 Kondiční gymnastika v  sokolovně 
v pondělí a ve čtvrtek 20.00–21.00 hod.

 Sebeobrana – nácvik střetného boje 
a  řešení úkorných situací v  sokolovně 
ve středu 19.00–21.00 hod.

 Nohejbal v sokolovně v sobotu 17.00–
19.00 hod.

 Cvičení rodičů s  dětmi a  pohybová 
příprava dětí předškolního věku. Dospělý 
dítě motivuje, dává mu záchranu, jde mu 
příkladem a děti si osvojují a zdokonalují 
základní pohybové dovednosti – chůzi, 
běh, skok, lezení. Po rozběhání a rozcvič-
ce se cvičí na nářadí, s míči, švihadly, hrají 
se různé pohybové hry a hodina pak kon-
čí klidnější částí s říkadly. Kapacita těchto 
kroužků je v současnosti bohužel v pod-
statě naplněna.

Všechny kontakty a  další doplňu-
jící informace naleznete na  webu: 
http://sokolsatalice.klenot.cz/

Nevybrali jste si? V  sokolovně jsou 
dále k dispozici vybavení na stolní tenis, 
nebo ve volných časech je k dispozici celá 
sokolovna k dalším sportovním aktivitám, 
případně i  pro kulturní akce. Sokolovnu 
můžete využívat jako členové sokola 
nebo formou řádného pronájmu. Infor-
mace podá D. Novák, tel. 607 789 232, 
danovak@seznam.cz. 

Těšíme se na vás! 
Dan Novák, Sokol Satalice

Pochvala fotbalovým nadějím

Významný úspěch sportovců

Sportareál Satalice opět rozšířil 
možnosti sportování a využití volné-
ho času pro širokou veřejnost. V září 
byla otevřena unikátní a  v  Praze je-
dinečná cyklodráha, která je u  dětí 
velice oblíbená. Multifunkční hřiště 
jsme přemístili ke vchodu do Sporta-
reálu a na uvolněném prostoru vznikla 
nově zakreslená plocha na streetbas-
ketball.

 V letních měsících začala rozsáhlá 
rekonstrukce tenisových kurtů. Byl vy-
tvořen nový moderní povrch na  třech 
tenisových kurtech a  koncem října 
nafouknuty tři nové haly na zimní pro-
voz. Jsme rádi, že tímto se prodlouží 
sezóna fungování Sportareálu i během 
zimního období, kdy budou pořádány 

turnaje v tenise. Během úprav vznikne 
i  nová tenisová zeď pro děti, která je 
ještě ve výstavbě. 

Během podzimních prázdnin probě-
hl čtyřdenní příměstský tábor pro děti 
s bohatým sportovním programem.

Připravujeme změnu současného 
vydlážděného prostoru areálu, který 
chceme zútulnit větším množství ze-
leně. Již nyní byly vysazeny tři vzrost-
lé stromy u tenisových kurtů a v jarním 
období budou v  areálu osázeny truh-
líky.

Věříme, že areál se stane i vaším ob-
líbeným místem, kde budete rádi trávit 
svůj volný čas. 

Těšíme se na vás!
Leona Táborská, jednatelka
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MLADÍ FOTBALISTÉ dělají 
radost předsedovi oddílu.
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Svoz 
nebezpečného 
odpadu

Mobilní svoz nebezpeč-
ného odpadu na území 
hl. m. Prahy bude i v  roce 
2014 zajišťován společ-
ností PAPKOV s.r.o  

Harmonogram:
3. 4., 3. 7. a 2. 10. 2014

17.00 – 17.20 hod. křižo-
vatka Trabantská x Za 
Školkou, 17.30 – 17.50 hod. 
křižovatka K Radonicům x 
U Obory

Monika Vlčková

Termíny 
zasedání 
zastupitelstva 

Předpokládané termíny 
řádných zasedání zastu-
pitelstva městské části 
v  roce 2014 (do termínu 
konání voleb do zastu-
pitelstva): 12. 2., 16. 4., 
18. 6., 10. 9.

Zasedání se konají v  jí-
delně základní školy, za-
čínají v  18.00 hod. Jsou 
veřejně přístupná.

František Jenčík, 
starosta

Bezplatná právní poradna
Bezplatná právní poradna JUDr. Šimka se v prvním 

pololetí 2014 uskuteční v  těchto termínech: 10. 1., 
7. 2., 7. 3., 4. 4., 16. 5., 6. 6. Právní poradny se konají 
od 15.00 hod. v přízemí úřadu městské části a jsou ur-
čeny pouze pro občany městské části Praha-Satalice.

Činorodí senioři
Klub důchodců, nebo spíše klub starších občanů Sata-

lic, byl v letošním roce aktivní. Naše činnost totiž nespo-
čívá jen v pořádání výletů za poznáním našich památek 
a krás přírody. Jednou týdně se také scházíme v klubovně  
domu pro seniory. Náplní našich setkání jsou různé infor-
mace z tisku či zajímavých článků, také je čas na prosté 
popovídání si s přáteli a sousedy o běžných událostech 
v rodinách, v Satalicích nebo ve světě. Hezky se nám de-
batuje při kávě, čaji a malém občerstvení, které si sami 
připravujeme. Téměř se stalo tradicí, že jsme zváni do 
naší základní školy, kde pro nás učitelé spolu s žáky při-
praví pěkný společenský program.

Letos jsme uspořádali tři výlety. Jako první jsme na-
vštívili zámek Houska, který je poblíž České Lípy. Toto 
město jsme si prohlédli rovněž. Druhou akcí byla pro-
hlídka zámku Kratochvíle, který je po opravě ve skvělém 
stavu. Poslední letošní výlet vedl do Hořic.  Prohlédli 
jsme si nejen sochy a sousoší na vrchu Gothard, ale na-
vštívili jsme i samotné město, přičemž nechyběl nákup 
známých hořických trubiček. Po krátkém občerstvení ve 
Dvoře Králové jsme se ještě zastavili u přehrady nazva-
né Les Království. Všem doporučujeme její prohlídku. 
Výpravu jsme zakončili v  Jičíně, městě pohádkových 
postav Rumcajse, Manky a malého Cipíska, prohlídkou 
náměstí.

Věříme, že činností našeho klubu pomáháme ne-
jen nám starším, ale že aktivity jsou přínosem i všem 
rodinám.

Hlásí se knihovna 
Místní veřejná knihovna nabízí čtenářům k zapůj-

čení řadu oblíbených titulů, seznam všech knih na-
leznete na internetových stránkách společných pro 
satalickou kroniku a knihovnu:

www.kronikasatalic.cz/knihovna/ 
K  dispozici jsou také čerstvé knihy z  výměnného 

fondu MKP. Vybrané knihy si mohou registrovaní 
čtenáři zamluvit osobně, po telefonu nebo elektronic-
ky na telefonu 286 853 250 nebo e-mailem: knihov-
na@satalice.cz.  Otevírací doba: pondělí 15 až 17 hodin, 
čtvrtek od 9 do 11 a od 16 do 18 hodin. Adresa: U Obo-
ry 385, Praha 9–Satalice, 190 15, vstup je z průchodu 
mezi původní a přistavěnou budovou mateřské školy.

Zřizovatelem knihovny je Městská část Praha-Sa-
talice. Miloš Koděra

Dobrovolný hasičský sbor v  Satali-
cích byl zaregistrován u župy Kar-
línské 13. 10. 1898, a je tak nejstar-

ším doposud činným spolkem v městské 
části. Prvním starostou sboru byl bratr 
Josef Fiala, který stál u jeho zrodu a svou 
funkci vykonával až do roku 1913.  

Už 13. 5. 1899 zasahoval sbor v Satali-
cích poprvé při požáru. Za své dlouhodobé 
a  úspěšné činnosti se hasičský sbor ak-
tivně zúčastnil mnoha zásahů nejen proti 
ohni, ale i vodě. Hasiči byli nasazeni např. 
při požáru Plynárny Satalice, Veletržního 
paláce, Naftových motorů, při povodni 
na  Rokytce v  roce 1981 či při zničujících 
povodních v roce 2002. 

Dlouhá léta používal hasičský sbor 
k  uskladnění své techniky starou stodo-
lu, která stála za kapličkou. Teprve v roce 
1958 se sboru splnil sen, protože napro-
ti háji, vedle hostince U  Ulrichů, získal 
pozemek, na kterém svépomocí vystavěl 
svůj vlastní požární dům. V roce 1976 byla 
v tomto domě zřízena profesionální stani-
ce číslo 10 Požárního útvaru hl. m. Prahy. 
Satalický sbor už má za sebou 115 let své 
existence a právem se řadí mezi nejaktiv-
nější organizace v městské části. 

Za dobu své existence vedlo sbor ně-
kolik starostů a  velitelů. Připomeňme si 
některé z nich: Starostové: Josef He rout 
1936–1949, Václav Malý 1955–1967, Ja-
roslav Tůma 1969–1978, Karel Maršál 
1986–1994, Anna Malinová 1994–dosud. 
Velitelé: Josef Suchý 1898–1913, Josef Tá-
cha 1932–1945, Oldřich Vlk 1954–1981, Jiří 
Beneš st. 1981–2010, Tomáš Maršál 2010–
dosud.  Libor Vrabec 

Dobrovolní hasiči – 115 let!

Jsem rád, že se v tomto volebním 
období podařilo vedení městské části 
prokázat, že budova hasičské zbroj-
nice je jejím nezpochybnitelným ma-
jetkem, a došlo k potřebnému zápisu 
na  katastrálním úřadu. Dobrovolní, 
ale i  profesionální hasiči tím získali 
jistoty zázemí, přestože pozemky 
pod budovou a okolo ní koupily  sou-
kromé osoby ze Satalic. Budova byla 
odsvěřena hlavnímu městu, což dává 
záruky majetkové stability, budova 
bude navíc řádně udržována. 

František Jenčík, starosta

SBOR v roce 1928.

HASIČSKÁ TECHNIKA 
v padesátých letech.

OTEVŘENÍ požárního 
domu.

POHLEDNICE sboru dobrovolných hasičů.HASIČI v sedmdesátých letech.
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