
Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
tento zpravodaj je svým 
způsobem bilanční. 
V měsíci září totiž končí 
všechny naše rozpraco-
vané projekty.

Pokud si rádi prohlížíte 
staré fotografie u  článků 
z  historie a  nostalgicky 
si zavzpomínáte, jak to 
někde vypadalo před  
20 a více lety a jestli změ-
na dopadla k  lepšímu 
nebo naopak, doufáme, 
že se vám bude zářijové 
vydání líbit. Popis obno-
vy historické části Satalic 
jsme spojili s  fotografie-
mi před a  po, a  někdy 

se nechce věřit, že jejich stáří je rozdílem 
pouhých čtyř let. K návštěvě jste vítáni stále, 
zejména pak ve čtvrtek 27. 9. při slavnostním 
otevření centra s  mnoha zajímavými hosty. 
Budete se moct podívat i  do míst, kde jste 
možná ještě nebyli, dřív než začnou sloužit 
novým nájemníkům.
V mnoha částech Satalic došlo ke změnám, 
o  nichž na dalších stranách píšeme. Jsou 
však i místa, kde se zastavil čas. Konkrétně 
na fotografiích plynárny nevidíte veliký roz-
díl mezi fotkou z  roku 1985 a z  roku 2018. 
Tato situace nás vůbec netěší zejména vzhle-
dem k povaze provozu areálu. Jsme rádi, že 
ve vnímání laxního postoje firmy k moder-
nizaci není městská část osamocena.
Trendem konce léta se stávají akce, kdy 
dobrovolníci uklízejí přírodu, sázejí stromy 
a  pomáhají zlepšit své okolí. My se k  nim 
připojíme 15. 9. v rámci akce Zelené Satali-
ce, kdy si budete moci vysadit svou květinu, 
keřík nebo keř do komunitní zahrady v  já-
dru obce. Budeme rádi, když se potkáme 
i s vámi.
A přesto, že projekty končí, jsou připravová-
ny další, zajímavé věci, ale o nich třeba zase 
příště.
Na tomto místě bychom rády poděkovaly 
všem, kteří našim krokům věřili a podpořili 
nás v  jejich realizaci. Nemalý dík pak patří 
všem pracovníkům úřadu, kteří pro nás po 
celé čtyři roky zajišťovali veškerý základní 
servis.

Přejeme vám krásné podzimní dny a těšíme 
se na setkání s vámi při některé z plánova-
ných akcí, případně u voleb 5. a 6. října 2018.

Milada Voborská a Leona Táborská
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Satalický zpravodaj
SLOVO NA ÚVOD

Po dlouhé době se v Satalicích otevře areál, 
který bude sloužit široké veřejnosti. Ve čtvr‑
tek 27. 9. bude slavnostně přestřižena páska 
Komunitního centra Jiřího Hubače.

Cesta k  otevření tohoto areálu nebyla jedno-
duchá. Hlavním impulsem byla snaha o zvele-
bení místa v samém historickém centru obce, 
poměrně velkého pozemku, kde dříve sídlil 
statek. Naším zájmem bylo, aby celý areál zů-
stal v  majetku obce a  dál sloužil veřejnosti. 
Proto byla nejprve vypracována objemová 
studie, která ujasnila možnosti a  využití celé 
plochy. Vzhledem k  rozpočtu Satalic, který 
tak velkou investici neumožňuje, bylo nutné 
žádat o dotace. Ty se musely ještě v  jednotli-
vých fázích obnovy areálu dělit podle způsobu 
užití jednotlivých objektů a dále dle možností 
oblastí čerpání, např. na údržbu zeleně, rozvoj 
infrastruktury ad. Byla to cesta poměrně kom-
plikovaná, vyžadující po celé čtyři roky rekon-
strukce nemalé nasazení, ale odměnou za tuto 
práci je malebné nové centrum, které bude 
k dispozici skutečně všem generacím.

27.  9. v  16  hodin vás zveme k  slavnostnímu 
otevření Komunitního centra Jiřího Hubače, 
dramatika a scénáristy, významného satalické-
ho rodáka. Právě v tento den by se Jiří Hubač 
(* 27. 8. 1929 v Satalicích, + 27. 9. 2011) dožil 
89 let.
Areál bude sloužit ke kulturním, společen‑
ským, komunitním, sportovním a  relaxač‑
ním aktivitám. Jsou zde i byty podporované‑
ho bydlení a část budov zůstane v pronájmu.
Než začne sloužit novým uživatelům, rádi by-
chom vám tyto nově zrekonstruované budovy 
představili.

Na co se můžete těšit? 
Na prohlídku všech nových prostor areálu, 
na foto výstavku i prezentaci průběhu rekon‑
strukce, představení programu fungování 
komunitního centra a  na bohatý kulturní 

program. Jsme moc rádi, že pozvání na ote-
vření přijal režisér Jiří Adamec, který s  Jiřím 
Hubačem spolupracoval na jednom z  nejlep-
ších českých seriálů Sanitka. Také uvítáme 
herce Jana Potměšila, hudební skupinu Multi‑
gang a vokální uskupení Marika Singers. 
Uvidíte taneční, pěvecké vystoupení a výtvar-
né práce žáků ZUŠ. Těšíme se na rodinu Jiřího 
Hubače, která s užitím jména v názvu centra 
souhlasila, a na všechny, kteří tomuto projektu 
fandili a pomáhali mu – ředitelka ZUŠ Ivana 
Heřmánková a její zástupkyně Pravomila Vyk-
lická, zastupitel MHMP a satalický občan Petr 
Bříza, radní hl. m. Prahy, zástupce handicapo-
vaných Jiří Kuchta a mnoho dalších. V předve-
čer svátku svatého Václava a letošních 100 let 
založení republiky zasadíme Strom svobody.
Celým programem vás bude provázet mode-
rátorka Daniela Šinkorová a  kamery České 
televize pořadu Z metropole.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
KOMUNITNÍ CENTRUM JIŘÍHO HUBAČE
27. 9. V 16 HOD.

Komunitní centrum v bývalé sýpce

Fitpark před novými byty ve statku
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 
MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ 
Ke konci srpna můžeme datovat opravu 
mostu po havárii. Věříme, že mostek bude 
sloužit bez kolizí dlouhá léta až do zdvoj-
kolejnění trati, které bude vyžadovat zcela 
nový most i navazující komunikace.

PANORAMA U ČISTIČKY
K posezení v ulici U Čističky brzy přibyde 
panoramatická fotografie s  vyznačenými 
vrcholy, které můžete vidět na horizontu. 
Ti pozorní jistě už zaznamenali například 
Malý i Velký Bezděz nebo Ještěd.

NOVÉ VÝVĚSKY
Pro lepší informovanost občanů přibyla na 

zastávce v  ulici Trabantská nová nástěnka 
ještě před prázdninami, další budou osaze-
ny v ul. K Cihelně (u obchodu), na nádraží  
a pro návštěvníky obory u jejího vstupu 
v ul. K Radonicům. 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 
5. A 6. ŘÍJNA 2018 V JÍDELNĚ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Volby do Zastupitelstva městské části Pra-
ha-Satalice a Zastupitelstva hl. m. Prahy 
proběhnou v pátek 5. 10. od 14 do 22 hod. a 
v sobotu 6. 10. od 8 do 14 hod. v jídelně ZŠ, 
K Cihelně 137. Volební lístky budou všem 
včas doručeny, případně budou k  vyzved-
nutí ve volební místnosti.

Významný satalický rodák, český spisovatel, 
dramatik a  scenárista. Narodil se 27.  srp-
na 1929 v Satalicích, kde žil do svých šesti let 
v Nouzové ulici. Je autorem her Nezralé ma-
liny, Ikarův pád, seriálů Sanitka, Dobrá voda, 
scénářů k  filmům Všichni moji blízcí, Učitel 
tance, Fany a mnoha dalších úspěšných děl.

S laskavým svolením rodiny Hubačových nese 
na jeho počest komunitní centrum Satalice 
jeho jméno. Slavnostní otevření komunit-
ního centra proběhne v  den 7. výročí úmrtí  
ve čtvrtek 27. září 2018.

• 15. 9.  Osázíme Satalice společně – přijďte spolu s námi vytvořit komunitní zahradu 
• 20. 9.   Snídaně na peróně 6.30−9.30 hod. na Satalickém nádraží – příjemný start 
               do pracovního dne s kávou a sladkým pečivem
• 21. 9.   Setkání jubilantů – tradiční společné setkání oslavenců dříve narozených
• 27. 9.   Slavnostní otevření komunitního centra – den otevřených dveří 
                ve zrekonstruovaných budovách bývalého areálu statku

Kdo byl Jiří Hubač?

Kulturní akce v září

Komunitní centrum v  městské části Praha-
-Satalice má za cíl podporovat komunitní 
život v městské části. Projekt je podporovaný 
z evropských dotací a kromě základní funkce 
podpory osob v  nepříznivé sociální situaci 
nabídne prostor a aktivity široké veřejnosti. 
Plánovanými aktivitami budeme propojovat 
různé věkové kategorie i  cílové skupiny, or-
ganizovat přednášky a zajímavé prezentace.
Komunitní centrum bude organizační slož-
kou městské části a při jeho provozu budeme 
spolupracovat se smluvními partnery, kteří 
se budou podílet na provozních nákladech 
centra. Celá budova je bezbariérová.

Hlavní sál bude určen pro besedy a přednáš‑
ky. Chystáme pro vás přednášky o zdravém 
životním stylu, trendech ve výživě, povídání 
o přírodě, seznámíme vás s knižními novin-
kami ve stylu literární kavárny, připravíme 
aktuální přehledy možností sportovního vy-
žití (jóga), tvořivé dílny, informace o výsta-
vách v Praze i přilehlých městských částech, 

přednášky o prevenci kriminality související 
mj. s důvěřivostí seniorů, setkání se zajíma-
vými osobnostmi z kulturního a sportovního 
života. Prostor nabídneme i rodinám a sku-
pinkám pro vlastní aktivity či oslavy. Přesný 
přehled akcí bude vystaven na nástěnkách 
městské části i v komunitním centru.
Sál bude také každé odpoledne − kromě pon-
dělí, které patří Klubu seniorů − od 14.00 
do 18.00 hod. zpřístupněn veřejnosti. Je zde 
umístěn automat na kávu a  nealkoholické 
nápoje. K dispozici bude v  letních měsících 
i zahrádka.
Jeden z  prostorů v  přízemí je vyčleněn pro 
stacionář handicapovaných spoluobčanů, 
kteří budou opravovat a  seřizovat vozíky 
a další pomůcky pro lidi s handicapem.

Do prvního patra s  přesune Klub Barev‑
ná loďka, který už druhým rokem úspěšně 
v  Satalicích pracuje. Dává příležitost dětem 
i mladistvým s handicapem setkávat se a trá-
vit čas společně při různých aktivitách.

Dále zde bude probíhat v odpoledních hodi-
nách výuka angličtiny pro různé cílové sku‑
piny (seniory, samoživitelky, rodinné kursy, 
kurs pro matky s dětmi, rodiče).
V  dopoledních hodinách budou prostor 
využívat dětské skupiny se zaměřením na 
životní prostředí, které ocení nedaleký při-
lehlý sad a Satalickou oboru.

2. patro neboli podkroví bude mít k dispozici 
dívčí oddíl Junáka  – Amazonky. Současně 
prostor bude k dispozici satalickým spolkům 
nebo pro různá školení menšího charakteru.

Pro účely komunitního centra bude během 
letního období využíván i  přilehlý výstavní 
prostor, kde se od 27. září do 28. října mů-
žete podívat na výstavu fotografií věnova-
nou životu i dílu významné osobnosti Sata-
lic – scenáristy, dramatika, spisovatele pana 
Jiřího Hubače.

JAK BUDE FUNGOVAT NOVÉ KOMUNITNÍ 
CENTRUM?

Přízemí - prostor pro besedy a přednášky

1. patro - místo pro kluby a kurzy

Podkroví - klubovna a školicí místnost
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• 2015 Dvůr statku
Vyčistění prostor areálu od stavebních buněk, dřevěných přístěnků, garáží a dalšího nepořádku.

• 2015 Budova bývalého Samyca
Po propadnutí azbestové střechy bylo oborným posudkem rozhodnuto o ubourání části budovy A.

• 2016 Obnova hlavní komunikace, zachování historického rázu centra Satalic vytvořením komunikace ze žulových kostek. Původní materiál 
barevných žulových kostek z části silnice zachován a použit na výstavbu suchého poldru, který je základem pro odvodnění srážkových vod, rekon-
strukce příjezdové komunikace K Rybníčku. Rekonstrukce proběhla z finančních prostředků HMP, odboru technické vybavenosti. 

 

Před 3 roky jsme započali s rekonstrukcí sed-
mi budov, které byly ve zchátralém stavu. Teh-
dy jsme ještě netušili, že stav je v  některých 
místech spíše havarijní. Možná už jste také 
zapomněli  – a  tak přikládáme původní foto-
grafie a pro porovnání současný stav, který nás 
opravdu těší.
Na základě průzkumu názorů obyvatel našich 
i okolních městských částí jsme chtěli uspoko-
jit jejich kulturní a sociální potřeby. Nejdůleži-
tější fází bylo zajistit finanční prostředky. Do-
tace jsou, jak jsme postupně zjistili, často příliš 
úzce definované a  projekty se následně při-
způsobují jejich obsahu, než aby sloužily plně 
potřebám poptávky. Přesto se nám podařilo 

zajistit vícezdrojovým financováním a  etapi-
zací celé akce potřebné investiční prostředky. 
V roce 2016 jsme otevřeli první rekonstruova-
nou budovu Základní umělecké školy, která 
působí ve třech oborech (hudebním, výtvar-
ném i tanečním). V roce 2017 jsme rekonstru-
ovali další dvě budovy: jedna slouží jako show 
room vozíků a  pomůcek pro handicapované 
osoby a  v  druhé jsou dílny pro drobné pod-
nikatele (truhláře, kameníky). Části přístavků 
a přílepků budov byly zbourány.
A  to nejlepší nakonec: v  létě letošního roku 
jsme dokončili rekonstrukci podporovaného 
bydlení a  rekonstrukci komunitního centra 
v historické budově bývalé sýpky. 

Vznikne zde stacionář pro pohybově han‑
dicapované, místnost pro kroužky dětí 
a mládeže s handicapem i bez, pro aktivity 
různých zájmových skupin, výstavní sál, li‑
terární kavárna, místnost pro besedy i před‑
nášky. 
Cílem je propojování cílových skupin, ať už 
z pohledu věku, handicapu nebo životní úrov-
ně. Centrum je určeno všem lidem, kteří mají 
zájem o dění kolem sebe, lidem v různých ži-
votních situacích, kteří by měli být podporo-
váni současnou společností.

Více informací se dozvíte při slavnostním 
otevření centra ve čtvrtek 27. 9. od 16 hod.

OBNOVA PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO CENTRA 
KROK ZA KROKEM

JAK ŠEL ČAS VE STATKU…
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•  2016 Revitalizace původního sadu zahrádkářů na park pomocí akce Zelené Satalice.

• 2016 Rekonstrukce původní budovy správy statku – slavnostní otevření celkově rekonstruované a zateplené budovy C jako Základní umělecké 
školy Marie Podvalové, sídlící do té doby v menších prostorách bývalé hájovny a základní školy. ZUŠ rozšiřuje svou činnost původního hudební 
oboru o další, a to výtvarný a v roce 2017 o taneční. Rekonstrukce proběhla v rámci dotace SFŽP, MHMP, spolufinancováním MČ. Probíhala ve 
dvou etapách, vnitřní a vnější rekonstrukce. Nová hodnota budovy: 10.500.000 Kč.

• 2017 Rekonstrukce budovy skladů – objekt G částečně ubourán, aby mohl vzniknout prostor pro budoucí výstavbu podporovaných bytů v sou-
sedním objektu. Na ubourané části jsou nyní předzahrádky. Byla vyměněna střešní krytina, došlo k výměně oken a dveří, nové fasádě i plynofikaci 
budovy. Rekonstrukce byla financována z dotace HMP. Nyní je prostor pronajímán. Nová hodnota budovy: 1.400.000 Kč.

• 2017 Bývalý kravín – cílem byla sanace budovy B, aby mohla dále sloužit k pronájmům. Bylo nutné vyměnit střešní krytinu, okna a dveře, ubou-
rat přístěnky, odvlhčit budovu odvětraným soklem, drenážemi obvodového zdiva, novými okapovými svody a vytvoření svodů srážkových vod, 
budova byla plynofikována. Současná hodnota budovy: 8.200.000 Kč.

4
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• 2018 Dokončena přestavba bývalé sýpky na komunitní centrum
Projekt vznikl za přispění evropských fondů z Pólu růstu, dotace z MHMP a spoluúčasti MČ. Nová hodnota objektu: 17.100.000,- Kč.

• 2018 Dokončení rekonstrukce budov bývalých stájí a ubytovny na byty - v budově F vzniklo 6 nových malometrážních bytů s předzahrádka-
mi, půdní prostor je po zkapacitnění čistírny odpadních vod Kbely určen k dalšímu využití pro bydlení. Budova E rozšíří účel komunitního centra 
o výstavní sál. Dotace na podporované bydlení z HMP. Nová hodnota objektu F: 11.900.000 Kč.

• 2018 Revitalizace požární nádrže připojení k prostoru areálu komunitního centra, možnost klidného posezení a procházky. Kromě estetického 
zlepšení nádrže došlo i k technickým úpravám nádrže. Dotace HMP.

• 2018 Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A − po zhodnocení technického stavu budovy bylo rozhodnuto o jejím ubourání, střešní 
krytina byla použita při rekonstrukci budov E,F. Vytvořen prostor s pódiem pro konání kulturních akcí. Investice financována z dotace HMP.

5



Satalický zpravodaj / září 2018

www.satalice.cz6
FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE AREÁLU STATKU
Nové byty (budova F) – probíhá financování

Fond rozvoje dostupného bydlení hl. m. Prahy 11.391.000 Kč

spoluúčast městské části Praha-Satalice      500.000 Kč

Komunitní centrum (budova D) – probíhá financování
Celkové investiční náklady  max. 17.604.745 Kč

náklady do srpna           17.100.000 Kč

dotace EU fondy              8.000.000 Kč 

dotace MHMP              4.802.400 Kč 

městská část Satalice              4.802.400 Kč

Revitalizace požární nádrže – probíhá financování
dotace MHMP              2.000.000 Kč

spoluúčast MČ                 540.000 Kč 

Rekonstrukce budov A, B, G, E, komunikace a plynofikace areálu – probíhá financování
dotace MHMP           19.000.000 Kč

spoluúčast MČ             1.000.000 Kč

Fitpark – probíhá financování
dotace MHMP             600 000 Kč

spoluúčast MČ               75 000 Kč

ZUŠ 
Celkové investiční náklady           10.500.000 Kč

dotace MHMP              3.495.100 Kč 

dotace SFŽP              2.007.800 Kč 

městská část Satalice              4.997.100 Kč 
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Možná se ptáte, proč jsou silnice a dálnice 
rozkopané především v  době dovolených. 
Bohužel, procesy povolování a  soutěže 
k  rekonstrukci komunikací běží poměrně 
pomalým tempem v  horizontu několika 
let a předchází jim schvalovací procesy na 
mnoha místech a  následné uvolňování fi-
nancí z rozpočtu města.
Již od roku 2014 se snažíme zajistit rekon-
strukci ul. K Radonicům. Máme za sebou 
všechny stupně projektové dokumentace 
a zapracování připomínek k projektu. Do-
konce proběhlo výběrové řízení a  byl vy-
brán zhotovitel. Následovalo rozhodnutí 
Rady HMP, zda k rekonstrukci může dojít, 
a  na to navazují smluvní procesy se zho-
tovitelem. I  když čas neustále běží, přesto 
stále doufáme, že tak, jak jsme slíbili, letos 
rekonstrukce K Radonicům opravdu začne. 
Proto pokud se zeptáte, proč zase začne 
před zimou, my odpovídáme, buďme rádi, 
že začne :-).
Při tomto zdlouhavém postupu bychom 
rádi poděkovali odboru technické vybave-
nosti hlavního města Prahy za finanční do-
taci v našich projektech a již uskutečněnou 
rekonstrukci komunikací: K Rybníčku, Za 
Novákovou zahradou, U Arborky, Hálova, 
Marvanova, K Pyramidce, Drahelická a Za-
hrádkářů; opravu mostku a obnovu chod-
níku Za Školkou a u zdravotního střediska, 
protože i  u  těchto projektů byla příprava 
náročná a  dlouhá. Ulice Budovatelská je 

připravena projektově, ale ještě nejsou 
všechna vyjádření kladná.
Poděkování patří Technické správě komu-
nikací za realizaci silnice K Cihelně v roce 
2016, za současnou přípravu výměny sema-
foru u školy, probíhající přípravu realizace 
cyklostezky Satalice ‑Vinoř a také přípravu 
protihlukových opatření na Vysočanské ra-
diále.

Další poděkování směřuje k odboru život-
ního prostředí hlavního města Prahy, kte-

rý na náš podnět vybuduje nový lesopark  
Arborka v  lokalitě za železničním most-
kem směrem k Vysočanské radiále. Park se 
bude rozkládat mezi ulicemi Budovatelská, 
Novopacká, Za Novákovou zahradou. 

Součástí parku budou rozsáhlé plochy no-
vého lesa a  luk. Park bude mít přírodní 
lesní charakter, bude doplněn mlatovými 
a  asfaltovými cestami pro pěší, bruslaře 
i  cyklisty. V  současné době odbor vybírá 
zhotovitele úprav.

KOMUNIKACE A STEZKY V SATALICÍCH

Hodně, a jakých pěkných…

1. Některá z  nich jsou určena pro sportovní 
kluby a profesionální sportovce. Ta jsou umís-
těna ve Sportareálu. Jedno z nich bylo z dota-
ce HMP letos rekonstruováno, jedná se o fot-
balové hřiště s umělým travnatým povrchem.

2. V  ulici U  Arborky v  těsné blízkosti Spor-
tareálu právě vzniká nové travnaté tréninkové 
hřiště se zavlažováním na pozemku budoucí 
hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných ha-

sičů. Je financované z dotace hlavního města 
Prahy a  v  budoucnu bude sloužit také veřej-
nosti.

3. Další multifunkční hřiště určené pro širokou 
veřejnost je v areálu skautů v ulici U Obory. 
Zde můžete hrát například nohejbal, volejbal, 
florbal nebo hokejbal, skákat panáka apod.

4. V mateřské školce o minulých prázdninách 
přibylo hřiště s vodními prvky, což v letošním 
horkém létu děti velice ocenily. Další dětská 
hřiště jsou v ul. Kemrova, Menšíkova, u domu 
seniorů.

5. Díky dotaci odboru sportu a  volné času 
HMP ani základní škola nezůstane pozadu. 
Během letních prázdnin došlo k  revitalizaci 
přírodního travnatého hřiště a  navazujícího 
antukového softbalového hřiště. Nově bude 
mít ZŠ atletickou dráhu a prostor pro skok 
daleký. Součástí revitalizace a  rekonstrukce 
školy je i obnova oplocení a zídek stávajících 
hřišť.

6. Mezi hřiště můžeme zařadit i stále populár-
nější fitparky. Jeden z  nich jsme za přispění 
dotace z  HMP a  Českého olympijského vý-
boru v  rámci akce Praha sportovní vytvořili 
v  areálu nově vzniklého komunitního centra 
Jiřího Hubače. Jsme rádi, že si už našlo svo-
je příznivce zejména u  sportovně založených 
mladých lidí. Další vybudovalo hlavní město 
Praha, odbor životního prostředí v lesoparku 
Satalic, slouží návštěvníkům už dva roky.

KOLIK MÁME V SATALICÍCH HŘIŠŤ?

LESOPARK ARBORKA
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KRONIKÁŘI 
SATALIC

Narodil se v  roce 
1944 v  Satalicích. 
Po ukončení zá-
kladní školy se vy-
učil radiomechani-
kem a maturoval na 
průmyslové škole 
sdělovací techniky. 
Několik let pracoval 

ve výboru TJ Satalice, později ve výboru 
Sokola, kde působil také jako starosta. 
Několik let byl i zastupitelem MČ Pra-
ha-Satalice. V  roce 2004 převzal vedení 
Místní veřejné knihovny, kde působí 
dodnes. V  témže roce převzal i funkci 
kronikáře a nastal pro něj nelehký úkol, 
doplnit nezapsané roky 1996–2003, což 
se mu nakonec se ctí podařilo.

Narodil jsem se 
v  roce 1955 u sv. 
Apolináře v  Praze, 
ale své první jízdy 
v kočárku jsem ab-
solvoval na dvorku 
u Bukáčků v  ul. 
Zahrádkářů. Po 
ukončení základní 

školy jsem se vyučil knihkupcem a po 
vojně jsem si udělal maturitu na Střed-
ní knihovnické škole. Celý svůj profesní 
život jsem se pohyboval mezi knihami a 
hudbou. Do Satalic jsem se vrátil v roce 
1993. Od roku 2006 jsem členem zastu-
pitelstva MČ Praha-Satalice. V roce 2017 
jsem byl požádán, abych vedl kroniku po 
odstoupivším M. Koděrovi. Rád jsem se 
tohoto úkolu ujal, protože historie mé 
rodné obce mě zajímá a bud rád zachyco-
vat nové proměny naší obce.

Je tomu přesně 70 let, kdy paní 
učitelka Kristina Lejsková zapsa‑
la první záznam do Kroniky obce 
Satalice. V  předcházejících číslech 
zpravodaje jsem vás postupně se‑
známil s  těmi, kteří po těch 70 let 
pokračovali v  zachycování historie 
naší obce. A tak mi dovolte, abych 
tento miniseriál ukončil poslední‑
mi dvěma kronikáři.

MILOŠ KODĚRA

LIBOR VRABEC

Heidi’s bakery je malá kavárna, kde si můžete 
sednout na pravou irskou snídani, oběd a dort. 
Je proslulá díky svým skvělým dortům a cup-
cake, které se tam pečou každý den. Dorty si 
tam objednává celé město Cobh, a tak se jich 
tam upeče až 30 za týden. V kuchyni pracují 
vždy dva lidé, kteří připravují všechno jídlo od 
snídaně až po ty dorty. Další dva pak pracují 
vpředu u pokladny a jako obsluha.
Pracovala jsem v  malé kavárně od 9:00 do 
17:00. Ráno jsem přišla, vyluxovala a vytřela, 
zkontrolovala, jestli je na každém stole do-
statek cukru a  ubrousků. Poté jsem nechala 
udělat nový led a  čekala na první zákazníky. 
Když nikdo nechodil, uklízela jsem ledničky 
a mrazáky, myla nádobí, případně jsem různě 
otírala poličky. Když přišli zákazníci, obslou-
žila jsem je a  snažila jsem si s  nimi povídat. 
Nápoje jsem připravovala sama a  ve volných 
chvílích jsem pomáhala v kuchyni.
Díky této praxi jsem zjistila, jaké to je pracovat 
v Irsku a co to všechno obnáší pracovat v ka-
várně. I protože přes to, že byla malá, bylo toho 

hodně co dělat každý den. Byla to moje druhá 
praxe v kavárně, a  tak jsem u něčeho věděla, 
co a jak funguje, ale mnoho věcí pro mě bylo 
úplně nových. A bylo zajímavé vidět, jak každá 
kavárna má svůj vlastní řád.
Ze začátku pro mě bylo těžké rozumět lidem, 
kteří mají silný irský přízvuk. V průběhu mě-
síce se to zlepšovalo stejně jako moje komuni-
kace a slovní zásoba.
Ubytována jsem byla v rodině půl hodiny vla-
kem od Corku na ostrově Cobh. V rodině jsem 
byla ještě se svými spolužačkami. Měly jsme 
svůj pokoj a svoji koupelnu. Snídani a večeři 
jsme měly vždy připravenou doma a k obědu 
jsme měly připravený nějaký sendvič a ovoce, 
co jsme si vzaly do práce.
Každý víkend jsme mohli jezdit na výlety. 
Podívali jsme se na Blerney Castle, Cliffs of 
Moher, Spike Island, Dublin, Jameson Experi-
ence, Titanic muzeum a  mnoho dalších zají-
mavých míst.
Grant nám uhradil ubytování, stravování, hro-
madnou dopravu tady v Irsku, letenky a také 
nám zbylo kapesné, abychom mohli hradit 
další nutné výdaje.
Než jsme na stáž odjeli, chodili jsme na pří-
pravné hodiny ve škole po vyučování, kde 
jsme psali testy v  angličtině a  potom jsme si 
je společně opravovali a zapisovali, v čem jsme 
chybovali. To nám pomohlo se připravit na 
stáž.
Celá stáž se mi moc líbila a jsem moc ráda, že 
jsem se přihlásila.

Sára Fialová

V  roce 2017 jsme dostali od hlavního města 
Prahy dotaci ve výši 9,7 mil. Kč na rekonstruk-
ci školy. Z této dotace došlo k zateplení pláště 
budovy, zastínění oken venkovními žaluziemi, 
výměnu světlíků v  posledním patře budovy, 
oplocení hřišť, rekonstrukci družiny a vytvo-
ření čekárny pro rodiče. Do konce září bude 
tato rekonstrukce dokončena. Ve škole během 
letních prázdnin proběhla výmalba jednotli-

vých tříd, sborovny, jídelny, kuchyně, družiny 
i chodeb. Škola nás také požádala o rekon-
strukci travnatého a navazujícího softbalové-
ho hřiště, dotaci dostala městská část ve výši 
2.251.800,- Kč z hlavního města Prahy v rámci 
programu na podporu sportovišť, proto bě-
hem letošních prázdnin došlo k rekonstrukci a 
následně vznikla i atletická dráha a doskočiště 
pro skok daleký.

Za zkušenostmi do Anglie s Obchodní 
akademií Satalice a Erasmem

STAVEBNÍ ÚPRAVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
– větší pohodlí pro děti, učitele i rodiče

Sledujte www.oapraha.cz nebo vývěsku školy, v září otvíráme jazykové a doučovací kurzy!
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Vážení rodiče a příznivci naší 
satalické základní školy,

3.  září začal pro všechny žáky a  učitele nový 
školník rok. Těšíme se, že ho zažijeme v nově 
pořízeném příznivém vnitřním klimatu. Tato 
formulace zní trochu zvláštně, zaslouží si pro-
to vysvětlení. Až do letoška měla část školní 
budovy nad sebou světlík, pod kterým bylo 
v  létě obrovské nevětratelné vedro a  v  zimě 
pro změnu prostory s ním související nešly vy-
topit. Konečně už bude všechno jinak! Během 
léta byl zásluhou vedení naší městské části vy-
měněn za supermoderní okna, a navíc s ven-
kovním zastíněním, která jistě budou fungo-
vat naprosto optimálně. Během letní prázdnin 
proběhly i další úpravy. Celá školní budova je 
čistě vymalovaná. Učebna hudební výchovy 
díky rodičům, přesně díky finančnímu přispě-
ní Spolku satalická škola, má na podlaze i na 
vyvýšených stupních určených k  sezení nový 
koberec. Kromě toho začátkem školního roku 
ještě budou dokončeny práce na obnově a mo-
dernizaci školního hřiště. 
Máme se tedy na co těšit!

Skvělé školní prostředí si zaslouží i  skvělou 
školní práci. Odkud a  kam ta naše směřu-
je? Vycházet vždy musíme z aktuální situace, 
jaké máme žáky, jaký máme pedagogický sbor 
a jaké další podmínky fungování nám nastaví 
stát. V  současné situaci naší země, kdy je ši-
roká nabídka pracovních míst a naprostý ne-
dostatek učitelů v Praze a Středočeském kraji, 
nebylo snadné získat pro naši školu všechny 
potřebné učitele, a navíc právě ty, kteří u nás 
nyní s žáky pracují.

Máme pedagogický sbor, který je připraven 
táhnout za jeden provaz. Shoduje se na prio‑
ritách dobré školy, kterými jsou:
• zajišťujeme pro žáky bezpečné a přívětivé
   školní prostředí,
• chceme rozličnými metodami v žácích 
   probouzet zájem o vzdělávání,
• velký důraz klademe na zvládnutí českého 
   jazyka, matematiky a cizích jazyků, 
   které jsou nástroji k chápání ostatních oborů,
   místo samoúčelného odříkávání přehledů
   z učebnic chceme učit žáky rozlišovat hlavní 
   a důležité údaje a odhalovat souvislosti 
   a vztahy mezi nimi, bez memorování 
   nepodstatných informací, budou naši žáci
   mít daleko větší šanci zvládnout ty 

  podstatné, ke kterým se budeme opakovaně
  vracet,
• snažíme se věnovat stejnou měrou dobrým 
   žákům, jako těm, kteří potřebují naši 
   podporu a pomoc, v našich hodinách musí 
   pracovat všichni,
• ke každému žákovi se snažíme přistupovat   
   individuálně, při jejich hodnocení 
   nechceme hledat chyby, ale chceme 
   vyzdvihovat, co dokázali,
• vedeme žáky ke vzájemné spolupráci 
   a respektu,
• učíme je prezentovat a obhajovat své názory 
   a svou práci,
• učíme je znát a hodnotit samy sebe, 
   kvalitně připravujeme žáky na přijímací  
  zkoušky na střední školy a pro další studium.

A jako novinky chystáme pro nový školní rok? 
Všechny rodiče hned na začátku roku popro-
síme o  trpělivost při vyplňování souhlasů se 
zpracováním osobních údajů, které po nás 
vyžaduje nařízení EU, tzv.  GDPR. Protože je 
pro nás důležité, jak školu vnímáte vy, rodiče, 
v září vás oslovíme anketou, kde vás požádá-
me o vyjádření vašich názorů. Mezi další no-
vinky patří například změna objednávacího 
systému obědů ve školní jídelně, která vám 
umožní aktuálně sledovat stav konta vašeho 
dítěte a  i  to, zda a  jak často chodí na obědy. 
Deváťáků se týkají změny podmínek tvorby 
a prezentace Závěrečných prací. Žáci od 5. do 
9. tříd společně na jaře vyjedou na outdoorový 
zážitkový kurz.

Začíná nám nové „10měsíční dobrodružství“ 
a my se na něj těšíme.

I. Horáčková, ředitelka školy

Provoz mateřské školy bude po prázdni-
nách zahájen 3. 9. 2018 nejen pro děti, 
které již do školky chodily, ale už i pro děti 
nové. Rodiče byli seznámeni se „zvykací“ 
dobou pro nově příchozí již při zápise, 
budeme těšit na nové školáčky a věříme, 
že se dětem u nás bude líbit jako těm, kte-
ré k nám chodí delší dobu. Pro děti bude 
připraveno mnoho hraček jak ve třídě, tak  
i na zahradě, děti si budou zvykat na nové 
prostředí, potkají zde spoustu kamarádů, 
které znají ze cvičení, nebo z  parku, kam 
doposud chodily se svými maminkami. 
Budou mít spoustu zážitků, zažijí spoustu 
příjemných chvil a naučí se mnoho nového 
– třeba při podobných aktivitách, jako bylo 
setkání s hasiči.

V září AHOJ!

Marie Špalková, řed.  mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018‑2019

TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY!

Nové otvíratelné střešní světlíky
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Ještě než vám představíme kulturní a spole‑
čenské akce letošního podzimu a zimy, při‑
nášíme vám kratičké zhodnocení T ‑Mobile 
olympijského běhu, které už se nevešlo do 
uzávěrky minulého čísla. Tak tady je, textem 
i obrazem :‑)

Na druhý ročník bronzového závodu T ‑Mobi‑
le olympijského běhu, který se konal ve stře-
du 20.  června v  Satalicích, se přihlásilo 144 
běžkyň a běžců. Zájem proběhnout se jen tak 
krásnou okolní přírodou nebo zkusit poměřit 
své síly s ostatními sportovci byl tak na trase 
dlouhé 5 km o třetinu vyšší než loni (taky aby 
ne, když ten „náš“ byl hodnocen jako jeden 
z nejlepších!).
Nejrychlejšími závodníky byli v  kategorii 
mužů Tomáš Doktor a v kategorii žen Zuza-
na Kynclová. Blahopřejeme však nejen jim, ale 
všem sportovcům, kteří svou účastí podpořili 
kromě svého kardiovaskulárního systému také 
Českou olympijskou nadaci, jež umožňuje 
sportování dětem z chudých rodin.
Děkujeme přírodě za zajištění krásného poča-
sí a také všem organizátorům, dobrovolníkům 
na trati, dobrovolným hasičům za zajištění ob-

čerstvení i panu Pirochovi za fotodokumenta-
ci. Už se těšíme na třetí ročník, třeba se nás 
sejde zase o něco víc.

Na co se těšíme?
PODZIMNÍ DIVADLO
V pátek 5. 10. k nám po roce a půl opět zaví-
tá Divadelní spolek Tyl z Bakova nad Jizerou 
s komedií „Sex na vlnách“, jež se bude ode-
hrávat v  éteru jedné noční rozhlasové show 
rádia Vlna. Vstupné pro dospělé je 70 Kč. 
Představení není vhodné pro děti (ale kdybys-
te je přece jen chtěli vzít s sebou, cena pro ně je 
50 Kč). Začínáme v Sokolovně v 19.30 hodin, 
ale přijďte klidně dřív, ať si dáte před předsta-
vením ještě něco dobrého :-)

LAMPIONY NA SVATÉHO MARTINA
V neděli 11. 11. pro vás a především vaše děti 
chystáme lampionový průvod s každoročním 
překvapením. Začátek akce ještě včas upřes-
níme na vývěsce i  webových a  facebooko-
vých stránkách obce, bude záležet na tom, jak 
brzy se setmí :-) Těšíme se na celé rodiny, jen 
své zvířecí miláčky nechejte tentokrát raději 
doma, aby nebyli nervózní z přílišného davu 
lidí a možného hluku.

ADVENT
V  předvečer prvního adventního víkendu, 
v  pátek 30.  11.  , se můžete všichni těšit na 
koncert kapely Brass Avenue v sokolovně. Že 
je to ta stejná jako loni? Ano!!! Dostali jsme od 
vás totiž mnoho nadšených reakcí, a tak jsme 
tento mužský dechový showband, který svou 
energii přenese opravdu na každého poslu-
chače a přemění jej na tanečníka, pozvali ještě 

jednou :-) Rádi prý přijedou a přivezou s se-
bou ještě více světových hitů ve svém osobi-
tém aranžmá. Takže, jestli jste jejich vystoupe-
ní loni promeškali, chystejte taneční střevíce, 
máte posledního listopadu druhou šanci.
Hlavní adventní program v sobotu 1. 12. se le-
tos poprvé odehraje v nově otevřeném Komu-
nitním centru Jiřího Hubače v areálu bývalého 
statku. Nebudou chybět hudební vystoupení 
satalických dětí ze ZUŠ, školky i školy, vánoč‑
ní dílničky, ukázky řemesel nebo třeba stán‑
ky s občerstvením.
Každoroční součástí adventního víkendu je 
i dobročinná prodejní aktivita ve formě sou‑
sedského pečení, jejíž výtěžek nám pomáhá 
financovat kulturní akce během celého roku. 
Pokud se do ní budete chtít aktivně zapojit 
a  upéct pro tuto příležitost cokoliv, co vám 
samotným chutná, budeme rádi. Vítány jsou 
dobroty sladké i slané, předem děkujeme.
Vrcholem sobotního adventního odpoledne 
pak bude rozsvícení vánočního stromu a ná-
sledovat bude koncert v kapličce.

ZPÍVÁNÍ KOLED
Poslední akcí letošního roku bude tradiční 
společné zpívání koled u kapličky s rodinou 
Šulcových na Štědrý den dopoledne.
 
Přesné začátky jednotlivých akcí upřesníme 
na vývěsce i webových stránkách MČ a jejím 
facebookovém profilu. Těšíme se na vás a ví-
táme i dobrovolníky, kteří chtějí pomoci s jed-
notlivými akcemi. Hlásit se můžete na adrese: 
kulturasatalice@gmail.com

 
Daniela Smižanská 

a Michaela Nováčková

KULTURNÍ ŽIVOT v našich Satalicích od června až do prosince

Místní knihovna se od září vrací 
ke standardní otevírací době.

Pondělí   15.00−18.00
Čtvrtek    09.00−11.00
                  15.00−18.00

Veřejné čtení plánujeme již do 
nově otevřeného komunitního 
domu.

KNIHOVNA 
V SATALICÍCH 
VE ŠKOLNÍM ROCE

Dne 15. 9. (SO) 2018 se uskuteční akce pro 
současné a především bývalé členky našeho 
83. dívčího skautského oddílu Amazonek, a 
to v rámci 20. výročí od založení oddílu. Sr-
dečně jste všichni zváni – trochu si nostalgic-
ky zavzpomínáme na společné skautování, 
a to v naší klubovně, která se stále ještě na-
chází v ulici U Obory − hned za Mateřskou 
školkou. Akce je plánovaná od 14 do 19 hod, 
ale můžete se trousit, jak potřebujete, a když 

dáte vědět Rusalce, že dorazíte, budeme rádi  
(na tel: 607 890 048). 

Program: drobné pohoštění, prohlížení sta‑
rých kronik a fotek + povídání, případně 
oblíbené oddílové hry (např. lístečky, parla‑
ment, hututu apod. dle vaší fantazie) a tábo‑
rák s opékáním buřtů.

Na setkání se všemi se těší Rusalka

AMAZONKY SLAVÍ 20. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ODDÍLU 
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Letní měsíce proběhly ve Sportareálu ve znamení stavebních úprav. Dotace ve výši 12,9 mil. z magistrátu hlavního města Prahy, odboru 
sportu a volného času umožnila ve Sportareálu revitalizovat umělou fotbalovou plochu a dva tenisové kurty. Ke komfortu hřiště významně 
přispěje i další letošní magistrátní dotace ve výši 4,9 mil na moderní led osvětlení a nové oplocení.
To ovšem nebyly jediné dotace ve Sportareálu, městská část na základě dotace z hlavního města Prahy ve výši 2,05 mil. korun začala s vnitř-
ní rekonstrukcí budovy, a to rekonstrukcí všech fotbalových i tenisových šaten, včetně sprch a nové hydroizolace. V letošním roce proběhne 
ještě rekonstrukce vikýřů pokojů, do kterých zatéká, a případná výměna sádrokartonů v pokojích.

Ačkoliv Sportareál letos procházel několika stavebními rekonstrukcemi, konala se zde ve dnech 27.−29. 7. tradiční Anenská pouť. Pořádal 
ji Sbor dobrovolných hasičů Satalice, který zároveň slavil 120 let od svého založení. Hlavním programem byly pouťové atrakce, letní 
kino s filmem „Dvě nevěsty a jedna svatba“, výstava hasičské techniky i předvedení hasičského zásahu jak dospělých, tak i malých hasičů. 
Atmosféru podpořil festival amatérských kapel.
Hospodaření společnosti je stabilizované, provozní dotace ze strany městské části v tomto roce nebyla nutná.

AKTIVITY VE SPORTAREÁLU
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Nyní je firma Flaga,  s.  r.  o.  – Plnírna Satalice 
objektem zařazeným do skupiny B ve smyslu zá-
kona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných ha-
várií. Je zařazena mezi objekty s nebezpečnými 
látkami podle zákona o posouzení rizik závažné 
havárie, proto zpracovává bezpečnostní zprávu 
a jednou za 5 let předkládá k posouzení. Řídí se 
směrnicí EU (tzv. SEVESO III). V oblasti řízení, 
technických a  bezpečnostních standardů měly 
být do společnosti implantovány všeobecně plat-
né standardy mezinárodních společností s  ak-
ceptací přístupu a zkušeností UGI corp.
Pro ujištění o dodržování těchto standardů ne-
chala MČ Praha -Satalice zpracovat u společnosti 
ISATECH v červenci 2017 Analýzu bezpečnost-
ní zprávy. Analýza však potvrdila naše obavy, že 
v bezpečnostní zprávě Flagy ze dne 23. 8. 2016 
jsou chyby a  nepřesnosti v  několika bodech. 
Mimo jiné vstupy pro výpočty jsou zkreslené 
a  nelze ověřit správnost výpočtů. Městská část 
Praha -Satalice považuje za nejvíce rizikové dva 
nadzemní kulové zásobníky, které jsou funkční 
od r. 1975, a také venkovní vedení potrubí plynu 
v areálu.

Vzhledem k  rizikovosti provozu vnímáme tyto 
skutečnosti jako vážné nebezpečí a  apelujeme 
na zvýšenou četnost a kvalitu kontrol všemi do-
tčenými kontrolními orgány. Proto jsme na tuto 
skutečnost upozornili Odbor krizového manage-
mentu HMP, Českou inspekci životního prostře-
dí, Ministerstvo životního prostředí, Hasičský 

záchranný sbor, Oblastní inspektorát práce pro 
hlavní město Prahu, Ministerstvo obrany – od-
bor dohledu nad vojenským letectvím, Úřad pro 
civilní letectví, bezpečnostní radu Prahy 19. Pro-
blematika byla projednána také na Výboru pro 
bezpečnost ZHMP v  lednu a  únoru 2018. Vý-
stupem z  lednového jednání (24.  1.  2018) bylo 
svolat schůzku s vedením Flagy. Dne 28. 2. 2018 
proběhla schůzka na téma zabezpečení a moder-
nizace provozu Flagy za účasti radního Hadravy, 
oddělení krizového managementu HMP, zá-
stupců letiště Kbely, vedení městské části Praha-
-Satalice a  zástupců vedení společnosti Flaga 
a UGI. Situace se však neposunula, vedení Flagy 
vnímá svůj provoz jako bezpečný.

Starostové následujících městských částí: Sata-
lice, Kbely, Praha 14, Horní Počernice, Vinoř, 
Čakovice požádali hl. m. Prahu o  odkup are-
álu. V  žádosti mimo jiné uvádějí, že se jedná 

o  rizikový provoz s vysokým počtem rutinních 
manipulací s  tlakovými lahvemi, stáčení ze že-
lezničních cisteren a autocisteren, přečerpávání, 
skladování v  nadzemních zásobnících v  areálu. 
Nadzemní kulové zásobníky o objemu 1.000 m3 
jsou 43 let staré. Dle analýzy bezpečnostní zprá-
vy s  teplotou stoupá a klesá tlak v  zásobnících. 
Při velkých mrazech se může projevit křehnutí 
materiálu a svarů. Při vysokých teplotách v létě 
(36 °C ve stínu) dochází k pnutí způsobeným za-
hřátím od slunce. Dále se musí zohlednit nestej-
noměrné zahřátí ve stínu a  na slunci. S  vyšším 
tlakem v  létě může dojít k prasknutí zásobníku 
z  tzv.  vnitřních příčin jako je stárnutí a  únava 
materiálu, nestejně provedené svary.

V takovém provozu může vzniknout při jakém-
koliv pochybení domino efekt a havárie je roz-
šířena na celý provoz. Při havárii typu BLEVE 
efektu (ohnivá koule z  nadzemního zásobníků 
o  průměru cca  450 m) má intenzitu vyšší než 
35 kW/m2, tedy osoba jí zasažená zemře. Dosa-
hy tepelné radiace BLEVE z kulového zásobníku 
jsou v  dosahu 741 m s  50  % pravděpodobností 
úmrtí. Dosah tepelné radiace je až 1.100 m, 
kdy je 1% pravděpodobnosti úmrtí. Vzhledem 
k tomu, že v dosahu jsou škola s 550 žáky, v těsné 
blízkosti Sportareál a obytné soubory i dopravní 
tepny, starostové požádli hl. m. Prahu o  odkup 
areálu.

Sama společnost Flaga ve své výroční zprávě 
uvádí mimo jiné, že se Flaga „v  rámci politiky 
své firmy snaží usilovat o  neustálé zlepšování 
systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a  systému prevence závažných havárií. Identifi-
kovat a analyzovat rizika ohrožení života a zdraví 
osob, rizika havárií technických zařízení a rizika 
pro životní prostředí u stávajících, plánovaných 
a nově budovaných technologií. Na základě vý-
stupů z těchto analýz tato rizika vhodnými opat-
řeními vyloučit či snížit“.
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FLAGA – rizikový provoz v naší městské části

Areál v roce 1985 Areál v roce 2018 − vidíte nějaký rozdíl?

Nejprve pár informací na úvod. Historie 
provozu se váže k r. 1942, kdy první plnírnu 
plynu založil německý občan George Tyzcka. 
V roce 1945 byl podnik znárodněn, v průbě-
hu 50. a 60. let docházelo k postupným úpra-
vám a rozšíření provozu, patřil pod Středo-
české plynárny a následně nesl název Český 
plynárenský podnik k. p.  Do roku 1990 byl 
největším dodavatelem propan -butanových 
lahví pro Prahu a Středočeský kraj, s rozvo-
jem plynových přípojek však jeho aktivita 
klesala. V roce 1995 byl podnik privatizován 
firmou Progas, k. s. a v roce 1996 integrován 
do fy Český Plyn, k. s. V roce 2006 vytvořila 
FLAGA a největší německá LPG společnost, 
PROGAS (člen Thyssen Group), joint ven-
ture, čímž vytvořila jednu z největších LPG 
skupin ve střední Evropě. Od roku 2009 je 
majitelem celé společnosti spol. UGI se síd-
lem v USA.

Během letošního roku byly kontroly provede-
ny a stanoveny lhůty na odstranění nedostat-
ků. Přepracovanou bezpečnostní zprávu měla 
Flaga předložit v termínu do 31. 7. 2018.
Při zpracování připomínek k  Metropolitní-
mu plánu byla Městskou částí Praha -Satalice 
podána připomínka, aby byly obdobné rizi-
kové provozy vymístěny mimo obydlenou 
oblast a  nebyly v  Metropolitním plánu ak-
ceptovány, a  připojen apel na zastupitelstvo 
hl. m. Prahy, aby přistoupilo k  vyvlastnění 
pozemku za účelem zajištění ochrany obyva-
telstva hl. m. Prahy. Také městská část Pra-
hy 19, zásadně nesouhlasí s  pokračováním 
provozu Flaga - Plnírna plynu v  Satalicích. 
Zchátralý, zanedbaný a rizikový areál do hus-
tě obydlené a stále se rozvíjející části hlavního 
města, který je navíc v  těsné blízkosti letiště 
Kbely, které slouží mimo jiné k  leteckému 
odbavení ústavních činitelů, nepatří. V  za-
stavitelné produkční lokalitě, tak jak ji návrh 
Metropolitního plánu definuje, by neměly být 
provozy, které přímo do vzdálenosti několi-
ka kilometrů ohrožují životy a  zdraví osob. 
V  příloze č.  7 v  tabulkové části je uveden: 
Kód 926-926/-/1; Název Zóna havarijního 
plánování Flaga Český plyn, který ale dále 
nemá uvedenu důslednou ochranu majetku 
a především zdraví a životů obyvatel a tento 
kód je uveden u lokalit nejen v Satalicích, ale 
také ve Kbelích, Vinoři, Kyjích, Hloubětíně 
a pravděpodobně i jinde.

Městská část by chtěla docílit minimálně 
modernizace areálu Flaga takovým způso-
bem, aby odpovídal světovým standardům 
bezpečnosti, pro zajištění bezpeční našich 
obyvatel by však bylo ideálním řešením 
přestěhování provozu mimo obytné území 
Prahy. I  Spolek Občané Satalic za udržení 
životního prostředí se zajímá o celou situaci 
a učinil některé kroky ke změně stávající ne-
utěšené situace.
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Ve výběrovém řízení na funkci ve‑
doucího (tajemníka) úřadu městské 
části byla vybrána a následně k 1. 8. 
2018 jmenována paní Bc. Bibiána 
Krejčová. Ráda by se na dalších řád‑
cích představila a bude se těšit na 
osobní setkání s vámi:

Vážení občané Satalic,
v roce 2008 jsem dokončila bakalářské 
studium na VŠFS, obor Veřejná správa, 
specializace Politický management. 
Ráda bych svoje dosažené vzdělání 
a dlouholeté pracovní zkušenosti zúro-
čila kvalitní prací u vás v  Satalicích. 
Tím, že bydlím v  nedalekých Letňa-
nech a ráda sportuji, Satalice a jejich 
okolí dobře znám.
V prvních měsících se detailně sezná-
mím s veškerou agendou zaměstnanců 
úřadu a  se vším, čím bych vám byla 
prospěšná a nápomocná. V budoucnu 
bych ráda ukázala, že jsem dobrý kole-
ga, který dokáže pracovní kolektiv vést, 
motivovat i  podpořit, a že se na nás 
jako na úřad budete moct spolehnout.
Ve své funkci chci především odvádět 
kvalitní práci a za svá rozhodnutí nést 
plnou zodpovědnost. Těším se, že se 
budeme setkávat zejména při příjem-
ných příležitostech.

KDY?  
Sobota 15. 9. 2018, 8.00 – 11.00 hod

KDE?
Areál komunitního centra 
(bývalý areál statku) K Rybníčku 8

Líbí se nám, že chcete stejně jako my, 
aby naše okolí bylo krásné a udržované.

Přijďte a přineste květiny, keříky a keře, kte-
ré na vaší zahrádce už nemají místo.Vytvo-
říme společně komunitní zahradu v areálu 
nově vznikajícího komunitního centra.
Zároveň Spolek Občané Satalic za udržení 
životního prostředí v rámci dotace poskyt-
nuté z MHMP také v  sobotu provede vý-
sadbu květin a keřů, můžete tedy pomoci 
s jejich výsadbou. 
Uvítáme, pokud si nářadí přinesete s sebou 
(rýč, konev).

PŘESTAVUJEME 
novou tajemnici 

úřadu 
MČ PRAHA
-SATALICE

Projekt Zelené Satalice nám pomohl vysadit 
spoustu zeleně v naší městské části za podpory 
firem působících v naší městské části i našich 
obyvatel.
Došlo k  výsadbě jednotlivých stromů, jako 
v  ulici K  Cihelně, Hálova, K  Pyramidce, 
K  Hluboké cestě, v  parku u  areálu komunit-
ního centra.
Kruhový objezd byl osázen rostlinami a travi-
nami tak, aby v každém ročním období kvetl.
Ve spolupráci s  mateřskou a  základní školou 
byla vysázena alej plná fantazie, která je zákla-
dem pro budoucí cyklostezku do Vinoře. Na 
jejím konci bude městkou částí Vinoř a hlav-

ním městem Prahou postaven zimní stadion 
a  koupaliště. Letošní akcí projektu Zelené 
Satalice je vysazení komunitní zahrady v ko-
munitním areálu Jiřího Hubače, kde si každý 
může vysadit svou květinu, keřík nebo keř.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat nejen 
sponzorům a těm, kteří se do projektu zapojili, 
ale i  sboru dobrovolných hasičů za pravidel-
nou zálivku během celého roku, protože bez 
jejich pomoci by naše snaha byla marná a stro-
my i keře by v těchto suchých letech uschly.

Líbí se nám, že chcete stejně jako my, aby 
naše okolí bylo krásné a udržované.

ZELENÉ SATALICE 
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KLÁCENÍ OŘECHŮ
Ke konci září, vždy navečer po práci, klátívali 
se u nás ořechy. Měli jsme v Satalicích nejméně 
dvanáct ořechových stromů různých druhů. Od 
tvrdých kameňáčů, papírků s tenkou skořápkou 
až po obrovské křapáče jako dětská pěst. Těch 
bylo poskrovnu a matinka je schovávala jenom 
na dary. Stromy táhly se podél zdi dvora, pod 
jejichž hustým větvovím byly ukládány pluhy, 
brány a  různé válce před deštěm. Také naše 
fena Amanta měla zde svoji ohradu. Několik 
zbývajících ořechových stromů se svými nyní 
již zčernalými a  praskajícími plody nacházelo 
se ještě rozptýleně po zahradách.
Sotva jsem zaslechla, že se budou klátiti oře-
chy, vyrazila jsem z domu a zavolala do všech 
stran dvora. Vyšplhala jsem se jako veverka na 
vysokou zeď a  na náves do dálky pisklavě vy-
křikovala:

„Děti, děti, honem, klátí se ořechy!“
Takové vyzvání šířilo se jako zvuk černošské-
ho tamtamu. Sotva byly sneseny všechny pytle, 
koše a nůše z půdy, dlouhá bidla z kolny, již se 
oběma vraty, dveřmi i okny stahovalo mračno 
dětí do dvora jako mravenci na homoli cukru. 
Matinka spráskla vždy ruce a mohla se udivit, 
kde se tu najednou vzalo tolik nevítaných po-
mocníků.
Bidla se rozmáchla do větví stromů. Listí za-
šumělo, větévky zapraskaly a ořechy jako kru-
pobití hrnuly se na zem, na naše záda a hlavy. 
Výskalo se, křičelo, ječelo, rozčilená fena zběsile 
se rozštěkala a matinka, stojící opodál, nervóz-
ně chytala se za hlavu. Nám dětem takovýto 
ohlušující rámus patrně dělal tuze dobře. Roz-
cucháni a zrudlí radostí i spěchem přeskakovali 
jsme brány a  pluhy, jako ještěrky je podlézali, 
jen abychom co nejdříve měli plné klíny, koše 
a pytle.
Listí a  ořechy rozvoněly se celým dvorem za-
hořklou, dráždivou vůní. Zelené plody nárazem 
a  zem praskaly a  žlutohnědé, mokré ořechy, 
jako čerstvě vylíhlá kuřátka, kutálely se nám 
pod nohy. Takovéto čistě vylouplé ořechy dáva-
ly se zvlášť do pytle a druhý den se na sluníčku 
na plachtách sušily. Hleděli jsme jich co nejvíce 
vyloupat, ale neptejte se, jaké jsme měli ruce. 
Nebyly hnědé, ale černé a  ještě pyšně jsme se 
jimi vychloubali. My, vesnické děti, jsme měly 
vůbec svoji vlastní módu a  proto matinčino 
domlouvání: „Miluško, šetři si trochu ručičky, 
nech toho již – koukej, jak budeš vypadat,“ hlu-
še odrážely se od mé černošské ctižádosti.

Klácení trvalo několik podvečerů 
a děti odnášely si za práci domů plné 

klíny ořechů.
U nás v rodině pořádaly se v tu dobu ořechové 
hody. Po večeři sklidil se ubrus ze stolu a  ko-
šíček čerstvých, mokrých ořechů postavil se 
doprostřed bílého linolea. Matinka natáhla si 
staré glazé rukavičky a  spěchala s  louskáním, 

až dech zatajovala, jen aby všem odběratelů, 
kolem stolu postačila. My děti ozbrojeny noží-
ky slupovaly jsme žluté, hořké slupky a blaženě 
jsme chroupaly a  pochutnávaly si na sladkých 
jádrech. Rozžatá visací lampa, ozařující naše 
skloněné hlavy a lesklou plochu stolu, bzučivě si 
prozpěvovala. Kocour hlasitě předl a hřál mne 
na klíně, Brok bezstarostně rozvaloval se nám 
pod nohama, zachrupnul si, zazíval. Jaké to byly 
poklidné, lahodné večery!
Bílé hromádky jader pomalu rostly nám pod 
rukama. Tatínek uštípnuv tu a tam po jadérku, 
četl nám noviny, vyprávěl anebo vykládal svoje 
plány a starosti. Nemíval před námi nikdy žád-
ných obchodních tajemství. Své obtíže i radosti 
v  hospodářství okamžitě svěřoval celé své ro-
dině. Proto hned v  dětství srostli jsme s  prací 
tatínkovou i  matinčinou. Poznávali jsme tvr-
dost i slast výdělku, vážili jsme si peněz a starali 
se všichni vzájemně. Vzpomínám si, že již jako 
devítileté dítě, tak živě jsem prožívala tatínkovy 
starosti, že často uléhala jsem k spánku s hrudí 
stísněnou obavou: nevzroste nám obilí v paňá-
cích z  tolika dešťů? Nezhyne nemocná kráva 
po včerejším telátku? Vyplatí nám pojišťovna 
alespoň tu prémii za poslední krupobití? Jistě, 
neměla jsem ani tušení, co to vlastně ta prémie 
je, ale stačilo mi, že jsem se starala jako všichni 
ostatní.
Za takových ořechových večerů v  roce 1901 
o  ničem se tehdáž nehovořilo nežli o  karolín-
ských.

Povídá tatínek:
„No tak vidíte, děti, dědeček se nám 
bude už stěhovat z Karolína. Nájem 

mu už vypršel. Chudák, vždyť se taky 
něco nastaral a napracoval na těch 

pětasedmdesát roků. Zahospodařil si 
krásnej majetek a zaslouží si vodpo-
činek. Koupil si prej pěknej činžák na 
Smíchově, ani jsem ho ještě neviděl.“

„No,“ povídá matinka s  úsměvem, „Dědeček, 
jak ho znám, dlouho to bez práce a starostí ne-
vydrží. Uvidíš, Pepo, ten si zase něco najde!“
Tatínek chvíli uvažoval, a  protože všem Čep-
kům bylo zatěžko udržeti myšlenku v  hlavě 
nevyřknutou, shladil si několikráte bradu ote-
vřenou rukou a pokračoval:

„No, toho se právě bojím. Víš, že teta Anna není 
spokojena s  pilou, žene Ferdinada stále vejš, 
chce továrnu, vysoké komíny. Posledně mi bez-
tak sám něco nadhodil, jako že by moh dědeček 
s ním stavět v Přelouči továrnu na cikorku. Plá-
ny že prej by už měl.“
„O  jééé,“ mávala matinka rukou, „když ti to-
hle strýc povídal, no, to je tedy již hotová věc. 
Vždyť tuhle teta Pavla také něco říkala, že prý si 
dědeček postaví v Přelouči velkou vilu.“
Matinka hřbetem ruky přisunula tatínkovi bílá 

jadérka a pokračovala:
Jen aby v té továrně dědeček neutopil zbytečně 
mnoho majetku!“
Tatínek se zamračil, shladil si poznovu otevře-
nou rukou bradu, nabral si plnou hrst bílých 
jader, hodil si je do otevřených úst a  rychle 
schroupal. Několikráte hřmotně poposedl na 
židli, hluboce vydechl, uhodil pěstí do stolu, 
jako by chtěl rozdrtiti nové starosti a oznamo-
val:
„Zejtra časně ráno vyjede Pepík s  fuksama do 
Karolína. Dědeček mu tam předá nějaký věci 
do dvora. Je to pěknej kousek cesty. No, koně 
budou mít co dělat, aby to za dva dny dokázali.“
Druhý den navečer, právě když byli jsme v nej-
lepším klácení ořechů, přikodrcala se plná fůra 
z  Karolína. Zvědavě jsme všichni obstoupili 
uzavřený fasuněk. Pepík seskočil ze šejtroku, 
odhradil zadní dřevo a povídá:
„Vezu, milostpaní, taky nějakýho psa. Ten se mě 
ale, potvora, cestou něco natejral. Musel jsem 
ho uvázat dvouma provazama u předu do vozu. 
Teď bestie leží jako zabitej.“
Rozšířila jsem očí a dívala se zdola mezi pytle, 
koše a  nářadí naházené na fůře. Kočí vyskočil 
na vůz, dlouho vpředu rozvazoval provazy, pak 
mocně jimi zacloumal, ale zvíře se ani nehnulo. 
Rozzlobený Pepík necitelně udeřil jej po hlavě. 
Pes zakňučel bolestí a  nadzvedl se nad pytle 
a koše. Zhlédla jsem odřený černý krk, krvavé 
oči, zastíněné černými chlupy a hlasitě jsem vy-
křikla:
„Cikán, můj karolínský Cikán!“
V mžiku vydrápala jsem se na fasuněk a popa-
dal Cikána do náruče. Ještě nyní se dovedu vžít 
do tehdejšího svého rozechvění a radosti z oba-
polného setkání.
Zmučený a  bolem otupělý Cikán nejdříve ne-
chápavě vzhlédl, vtáhl do svých nozder známý 
můj pach a poznav mě, rozzářil oči a vzápětí se 
rozplakal opravdovými slzami. Tlamičku roz-
táhl v široký psí úsměv, rozpřáhl pracky a jako 
malé dítě tápavě a  hloupoučce objímal mi ra-
mena, krk i nohy. Radostí skučel, kničel, natáhl 
čenich do výše a třesa se na celém těle vyl a vyl, 
jako by žalovat chtěl, jaký bol, strach a  stesk 
prožíval cestou, protože si myslel, že se již nikdy 
se svými pány nesejde. Seskočila jsem z  vozu, 
pes za mnou, plazil se k mým nohám, vyskočil, 
olízl mi obličej a  šíleně se rozeběhl v  širokých 
kruzích po dvoře.
Matinka moji radost nesdílela. Prohlásila jej za 
danajský dar a hlasitě hubovala:
„Co to jenom karolínské napadlo poslat nám 
toho blecháče. To byla jistě myšlenka neprak-
tické tety Mařenky.“ Obrátila se na mne a dodá-
vala: „Je to taková psí máma jako ty.“
S těmi blechami měla matinka nespornou prav-
du. Denně mívala jsem košilku posetou červe-
nými puntíky, denně matinka Cikána proklínala 
a denně jsem ho trpělivě vískala. Obrátila jsem 
jej na hřbet a na holém bříšku lovila ohromné 
černé blechy. Mazala jsem jej ořechovou tinktu-
rou, sypala zachrlínem, ale nic a nic nepomáha-
lo. Cikán měl tak husté a kudrnaté chlupy, že se 
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z něho blechy nedaly vypudit.
Naši se však dlouho se mnou a se psem netrá-
pili. Jednoho krásného dne milý Cikán zmizel 
a nikdy jsem se nedozvěděla, co se s ním stalo. 
Takto tajemně zanikla poslední moje nejmilejší 
vzpomínka na Karolín.

ŘEPNÍ KAMPAŇ V SATALICÍCH
V Satalicích, řepařském kraji, bylo nejpilněji na 
podzim za dobývání řepy. Ještě ani v  polovici 
listopadu nebylo po práci.
Mlhy válely se již krajem, jinovatka po ránu, 
někdy i  předčasný sníh bělával se na polích, 
citelný mrazík zacházel za nehty a přece posud 
četné řepařské rodiny pracovaly akordem na 
polích. Mladší ženské a děti vyoranou řepu vy-
tahovaly ze země, oklepávaly o sebe a shazovaly 
na hromady. Staré řepařky, zkušené, zachumla-
né v  hadrech a  šátcích seděly na pytlích před 
hromadami sházené řepy jako šedivé nehybné 
pagody. Blyštící se srp se jim v  rukou jen jen 
mihal, jak obratně dvěma nebo třemi seky zba-
vovaly řepu chrástů jednu po druhé. Pracovaly 
tak od svítání do noci, necítily zimy, ani hladu, 
hnány jediným zájmem po notném výdělku.
„Je to takovej babskej nezmar, tyhle ženské,“ 
podivoval se tatínek, a  zastaviv se u  nejlepší 
dělnice, tázal se:

„Bábo, co budete dělat s tolika penězi, 
vždyť to jsou nějaký prachy, co si 

v sobotu odnášíte.“
Baba začala se křižovat:
„I pro Krista Pána, milostpane, vždyť na ty pe-
níze čekám už celej rok jako na smilování. Dyk 
přece vědí, že naše Nanda bude mít v zimě už 
druhý parchantě a musejí uznat, dyž jim ičkon 
nedám do začátku, Franta si jí vo masopustě za-
sejc neveme.“
Po všech cestách k cukrovarům a k nádraží po-
hybovaly se pomalým tempem nekonečné řady 
povozů naložené řepou do samého vrchu. Vozy 

prohnuté pod tíží vrzaly, kola skřípěla a ubohá 
zvířata tupě táhla a táhla. Smutně a bez zájmu 
dívala se před sebe, rozchlupatěná a  vyhublá 
jejich těla od prostraňku rozedřená se pařila 
a jen s nechutí se napínala vždy znovu a znovu 
kupředu.
Tatínek nerad je potkával, a když je uviděl tak 
zbědované, lítostí se odvracel a hromoval:

„Zatracená práce. Už aby bylo po 
tej řepě. Vždyť to ten dobytek déle 

nevydrží.“
Z cukrovarů se domů přivážely řízky. Skládaly 
se za dvorem do krechtů. Slováci ještě vlažné je 
ušlapávali a tak celé okolí provoněno bylo tep-
lou sladkosyrovou vůní cukrovky. Celé vesnice 
byly zachváceny tímto horečným spěchem. Od 
rána do večera ze všech stran kladiva pronika-
vě bušila a koláři nestačili spravovat rozsypaná 
kola.
Po dvoře, vesnici a cestách válely se všude v ne-
pořádku řepa, chrást, roztroušené řízky a neby-
lo volné ruky, aby je zametla.
Před kravínem kupily se celé stohy chrástu ke 
krmení krav, dojení stouplo na nejvyšší míru. 
Mléko při dojení téměř hučelo, jak proudem 
stékalo do dojaček ze struků překrmených krav. 
Matinka celá dlouhá dojení dohlížela, prochá-
zejíc se sem a tam po kravínu.
Tatínek od rána do večera trávil čas s úředníky 
cukrovarskými na váze, aby kontroloval váhu 
řepy. V té době nebylo pro nikoho svátku, pro 
nikoho neděle, pro nikoho odpočinku.
Až teprve po řepách celý kraj si oddech. Tatí-
nek, spokojený dobrou kampaní a  výdělkem, 
mohl se po chuti oddati své nakupovací vášni. 
Vyhlížely se nové hospodářské stroje, činily se 
plány na nové stavby, zveleboval se ještě kdeja-
ký zanedbaný kout. Zkrátka Čepkové neradi vi-
děli peníze zahálet, peníze musily být neustále 
v oběhu a pak teprve je těšily.
Po sezoně tatínkovo srdce roztálo a  bylo nej-

štědřejší. Kupovaly se šperky, vánoční dary 
i  různé ozdobné trety. Toť se ví, že se při vět-
ších nákupech nikdy nezapomínalo na porcelán 
a sklo. Toho muselo se u nás kupovat na tucty. 
Žel Bohu, že nebylo nám nikdy dopřáno těšit se 
dlouho z jeho křehké krásy.
Měli jsme tehdáž takový hezký servísek na 
kávu, bělounký s modrými kvítky, ani zlaté ob-
roučky nebyly na něm ještě omyty. Ale, bůhví, 
že ani ten neměl štěstí u nás déle se udržet.
Jak se to stalo, hned vám povím.

ROCHLOV
Zdá se mi, že ve vzpomínkách o  našem tan-
ci poskočila jsem kvapíkovým tempem hned 
mnoho měsíců kupředu. Tož jenom hezky zpět. 
A  hned na konec jara roku 1910, kdy taneční 
nás rozechvívaly posud jen v nadějných snech.
Jednoho dne vstoupil do bytu na Smíchově náš 
tatínek, ověšený balíčky pro paní Křikavovou. 
Galantní ke všem přítomným, zvláště k  mla-
dým děvčatům, a oznamoval:
„Tak zítra pojedeš s  matinkou a  se mnou do 
Rochlova.“
Vykřikla jsem radostí. Byl to od května minu-
lého roku náš nový domov a  posud jsme tam 
s matinkou nebydlely. V Satalicích tatínek ješ-
tě dohospodařoval a  matinka musela zde mít 
sama se šafářem dohled. Vlastní příčina, proč 
tak dlouho tatínek sám trávil na Rochlově, byla 
ta, že nás hodlal dokonale překvapit a  činil 
v Rochlově i rozsáhlé adaptace.

Poslední zmínka o Satalicích je v druhém 
díle kroniky paní Čepkové-Stelzerové 
a  z  nich vyplývá, že v  roce 1910 ukončil 
její tatínek pronájem statku a  odstěhoval 
se s rodinou do Prahy. A tak se končí krás-
né vyprávění o  Satalicích v  prvním dese-
tiletí 20. století. Ještě jednou děkujeme 
rodině Stelzerových z  Plzně za zapůjčení 
a povolení k tisku.
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Široký výběr kvalitních lahvových vín od  
15-ti vinařství z Čech a Moravy 

• 

23 druhů stáčených moravských vín 
• 

Sekty ~ Dolská medovina ~ Delikatesy 
• 

Dárková balení ~ Vinné sklo a mnoho dalšího 
 

Otevírací doba : Pondělí - Pátek : 15 00 - 20 00 

                                        Sobota :   9 00  - 13 00 

Prodej nových 
rodinných domů 

v Satalicích. 
PRODEJ zahájen!

Příjemce: Městská část Praha - Satalice
Termín realizace: 1. 7. 2017 - 31. 8. 2018
Revitalizací bývalé sýpky vznikne integrační, kulturní
a společenské centrum pro setkávání občanů různých cílových skupin.

Projekt:

KOMUNITNÍ CENTRUM
V MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - SATALICE
je spolufinancován Evropskou unií.

Nové komunitní centrum poskytne prostor,
poradenství, podpůrnou činnost a specifické
sociální služby, umožní osobnostní růst a
začlenění do dění MČ.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Praha - pól růstu ČR
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