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Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY

16. 12. od 13.00. Posezení v klubu seniorů

Předvánoční atmosféru navodíme v prostorách komunitního centra, zváni jsou

nejen členové klubu, ale i ostatní dříve narození.

24. 12. od 10.30 Tradiční zpívání u kapličky

Zazní vánoční melodie klasické i novější, dopřejte si během příprav na Štědrý večer

chvilku a přijďte si zazpívat. Zvonečky a rolničky s sebou!

Vánoční bohoslužby v kapli sv. Anny v Satalicích:

24. 12. od 22.00 Půlnoční mše svatá, 25. 12. od 10.45 Slavnostní mše svatá

Vánoční bohoslužby ve Vinoři a v Čakovicích jsou uvedeny na str. 6 tohoto zpravodaje.

Více informací najdete uvnitř zpravodaje, na www.satalice.cz v kalendáři akcí a www.kcsatalice.cz.

POZVÁNKY NA AKCE

Vanoční pohodu
pro všechny Satalické
a rok 2020 plný poziti vních 
zpráv a osobních úspěchů
přejí všichni z úřadu MČ.

ý z j
Milý Ježíšku,

doby, kdy jsem si psávala 

o krásnou panenku nebo 

nové lyže, jsou dávno pryč. 

Každý rok o Vánocích si 

my „starší děti“ lámeme 

hlavu, čím potěšit své blíz-

ké, a někdy je ten výběr 

snazší, někdy těžší. Nechme ale teď věcné dár-

ky stranou, ráda bych Tě letos požádala o pár 

drobností pro nás pro všechny, aby se nám tady 

společně lépe žilo.

Moc bych si přála:

•  Aby slušné chování nebylo známkou slabosti.

•  Aby hulvátství nebylo štítem našich veřejných 

činitelů. 

• Aby úcta, respekt a tolerance nahradily 

sebestřednost, rvavost a bezohlednost.

• Aby vůle dohodnout se nahradila touhu

prosadit svůj názor za každou cenu.

• Aby média a sociální sítě byly dobrým sluhou, 

nikoli zlým pánem.

• Aby se každý zamyslel, co pro sebe může 

udělat, a nečekal na spasitele (promiň, vím, 

že toho máš moc).

• Aby naše země nebyla řízena způsobem,

jako když kočička s pejskem vařili dort.

• A aby tomu všemu vládl moudrý král 😊

Dávno vím, že všechno splnit nemůžeš,

ale kdyby se alespoň něco z toho povedlo, 

byli bychom Ti moc vděční. „Chování je zrca-

dlo, v němž každý ukazuje svoji povahu,“ praví 

klasik. A já nepřestávám věřit, že povaha čes-

kého národa je lepší, než obrázek, který nám 

některé noviny a televize předkládají.

Příjemné vánoční svátky a klid všem blízkým

i vzdálenějším sousedům.

Milada Voborská
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Rekonstrukce můstku ul. Vinořská

– uzavírka komunikace

Můstek v  ul. Vinořská prošel zevrubnou

rekonstrukcí, nyní je již průjezdný.

Lávka pro pěší, která bude součástí cyklo-

stezky Satalice –Vinoř, bude realizována

v příštím roce.

Stavba hasičské zbrojnice

Na základě výběrového řízení byl vybrán zho-

tovitel stavby  – spol. První KEY -STAV,  a.  s. 

Stavba bude zahájena po schválení výběro-

vého řízení Radou hl. m. Prahy a podepsání 

smluvní dokumentace.

Dozorčí rada SAS

Členem dozorčí rady byla na uvolněné místo 

po odstoupení Ing. Jana Martince jmenována 

Ing. Zita Vagnerová.

Konzultace nad návrhem Metropolitního 

plánu

Na Institutu plánování a  rozvoje probíhala 

v listopadu konzultační jednání ohledně při-

pomínek a  zásadních připomínek podaných 

městskými částmi k  návrhu Metropolitního 

plánu. Některé připomínky se již ukázaly jako 

neaktuální, jiné byly objasněny či upřesněny. 

Veřejnost bude mít možnost připomínkovat 

Metropolitní plán při veřejném projednání 

jeho návrhu, nejdříve v příštím roce.

Školská rada

20. 11. se konalo jednání školské rady. Zástup-

ci žáků, učitelů i zřizovatele projednali návrh 

výroční zprávy a požádali o drobná doplnění. 

Zároveň projednali způsob řízení školy v sou-

vislosti s dlouhodobou nepřítomností ředitel-

ky školy. Řízením byla následně zřizovatelem 

školy pověřena zástupkyně ředitelky školy

Ing. Daniela Vočadlová. Příští zasedání škol-

ské rady se bude konat 4. 12.

Hledáme čtecí babičky i dědečky

Ve spolupráci s  obecně prospěšnou společ-

ností Mezi námi hledáme ochotné seniory/

seniorky, kteří by našli ve svém programu čas 

a přišli by do mateřské školy přečíst dětem po-

hádku. Cílem tohoto záměru je provázat život 

dětí a seniorů tak, jak to bývalo kdysi běžné. 

Jeden den v týdnu strávit 20–30 minut s dět-

mi může být pro starší dospělé oživením a pro 

děti dalším zážitkem z pestré palety programu 

mateřské školy.

Více informací na www.mezi -nami.cz.

NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZMĚNY VE VEDENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK 
SE OD LEDNA DOTKNOU I SATALIC!
V  zimních měsících by mělo dojít k  úpravě 

provozního konceptu autobusových linek ob-

sluhujících naši městskou část. V  posledním 

období nabývá na intenzitě zpožďování spojů 

linky 201 ze směru Nádraží Holešovice ve ran-

ních a odpoledních špičkách pracovních dní, 

kdy nezřídka dochází ke sjíždění až tří spojů 

v koncovém úseku Satalice – Černý Most. Pře-

devším z  důvodu eliminace nepravidelnosti 

spojů linky 201 a nedostatečnosti kapacit v ob-

lasti Kyje – Sicherova by se tak do Satalic měla 

po několika letech znovu vrátit linka 186. 

Vedena by měla být v pracovní dni v původní 

trase Satalická obora – Bazén Hloubětín, což 

by mělo za důsledek nezajíždění linky 201 do 

zastávky Satalická obora během dne. Ve ve-

černích hodinách a o víkendech by linka 201 

jezdila ve stávající trase, tzn. včetně zastávky 

Satalická obora. Pro linku 186 se však dosud 

vysoutěženému dopravci ČSAD Střední Če-

chy nepodařilo sehnat dostatek řidičů, pro-

to se změna provozního konceptu linek 186, 

201 a  396 prozatím odkládá na leden 2020. 

Nezlobte se na nás, víc než výše domluvené 

zajíždění na Satalickou oboru nebylo možné 

dojednat.

Nejistotu vedení autobusových linek ve směru 

metro B v  příštím roce přináší nutná akutní 

generální oprava silničního mostu přes že-

lezniční trať v  ulici Za Černým mostem 

v  Kyjích. Ten bude zbourán a  na jeho místě 

postaven most nový. Přestavba tohoto silnič-

ního mostu bude trvat zhruba 5 měsíců, TSK 

prozatím avizuje zahájení této stavby v jarních 

měsících příštího roku. Po dopravní stránce 

se tato stavba citelně dotkne jak individuální 

silniční dopravy, dojde však také k nezbytné-

mu odklonu linky 201 ve směru Černý Most 

a opačně, resp. úpravy trasy linky 186 ve smě-

ru Hloubětín a opačně, pokud v té době bude 

linka 186 v provozu. Z oblasti Hrádku v Kyjích 

na stanici metra Rajská zahrada bude možné 

propojení pouze pro pěší!!!

Z  důvodu nezbytného upřednostnění rekon-

strukce mostu v  ulici Za Černým mostem 

bude odložena komplexní přestavba silniční-

ho mostu mezi Satalicemi a Horními Počer-

nicemi přes dálnici D10 v ulici Bystrá na rok 

2021. Na tomto mostě dojde v nejbližší době 

Pro potěšení jedněch a k smutku druhých se do Satalic vrátí linka 186



www.facebook.com/satalice 3
k  omezení dopravy ve formě snížení únos-

nosti vozovky a zavedení kyvadlového provo-

zu středem mostu. Linky 209 se prozatím toto 

omezení v  příštím roce zatím nedotkne, na 

lince od prosince 2019 dojde pouze ke změně 

dopravce ze společnosti STENBUS na doprav-

ce ARRIVA CITY.

O  změnách autobusových linek vás budeme 

informovat na internetových stránkách MČ 

Praha -Satalice.

Změny ve vlakové dopravě

od 15. 12. 2019
Na naší trati v  jízdním řádu pro nacházející 

rok nedojde k žádným velkým změnám časo-

vých poloh vlakových linek S3 a S34. Mění se 

však zcela koncept řazení vlakových souprav 

na linkách S3 do Mladé Boleslavi a Mělníka, 

R21 do Tanvaldu a R43 do Mělníka. Na vla-

cích linek S3 a R43 v ranních a odpoledních 

špičkách pracovních dnů budou nasazeny ka-

pacitnější třívozové soupravy vedené moto-

rovou lokomotivou, o víkendech a v pracovní 

dni v sedlech a v okrajových časech pak mo-

torové dvou- až třívozové soupravy. Do všech 

souprav příměstských linek S3 a  R43 budou 

nově řazeny řídící vozy, které umožní v kon-

cových stanicích výrazné zrychlení obratu 

souprav. Tím bude možné značně eliminovat 

případná zpoždění vlaků a jejich vliv na zpá-

teční obratové spoje.

Na rychlíkových spojích linky R21 z Prahy do 

Tanvaldu dochází ke změně dopravce z  Čes-

kých drah na společnost Arriva vlaky. Na tuto 

linku nasadí dopravce Arriva vlaky revitalizo-

vané motorové soupravy řady 845 vyzískané 

od její mateřské společnosti Deutsche Bahn. 

I  přes změnu dopravce budou všechny spoje 

linky R21 v úseku Praha – Mnichovo Hradiště 

i nadále integrovány do tarifu PID.

Novinkou u  víkendových rychlíkových spojů 

R 1274/1275 „Podtrosecký rychlík“ z  Prahy 

do oblasti Českého ráje a  zpět a  R 1272/1273 

„Kokořínský rychlík“ z Prahy do Mšena bude 

jejich zastavování v zastávce Praha -Kbely, čímž 

se oba páry těchto spojů stanou pro cestující ze 

Satalic dostupnější. Kokořínský rychlík je v celé 

své trase integrován v tarifu PID, Podtrosecký 

rychlík je v  tarifu PID zaintegrován v  úseku 

Praha – Dolní Bousov.

Připravované cyklostezky

v severovýchodní části Prahy
V  příštím roce začne výstavba cyklostezky 

mezi Satalicemi a Vinoří podél ulice Vinořská 

a  bude trasována k  plánovanému vinořskému 

letnímu koupališti a  lední hale (Vinoř čeká 

s přípravami na změnu územního plánu). Vi-

nořský potok se bude na rozdíl od původního 

plánu překonávat po samostatné lávce. V příš-

tím roce by měla být rovněž realizována cyklo-

stezka ze Kbel do Vinoře, u níž dne 16. 11. 2019 

nabylo právní moci stavební povolení na její 

výstavbu. V  několika krocích pokračuje pří-

prava a realizace cyklostezky A266 z Černého 

Mostu do Letňan, resp. Vysočan s větví do ulice 

Budovatelská k novému lesoparku Arborka.

Na začátku podzimu pražské zastupitelstvo 

odsouhlasilo dotace na projektovou přípravu 

uceleného souboru cyklotras a  cyklostezek 

v severovýchodní části Prahy. 26. 11. byla slav-

nostně otevřena stezka na hranici městských 

částí Prahy 19, 14 a  Satalic podél ulice No-

vopacká, ve Kbelích podél ulice Mladobole-

slavská. Jde o součást systému cyklostezek vyšší 

kvality s názvem Severovýchodní cyklomagis-

trála. Obě stezky byly postaveny díky dotaci 

hl. m. Prahy, která byla z  iniciativy náměstka 

primátora Scheinherra přidělena městským 

částem na jaře 2019.

Naše městská část bude zodpovědná za přípra-

vu realizace nové cyklotrasy ze Kbel přes Sata-

lice do terminálu metra Černý Most. Od Kbel 

bude cyklotrasa A44 vedena přes katastr Sa-

talic podél jihozápadní strany železniční trati, 

kterou překoná po dřevěném mostě v ulici Za 

Novákovou zahradou. Cyklotrasa dále zamíří 

po samostatném tělese cyklostezky k  novému 

průjezdu pod železniční tratí Vysočany – Lysá 

nad Labem, který bude zbudován v oblasti nad 

nákupním centrem Makro. Po prodloužené 

mostní rampě od Makra by cyklostezka měla 

zaústit do horního vestibulu stanice metra Čer-

ný Most. Z východní části Satalic z ulice K Ci-

helně od objektu pošty by měla být současně 

revitalizována zarostlá polní cesta jako cykli-

stická větev k  této páteřní cyklotrase A44. Na 

projektovou přípravu cyklostezky Kbely – Čer-

ný Most jsme obdrželi od pražského magistrátu 

dotaci ve výši 2,5 mil. Kč.

Do projektových příprav budou zahrnuty 

také další navrhované cyklostezky, na jejichž 

přípravu rovněž pražský magistrát uvolnil vý-

znamné fi nanční prostředky.

Městská část Praha -Vinoř bude mít na starosti 

plánování část cyklotrasy A50 „Pražské kolo“ 

v úseku Horní Počernice (Chvaly) – Satalice – 

Vinoř – Miškovice – Třeboradice, a to včetně 

větvě Kbely – Přezletice.

Městská část Praha 19 bude zajišťovat projekt 

cyklotrasy A267 „Via Sancta“ od stanice metra 

Letňany přes Kbely, Vinoř na pomezí Podo-

lanky a Jenštejna.

Městská část Praha 20 zastřeší projekt nadřa-

zené cyklotrasy A9 v rámci „Severovýchodní 

cyklomagistrály“ v  úseku od Čertous přes 

Horní Počernice k objektu Makra na Černém 

Mostě až do místa, kam bude přivedena cyk-

lotrasa A44 od Kbel a Satalic.

Městská část Praha -Čakovice bude plánovat 

cyklotrasu A267 „Na Pramenech“ z  Ďáblic 

přes Letňany, Čakovice, Třeboradice a kolem 

Hovorčovic do středočeské obce Sluhy.

Městská část Praha 18 bude pak realizovat cy-

klostezku A277 „Letňanské korzo“ z  Letňan 

do Čakovic včetně napojení na cyklotrasu A44 

směr Kbely, Satalice a Černý Most.

Městská část Praha 14 zajistí projekty částí 

cyklotras A5 a A243 z Hrdlořez přes Kyje do 

Dolních Počernic a  z  Malešic kolem Kyjí do 

Dolních Počernic.

Pokud se podaří zrealizovat všechny koncepce 

cyklotras, vznikne tak v severovýchodní části 

Prahy komplexní ucelená síť cyklostezek a cy-

klotras.

Pavel Hřebík, 

předseda dopravní komise
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Ve spolupráci s hlavním městem Prahou byl vy-

sázen les v  nově vzniklém lesoparku Arborka. 

Zatím jsou to pouze cesty a cestičky s ohrazený-

mi záhony sazenic, ale již nyní můžete využívat 

asfaltovou cestu pro in  -line bruslení nebo pro-

cházky až do městské části Kyje. Na tomto území 

bylo v tomto roce vysazeno nejen nejvíc sazenic 

na území hl. m. Prahy, ale i  128 ks vzrostlých 

stromů, a tak se můžeme těšit, že za pár let bu-

dou Satalice obklopeny zelení i  z  jižní strany. 

Tímto bychom vás chtěli požádat, když uvidíte 

poškozené pletivo nebo dokonce zajíce v ohra-

dě (či jinou škodnou), dejte okamžitě zprávu na 

úřad, aby nedošlo k poškození již ujatých strom-

ků. Děkujeme.

Další upravenou částí Satalic jsou prostranství 

kolem ulice K  Radonicům. U  pomníku byly 

vysazeny růžičky, za pomníky nové keře, zútul-

nění pomohla i nová žulová dlažba a vyčištění 

stávajících pomníků, byla naistalována i  deska 

s připomínkou 17. 11. 1989. V dalších úpravách 

se bude pokračovat v příštím roce. V prostoru 

kolem kaple sv. Anny bylo instalováno nové 

osvětlení, dojde k odbornému zdravotnímu pro-

řezu památných lip. Úpravami v okolí zastávky 

se prostor více otevřel a i zde chceme v úpravách 

ještě pokračovat.

V  letošním roce proběhla anketa na využití 

parku Budovatelská, do které jste se možná 

také zapojili. Společnost Blank Page posoudi-

la náměty a vyhodnotila, co nám na veřejných 

prostranstvích chybí. Blank Page vytvořila pro-

jekt na rekultivaci prostoru v podobě otevřené 

parkové zóny. Je zde navrženo 6 dřevěných ob-

jektů z  nepravidelných šestiúhelníků různých 

velikostí a tvarových řešení. Navrhované objekty 

jsou pojaty výtvarně, svou originalitou zaujmou 

a zároveň mohou být využity i pro návštěvníky 

parku k zábavě i odpočinku jako místo pro seze-

ní. Stanou se dominantou tohoto místa a budou 

viditelné také z přilehlých komunikací. Otevře-

ná konstrukce hnízd působí lehce, tím umožňu-

je prostupovat slunečním paprskům. Projektanti 

zpracovali v rámci studie materiálové a technic-

ké řešení, zároveň se budou spolu s námi podílet 

na realizaci. Do projektu bychom rádi zapojili 

veřejnost i děti ze základní a střední školy.

Dalším územím, které se projektuje a  bude 

v  příštích letech realizováno, je Přírodní park 

K Radonicům. V současné době se dopracovává 

projekt pro územní řízení. Oslovení projektanti 

fi rmy Design for Landscape se zaměřili na maxi-

mální souhru charakteru území s navrhovaným 

stavem. Park je rozdělen na čtyři roční období 

podle plodů, které si můžete v  budoucnu ze 

stromů a keřů sklidit. Zajímavým prvkem bude 

využití přírodních motivů s  místy pro odpoči-

nek. Projektanti také pracují s  vodními prvky 

v  souladu se současnými trendy hospodaření 

s vodou a podporou biodiverzity. Vzniknou tak 

tůňky s vodními rostlinami pro živočichy i herní 

prvky pro děti. V parku bude umístěn také altán 

pro posezení a prostor pro sousedské grilování.

V  neposlední řadě Odbor ochrany přírody hl. 

m. Prahy připravuje rekultivaci sadu Rádiovka, 

který se nachází podél ulice Za Novákovou za-

hradou. Koncem letošního roku a začátkem příš-

tího dojde k prořezu zdravých dřevin a výsadbě 

nových ovocných stromů. Jižní částí sadu bude 

procházet cyklostezka A44, která bude propoje-

na až na Černý Most a naváže na pražskou cy-

klomagistrálu. Současný stav sadu neumožňuje 

území využívat. Naší snahou je zpřístupnit dříve 

zanedbaná místa veřejnosti, a  přidat tak další 

prostor pro vycházky a relaxaci.

4
Zkrášlujeme parky a veřejná prostranství

V  tomto (téměř uplynulém) roce byla kri-

minalita v Satalicích nejnižší z celé Prahy 19 

a to je jistě skvělá zpráva. V září však bohužel 

ukončil činnost jeden ze strážníků Městské 

policie, což vnímáme jako velkou ztrátu, 

protože policistů je v  hlavním městě Praze 

nedostatek. Podle příslibu z  ředitelství MP 

pro Prahu 9 by však měl pro naši městskou 

část začít v  lednu pracovat strážník nový. 

Abychom zajistili dobré podmínky pro jejich 

práci, bude služebna městské policie od jara 

příštího roku v rekonstrukci. Dočasně bude 

přemístěna do budovy úřadu městské části 

(2. patro).

Co se týče automobilové dopravy, stížnos-

ti se týkají převážně dodržování rychlosti 

a  průjezdu nákladních vozů. Informovali 

jsme o tom, že na některých úsecích budou 

ve spolupráci se společností Gemos instalo-

vány radary a další měřicí přístroje (instalace 

se z důvodu pracovního vytížení společnosti 

prodloužila do prosince). Jejich měření bude 

podkladem pro jednání s  dopravní policií. 

Doufáme, že tím řidiče přimějeme ke sníže-

ní rychlosti při průjezdu obytným územím. 

Horší zprávou je, že v  souvislosti s  připra-

vovanými dopravními opatřeními kvůli 

rekonstrukci mostu přes D10 v  ul. Bystrá, 

o  kterých píšeme na str. 2, budou některé 

nákladní vozy společností, které mají sídlo 

na území MČ, v příštích měsících projíždět 

přes Satalice. Policie průjezd nákladních 

vozů nárazově monitoruje, tato četnost je 

však přímo úměrná počtu policistů na území 

hlavního města.

Důležitým bodem bezpečnosti je pro-

voz společnosti Flaga. Neustále trváme na 

zlepšení bezpečnostních opatření v  areálu. 

JUDr. Kordová Marvanová, radní pro legis-

lativu hl. m. Prahy, iniciovala v září schůzku 

se všemi kontrolními orgány a apelovala na 

důsledné kontroly a  využití všech kompe-

tencí dotčených kontrolních orgánů. V říjnu 

proběhlo celopražské cvičení Hasičského zá-

chranného sboru, které prověřilo funkčnost 

skrápěcích zařízení a  dostatečnou kapacitu 

vody potřebnou k případnému zásahu. Cvi-

čení ukázalo zlepšení stavu zařízení oproti 

minulým rokům. Zásah byl proveden v ča-

sovém limitu, zařízení bylo plně funkční 

a vody bylo i po zásahu dostatečné množství. 

Oblastní inspektorát práce (OIP) se důrazně 

zaměřil na nadzemní kulové zásobníky, kde 

byly vyžádány tlakové zkoušky a  následné 

revize kulových zásobníků. Stav kulových 

zásobníků s  ohledem na tlakové zkoušky 

byl konzultován i  s  odborníky z  Technické 

inspekce ČR. Dále byly vyžádány zprávy 

o  stavu podpůrných konstrukcí kulových 

zásobníků, na kterých zásobníky stojí. Na 

konstrukcích proběhly opravy a  následně 

na ně byla vydána také revize o způsobilosti. 

Nyní se bude OIP zaměřovat na intenzivní 

kontrolu nadzemních vedení plynu v areálu. 

V rámci běžné prevence proběhne také kon-

trola pojistných ventilů a šoupat, a to kont-

rola jejich životnosti a  zároveň funkčnosti. 

Společnost Flaga je tedy pod drobnohledem 

kontrolních orgánů. Většina budov v areálu 

je stále nefunkční, není do nich přístup, spo-

lečnost je nechce rekonstruovat. V minulém 

roce je posoudil Stavební úřad Prahy 19, kte-

rý požadoval svázání některých obvodových 

zdí, to bylo provedeno a jejich stav je v sou-

časné době zakonzervován.

Jak je v Satalicích bezpečno?
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Na konci září oslavilo komunitní centrum první 

narozeniny. U této příležitosti se konaly Satalic-

ké slavnosti, na kterých mimo jiné vystoupila 

kapela Swing Trio, Sestry Ježkovy či satalický 

fl étnový soubor TIKARI Flutes. V galerii jste si 

mohli prohlédnout výstavu místního kroniká-

ře Libora Vrabce zachycující proměnu Satalic. 

Do akce se zapojili i dobrovolní hasiči, kteří se 

postarali o pohoštění. Na pódiu zase vystoupila 

celá řada talentovaných dětí. Akci moderoval 

legendární Alexander Hemala.

Událo se u nás

První ročník Dýňobraní měl obrovskou ná-

vštěvnost. 16.  října ve švech praskalo celé pří-

zemí i venkovní prostranství. Vydlabalo se přes 

120 dýní nejrůznějších tvarů, velikostí a barev. 

S průběhem akce pomáhaly Amazonky, babičky 

z programu Mezi  námi vyráběly s dětmi draky 

a Janka Černá připravila workshop výroby dýní 

z drátků.

Všem zúčastněným děkujeme za pomoc. Příští 

rok akci rozšíříme a připravíme si pro vás zase 

jiné doprovodné dílničky.

V  říjnu jste se mohli v  komunitním centru 

mimo jiné naučit míchat alkoholické i nealko-

holické koktejly či se naučit základy swingu.

Na začátek listopadu jsme zařadili aktuální téma 

bezpečnosti a každý účastník dostal kromě cen-

ných rad od městské policie i malý bezpečnost-

ní senzor pohybu. Mozkové buňky jsme procvi-

čili při turnaji ve skládání puzzle.

11. listopad je v Satalicích každoročně spojen se 

svatomartinskými slavnostmi, které nechybě-

ly ani letos. Konaly se v předvečer svátku a ne-

chyběl tradiční lampionový průvod, žonglování 

s ohněm, stánky s pohoštěním či příjezd Marti-

na na bílém koni.

Třicetileté výročí sametové revoluce jsme osla-

vili besedou a výstavou Cesta ke svobodě.

Už během listopadu jste se mohli v komunitním 

centru připravit na blížící se Vánoce v  kurzu 

zdobení perníčků, výroby adventních věnců či 

malování visaček a pohlednic akvarelem.

5

KOMUNITNÍ CENTRUM SLAVÍ JEDEN ROK

KOMUNITNÍ CENTRUM

v městské části Praha-Satalice



Satalický zpravodaj / prosinec 2019

www.satalice.cz

Celý prosinec můžete přinést pod vánoční 

stromeček uvnitř komunitního centra dárky, 

které o Vánocích potěší opuštěné pejsky z  li-

beňského útulku. Radost jim udělá například 

konzerva, pamlsky, hračky ale i  starší deka. 

Azyl pro opuštěné psy v Libni se stará převáž-

ně o psí seniory, u kterých jsou časté zdravotní 

potíže, proto preferují raději malé množství, 

avšak krmiva s lepším složením.

6

VÁNOČNÍ

STROMEČEK 

PRO PEJSKY

1. 12. , 8. 12. , 15. 12. od 16 do 17 hod.

Vánoční tvoření pro děti

Tvoření pro všechny šikovné holky a  klu-

ky zaměřené na výrobu vánočních dekorací. 

Vhodné pro děti od 5 let s doprovodem. Re-

zervace míst na janka -satalice@cerna.sk nebo 

na 776 228 312.

Pondělí 2. 12. od 14.30 hod.

Povídání o Vánocích a adventu

Proč se o adventu nemají zpívat koledy? Od-

kud pochází zažité vánoční zvyky? S farářem 

Stanislawem Górou si připomeneme pozapo-

menuté vánoční zvyky, vysvětlíme původ tra-

dic a popovídáme si o adventní době.

Úterý 3. 12. od 10 hod.

Loučení s podzimem a vítání zimy

Setkání rodičů na rodičovské dovolené

Přijďte si popovídat a  předat rady s  dalšími 

rodiči na rodičovské dovolené. Na děti čekají 

hry, zábavné úkoly i tvoření inspirované svě-

tem skřítků a změnou ročních období.

Středa 4. 12 od 15 do 17 hodin

Mikulášská dílna

Nazdobte si s  čerty a  anděly vánoční koule, 

které se budou krásně vyjímat na vašem vá-

nočním stromečku. Na vánoční dílnu bude 

dohlížet sám Mikuláš, který šikovné výtvarní-

ky odmění drobnou sladkostí. Registrace nut-

ná na e -mailu janka -satalice@cerna.sk nebo 

na tel.776 228 312.

Neděle 15. 12. od 15 hodin

Pohádky pana Pohádky

Divadelní představení vhodné zejména pro 

děti od 3 do 10 let.

Inscenace Pohádky pana Pohádky vtipně 

zpracovává známé pohádky O  Budulínkovi 

či O  červené karkulce. Děti se během před-

stavení nejen naučí nové písničky, ale také se 

mohou aktivně zapojit do děje.

Pondělí 16. 12. od 13 hod.

Vánoční posezení pro seniory

Přijďte v adventní době pozdravit své sousedy 

a popovídat si s nimi nad cukrovím, vánočkou 

a kávou.

Kurzy v KC

Už nyní se můžete hlásit na další pololetí kur-

zů. Zachováváme pro vás kurzy keramiky pro 

děti i  pro dospělé. Nově jsme přidali kurzy 

angličtiny pro děti prvního stupně (středa 

16.15 – 17.15) a kurz konverzace pro středně 

pokročilé (čtvrtek 16.15 – 17.15).

Program Komunitního centra v městské části Praha -Satalice

měsíc prosinec

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
ve farnosti Vinoř

24. 12. Štědrý den
13:00 - 16:00 Betlémské světlo v kostele
16:00 Štědrovečerní bohoslužba slova se svatým          
 přijímáním pro rodiny s dětmi
22:00 Půlnoční mše svatá v Satalicích
00:00 Půlnoční mše svatá ve Vinoři
 

25. 12. Boží Hod Vánoční
10:30 Slavnostní mše svatá ve Vinoři

 10:45 Slavnostní mše svatá v Satalicích
 
26. 12. Svátek svatého Štěpána
10:30 Mše svatá ve Vinoři
 

27. 12. Svátek svatého Jana
18:00 Bohoslužba slova v Čakovicích 

s žehnáním vína 
a poté ochutnávka vín na zámku

 
31. 12. Svátek svatého Silvestra
17:30 Mše svatá na poděkování za uplynulý rok 2019
00:00 Mše svatá v Čakovicích
 

1. 1. Nový rok
10:30 Mše svatá na začátek občanského roku 2020
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Milí sousedé,

všechny letošní akce, které pro vás pořádá 

kulturní komise, jsou již za námi. Na podzim 

jsme společně oslavili svátek svatého Martina, 

následoval maškarní bál, který si děti náležitě 

užily!

Adventní čas v Satalicích tradičně zahajujeme 

koncertem, letos jsme přivítali mužskou vokál-

ní skupinu VOSK. Hned příští den následovalo 

adventní odpoledne, zakončené rozsvícením 

stromečku a komorním koncertem v sále ZUŠ. 

O krásná vystoupení na pódiu se postaraly děti 

z  MŠ, ze ZŠ, děti z  kroužku Flétniček a  trio 

příčných fl éten z  naší ZUŠ. Slavnostní slovo 

o  smyslu Vánoc přednesl páter František Sla-

víček. Stánek se sousedským pečením byl opět 

plný dobrot. Moc děkujeme všem, kteří na-

pekli a donesli své výtvory k prodeji v našem 

stánku. Kreativní dílničky a  prodej drobného 

zboží potěšil děti i dospělé, stejně jako sbírka 

betlémů od pana Koutníka. Krásné fotogra-

fi e z celého adventního víkendu si můžete 

prohlédnout v galerii na webu městské části.

Jsme velmi rádi, že se našich akcí zúčastňujete 

v  tak hojném počtu. O  chystaných akcích na 

příští rok se můžete dozvědět v  předstihu na 

webových stránkách městské části v sekci Ka-

lendář akcí.

Ráda bych na závěr roku poděkovala všem čle-

nům kulturní komise a  dobrovolníkům, kteří 

celý rok pomáhali s přípravami akcí. Díky, bez 

vás by to nešlo :)

Přejeme vám všem krásné prožití vánočních 

svátků a vše dobré do nového roku 2020.

Za kulturní komisi

Daniela Smižanská

P.S. Velké poděkování navíc patří i členům ho-

rolezeckého oddílu v Satalicích za významnou 

pomoc při zdobení vánočního stromu!

7
OBRÁZKOVÉ OZVĚNY KULTURNÍHO PODZIMU



Satalický zpravodaj / prosinec 2019

www.satalice.cz8
Zážitkový park Zeměráj

Ukázková hodina 
v I.A

Dne 9. září 2019 jsme jeli společně se 7.A au-

tobusem do Zážitkového parku Zeměráj. Ten-

to park se specializuje na rekonstrukci života 

našich předků v raném středověku.

Všichni jsme se setkali u  sportovního areálu 

v Satalicích, odjezd byl v 8.00, ale museli jsme 

čekat na děti, které přišly až o  5  minut poz-

ději. Paní učitelky si nás odškrtaly ve svém 

seznamu a  pomalu jsme všichni nastupovali 

do autobusu. Cesta trvala přibližně 1 hodinu 

a 30 minut, poté pan řidič zaparkoval autobus 

a  všichni jsme vyšli ven. Museli jsme si vzít 

pláštěnky a deštníky, protože pršelo.

Před vchodem na nás čekala milá paní prů-

vodkyně. Poté, co jsme se všichni shromáždili, 

rozdělili jsme se do dvou skupin. Každá sku-

pina šla na jinou stranu. 7.A šla jako první do 

vesnice, kde žil kmen, a 7.B šla do stodoly, kde 

si mohla něco koupit a jít se ohřát k ohni. Paní 

průvodkyně s  námi vyráběla amulety, které 

jsme si zabalili a vzali do školy. Mezitím, než 

se vrátila 7.A, zašli jsme do hracího koutku, 

kde jsme se všichni zabavili.

Poté, co se vrátila 7.A, jsme se vyměnili a šli do 

vesnice. Ve vesnici na nás čekala vesničanka 

z časů raného středověku, která nás provázela 

a ukazovala, co kde je. Ukázala nám, jak se va-

řilo, kam se chodilo na záchod, jak se lidé živi-

li, kde stavěli obydlí a kde měli zvířata. Obydlí 

vesničanů bylo malé, nebylo jako současné po-

koje. V domečku bylo oblečení, jedna postel, 

malinká pec, kterou topili, a zbraně. Ve střeše 

byla díra, aby všechen kouř vycházel ven otvo-

rem, a ne slámou ve střeše. Když jsme skončili 

prohlídku, šli jsme zpět ke stodole. Poděkovali 

jsme paní průvodkyni za krásnou prohlídku 

a nasedli do autobusu. DO Satalic jsme se vrá-

tili okolo 15. hodiny.

Prohlídka byla velmi krásná a  poučná, takže 

jsme si z celého dne odnesli nové znalosti do 

dějepisu.

Mariana Sajfrtová, 7.B

Na úterý 5.  listopadu jsme v  I.A  naplánovali 

ukázkovou hodinu pro rodiče i  jiné příbuzné 

všech našich žáčků  – prvňáčků. Děti se moc 

těšily a  vzorně připravovaly, trénovaly psaní, 

čtení i  počítání, některé dokonce radily paní 

učitelce, co všechno by bylo dobré vzácné ná-

vštěvě předvést.

Když nastal den D, naše nevelká třídička se 

zaplnila maminkami, tatínky, babičkami či 

dalšími členy rodinných klanů a hodina moh-

la začít. Děti byly vzorné − předvedly psaní 

do písanky, včetně výstavního držení tužky 

a  narovnaných zad, četly a  psaly na tabulku 

bezchybné slabiky, vymýšlely příklady a  po-

čítaly. Samozřejmě došlo i na nějaké to hraní 

a zpívání.

Návštěva se vydařila a paní učitelka byla šťast-

ná, že kromě ukázkové hodiny má i tak ukáz-

kové děti! :)

Mgr. Jarmila Křížková, třídní učitelka I.A

MEDOVÉ SNÍDANĚ

Ukázky prací žáků:

Ve čtvrtek 31.  10. neslavila IV.B jen Halloween, 

ale navštívil nás i včelař Mgr. Martin Semerád, Ph.D. 

Poutavě povídal o  životě včel, o  roji, o  medu, 

o  zavíječi voskovém, o  všech skvělých produk-

tech, které nám včely dávají. Přidal taky bájný 

příběh o  vzniku včel. Děti měly plno zvídavých 

otázek, na které rád odpovídal. Připravil si pro 

ně i  řadu příhod, které se včelami zažil. Přinesl 

plástve, na které si děti mohly sáhnout, přivonět. 

Pro velký zájem se povídání protáhlo na dvě

hodiny. Děti byly odměněny přívěskem s obráz-

kem včely a hlavně slaďoučkým medem.

Byli jsme pozváni do organizace SRDCEVČELE, 

která sídlí v Horních Počernicích. Až se dokončí 

středisko včelařů, uvidíme vše na vlastní oči.

Mgr. Ivana Venglářová, tř. uč. IV.B

Včela vznikla z krve Ježíše Krista. Rodí se 

tak, že královna naklade vajíčka do jednot-

livých komůrek v  plástvích. Královna se 

rodí jiným způsobem. Královna naklade 

vajíčka do speciálních komůrek, které jsou 

delší. Naklade jich asi 21. Královna, která 

se narodí jako první, zničí ty mladší.

Druhy včel: dělnice, která se dělí podle 

věku na čističku, krmičku, stavěčku, stráž-

nici a lítačku, dále královna a trubci.

Svatba se dělá tak, že královna vyletí z úlu 

a letí na sraz trubců. Trubci čekají, až přile-

tí královna. A když přiletí, začnou prudce 

stoupat. A ten trubec, který ji chytí, je její 

manžel. Vznikne tvor, který je královna 

i král. Královna pak klade 8 let vajíčka.

Daniel Chvosta, žák IV.B

Včely vznikly podle pověsti z krve od boha. 

Když se narodí včelí královna, tak chce za-

bít své sestry. Včelí královna je celý život 

krmena mateří kašičkou. Vajíčka klade 

8  let. Včely jsou: královna, dělnice, tru-

bec. Dělnice se dělí na čističku, krmičku 

a strážnici před úlem.

Když je svatba, tak se stáčejí trubci do víru 

a letí co nejvýš. Trubec, který dohoní krá-

lovnu, je její král. Když ji dožene, tak se s ní 

spojí.

Léčivé produkty včel jsou propolis, med, 

mateří kašička, jed, vosk.

Alena Svárovská, žákyně IV.B
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17. listopad 1989 v komunitním centru
Dne 18. 11. jsme se šli se třídou podívat na 

výstavu k událostem 17. listopadu 1989, kte-

rá je pořádána v komunitním centru v Sa-

talicích. Byly zde vystaveny obrázky žáků 

naší školy a také dětí ze Základní umělecké 

školy v  Satalicích. Vystavená díla ukazova-

la, jak vypadal a probíhal 17. listopad 1989. 

Prohlédli jsme si různá ztvárnění symbolů 

svobody, protestních průvodů i  portréty 

Václava Havla, ale také zajímavé komiksy. 

Výstavy jako tato jsou celkově velmi důleži-

té, protože ostatní tak mohou vyjádřit svůj 

názor a pocity. V komunitním centru jsme 

prozkoumali i 3D model Satalic, na kterém 

si každý mohl najít místo, kde v  Satalicích 

bydlí. Počasí nám sice moc nepřálo, ale stej-

ně jsme to zvládli a výstava se nám moc lí-

bila.

Kateřina Kaurová, VII.B

Halloween na naší škole
Již druhým rokem jsme na naší škole slavili 
americký svátek Halloween. Výzdobu školy 
i  letos připravovali žáci a  členové žákovské 
rady, zejména čtvrtého, šestého a  devátého 
ročníku.
Žáci i někteří učitelé přišli do školy v různých 
kostýmech a  maskách od lebek a  mumií až 
po dýně. Ani letos nechyběla soutěž o  nej-
lepší kostým, jejíž vítězové si mimo jiné od-
nesli kartičku, která jim na týden zaručovala 
přednostní vstup do jídelny. Oproti loňskému 
roku byla akce ale trochu jiná.
Nejenže vyhlášení soutěže o nejlepší kostým 
neproběhlo v  atriu, nýbrž prostřednictvím 

rozhlasu, ale ten největší rozdíl byl v tom, že 
zažít halloweenskou oslavu na vlastní kůži 
mohli také žáci prvního stupně. Pro ně byl 
totiž připraven speciální program, kdy na čty-
řech stanovištích plnili různé disciplíny. Ne-
zapomněli jsme ani na ty, kteří 31. 10. nepřišli 
v  kostýmu. Na jednom ze stanovišť si totiž 
mohli vyrobit vlastní masku.

Zvláštní poděkování patří žákům IX. A
a  VIII. A, kteří na stanovištích podporovali 
své mladší spolužáky.

Děkujeme. 

ZŠ Satalice hledá 

ASISTENTA

PEDAGOGA

Základní škola, 

Praha 9 - Satalice, 
K Cihelně 137 přijme 
asistenta pedagoga na 

2. stupeň, výše úvazku 1,0. 
Nástup možný 
od 1. 1. 2020. 

Kontakt: 

kancelar@skolasatalice.cz, 

kam také prosím zasílejte 

své nabídky.
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Úvodem bych rád připomněl, co se za rok udá-

lo, jak se daří našim sportovcům, cíle a plány do 

budoucna.

Přesně před rokem byla dokončena kompletní 

výměnu umělého povrchu jak na fotbalovém 

hřišti, tak i  částečně na tenisových kurtech, 

kterou provedla fi rma Sport -Technik Bohe-

mia, s.  r. o. Práce se jim opravdu povedla, což 

potvrzují jak sataličtí sportovci a  občané, tak 

i sportovci ostatních týmů. Tento povrch by ale 

nebyl nebýt fi nanční podpory od MČ Satalice 

a  ostatních zúčastněných, za což bychom rádi 

touto cestou poděkovali. V návaznosti na tuto 

výměnu povrchu proběhla rekonstrukce oplo-

cení, elektroinstalace, záchytných sítí a výměna 

světel, což zásadně zvedlo kvalitu a bezpečnost 

sportoviště. Děkujeme hlavnímu městu Praze, 

které na tuto nemalou rekonstrukci poskytlo 

fi nanční krytí.

Ve Sportaréalu se denně otočí poměrně dost 

sportovců, a  to jak fotbalistů, tenistů, bea-

chvolejbalistů, nohejbalistů. Toto vše je někdy 

dost náročné skloubit, aby vše do sebe zapadlo 

a všichni byli spokojení. Za to dík recepčním, 

uklízečkám, jednateli p.  Bíškovi a  všem ostat-

ním, kteří se starají o pohodlí všech sportovců.

Aktivních sportovců máme stále nedostatek, 

což samozřejmě není problém jen u nás v Sa-

talicích, ale i okolních klubů. Proto již dva roky 

úzce spolupracujeme s  fotbalovým oddílem 

Spartak Kbely, kde působíme ve smíšených mlá-

dežnických družstvech. Tato spolupráce fungu-

je skvěle, a to hlavně kvůli obětavosti a poctivé 

práci sekretáře Spartaku Kbely p. Němce, za což 

mu patří velké poděkování. Naši fotbalisté boju-

jí o každý bod a zatím se drží skvěle a budou se 

dále zlepšovat. A mužstvo dospělých pod vede-

ním Zděnka Mikyšky a vedoucího Jiřího Koláře 

je po podzimní části II. tř. PFS na skvělém prv-

ním místě, ale na jaře v boji o postup to bude 

ještě tuhý boj. Jsme velice rádi, že si opět divá-

ci nacházejí cestu zpět na zápasy fotbalového 

týmu. Byly bychom rádi, aby podpora fanoušků 

byla na jaře ještě větší a  pomohla by k  vytou-

ženému postupu. Tímto vás všechny zveme 

na jarní boje, zejména na derby se Sokolem 

Vinoř! Rozpis zápasů bude zveřejněn v příštím 

zpravodaji.

V létě 2020 se chystáme připravit oslavu 100 let 

satalického fotbalu, a  to jak pro sportovce, 

tak celou satalickou veřejnost. Zatím je vše 

v přípravách. Termín je naplánován na 20. čer-

ven 2020.

Závěrem poděkování všem trenérům, výboru 

fotbalu, výboru TJ, MČ Satalice, MHMP, PRA-

GIS,  a.  s. a  samozřejmě všem fanouškům, bez 

kterých se neobejdeme.

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový 

rok 2020 přeje

Roman Hogen, předseda FO TJ SK Satalice

FOTBALISTŮM SATALIC SE 
LETOS DAŘILO!

Blíží se konec roku a to je také období bi-

lancování, co se za uplynulý rok udělalo. 

Co se povedlo a co méně. Tady u nás byl 

rok vcelku náročný, jelikož se stále potý-

káme s nedostatkem pracovníků, kteří by 

měli zájem pracovat. I  tak se ale povedlo 

zajistit všechna soustředění a  akce. Sou-

středění fotbalistů z Německa, Slovenska, 

Malty, fotbalovou zimní ligu juniorů, te-

nisové turnaje i  fi remní sportovní dny. 

Celoročně pak zázemí pro přípravu týmu 

Dukly Praha, Sparty a mateřského klubu 

TJ Satalice.

Hospodařit se nám daří s lehkým ziskem. 

Z našich výnosů jsme dokázali fi nancovat 

nákup nových televizorů do všech pokojů, 

nákup několika nových postelí, matrací 

a přikrývek s povlečením, vymalovat tělo-

cvičnu i byt správce, opravit svody dešťové 

vody.

Momentálně je areál připraven na zim-

ní provoz, jak fotbal na umělém povrchu 

s  novým osvětlením, tak i  tenisové haly 

jsou v plném provozu.

A  tak nezbývá než vás všechny pozvat si 

přijít zasportovat nebo se podívat a pod-

pořit naše sportovce při jejich zápasech.

Závěrem chci všem popřát klidné prožití 

vánočních svátků a vše dobré v roce 2020.

Milan Bíško, jednatel SAS

SPORTAREÁL 
SATALICE

Horní řada zleva: Roman Hogen (předseda fot. oddílu), Ondřej Novotný, Ondřej Voborský, Jakub Říha, Dušan Maga, Daniel Nauberg, Marek Vočadlo, Michal Bíško, Roman 

Hogen, Daniel Grushup, Jaromír Vitásek, JUDr. Radomír Šimek (člen výboru). Dolní řada zleva: Pavel Hogen, Jakub Motl, Marek Bartůšek, David Šverštal, Adam Šimek, 

Zdeněk Mikyška (trenér), Jiří Kolář (asistent trenéra), Aleš Deré, David Mlejnek, Pavel Holakovský, Petr Bartůšek (kustod)
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Drazí obyvatelé Satalic,

rád bych vám napsal něco o naší profesionální 

jednotce, která sídlí ve vaší městské části a stará 

se o vaše bezpečí.

V  současné době naše stanice tvoří základnu 

pro dvě výjezdová družstva a  automobilový 

žebřík. K dispozici je na každé směně 15 profe-

sionálních příslušníků HZS připravených k zá-

sahu. U mimořádných událostí spolupracujeme 

s  příslušníky Policie ČR, s  lékaři a  záchranáři 

Zdravotnické záchranné služby, strážníky Měst-

ské policie a  jednotkami Sboru dobrovolných 

hasičů (nejčastěji místní SDH Satalice a soused-

ní SDH Kbely). V rámci Hasičského záchranné-

ho sboru hlavního města Prahy s námi nejvíce 

spolupracují zejména stanice č. 3 – Holešovice 

a č. 5 − Strašnice, které jsou schopny také vyjet 

v  případě potřeby na pomoc obyvatelům vaší 

městské části.

Dále příslušníci našeho sboru kontrolují pre-

ventivní opatření, která nařizují zákony, vy-

hlášky a  různá nařízení. V  rámci preventivně 

výchovné činnosti provádíme ukázky techniky, 

naší práce i osvětu, jak se chovat v nebezpečné 

situaci. Organizujeme taktická cvičení na stra-

tegické a obtížné objekty. V neposlední řadě or-

ganizujeme školení a výcvik jednotek SDH tak, 

aby i ony měly nejnovější informace a postupy, 

jak pomoci při požáru, technickém zásahu či 

dopravní nehodě. Zároveň školení napomáhají, 

aby se členové SDH i HZS znali a věděli, co od 

sebe mohou u zásahu očekávat a tím byla i sou-

činnost jednotek rychlejší a  efektivnější. V  le-

tošním roce máme za sebou výcvik v  lehkém 

chemickém obleku, zásahy na dopravní nehody 

a s nimi spojené zásady první pomoci, zásahy 

za použití žebříku a  také proběhlo školení na 

použití izolačního dýchacího přístroje. Výcviky 

si členové SDH pochvalovali a já musím říci, že 

většina mě svým přístupem i zkušenostmi mile 

překvapila.

Po nalezení společného termínu se starostkou 

Mgr.  Miladou Voborskou proběhne beseda na 

téma ‚Jak se chovat při požáru a co oheň doká-

že“ s diskuzí u vás v komunitním centru.

Nakonec bych vám rád za celou naši stanici po-

přál klidné a veselé vánoční svátky a do nového 

roku 2020 pevné zdraví, mnoho štěstí a rodin-

nou pohodu.

npor. Ing. Jan Hanuš,

Velitel stanice HZS hl. m. Prahy č. 10 – Satalice

VZKAZ OD VELITELE HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SBORU

MĚSTSKÁ ČÁST

PRAHA -SATALICE

DĚKUJE HASIČSKÉMU

ZÁCHRANNÉMU

SBORU I SBORU

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

ZA NASAZENÍ PŘI

ZÁCHRANNÝCH AKCÍCH 

A SKVĚLOU SPOLUPRÁCI!

VÁNOČNÍ KONCERT 
 A VÝSTAVA

ZUŠ Marie Podvalové 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

VÁNOČNÍ KONCERT 
A VÁNOČNÍ VÝSTAVU 

DO SÁLU ŠKOLY V SATALICÍCH 
Začátek koncertu v 18:00 hodin 
Výstava bude přístupná celý týden před Vánocemi 

12. 
PROSINCE 

2019

14

Placená inzerce Pozvánka
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Jmenuji se Heide Marie Helene Wik, za svo-

bodna Jirčíková (otec Robert Johann Wilhelm 

Jirčík, 1912–1974, matka Georgine Špičáková, 

1916–2005). Narodila jsem se 10.  října  1941 

v Praze -Satalicích. Můj bratr Hans Erich Ro-

bert Jirčík se narodil 12. září 1943 v téže čtvrti. 

Bydleli jsme v  rodinném domě blízko vlako-

vého nádraží. Babička Helene König Jirčík 

(rakouského původu) a dědeček Robert Jirčík 

bydleli v přízemí a my v prvním patře. Neda-

leko od nás bydlela druhá babička ze strany 

maminky Marie Špičáková a  dědeček Josef 

Špičák.

Za války jsem byla malinká. Pamatuji si, že 

když mě jednou maminka koupala, začalo 

bombardování. Najednou se ozvala velká rána 

a popraskala všechna skla v oknech. Mamin-

ka mě rychle zabalila do osušky a utíkala do 

nejbližšího krytu. Byl malý, tmavý a těsnalo se 

v něm moc lidí. Tatínek pracoval jako civilní 

inženýr na pražském letišti. Když v roce 1945 

skončila válka, byli rodiče z politických důvo-

dů přinuceni podepsat dokument, ve kterém 

se vzdali československého občanství. Já jsem 

se o  tom dozvěděla až od pana konzula tady 

v Brazílii, kterému se podařilo tuto informaci 

zjistit v době, kdy jsem žádala o české občan-

ství. Bohužel se mi kvůli tomu nikdy nepodaří 

české občanství získat zpět. Rodiče byli od-

sunuti z Československa v roce 1945. Báli se, 

protože netušili, co je čeká, a navíc nechávali 

v  Česku celou rodinu. Tatínek měl dva sou-

rozence. Sestru, která si vzala jednoho Čecha 

s příjmením Bohatý (s touto částí rodiny jsme 

dodnes v  kontaktu), a  bratra, který se nikdy 

nevrátil z války.

Maminka byla jedináček. Když opouštěla své 

rodiče, moc plakala. Já jsem měla tehdy čtyři 

roky a můj bratr Hans dva roky. Do Rakouska 

jsme se dostali kamionem, který převážel do 

Salzburgu kovové plechy. Jakmile jsme přejeli 

přes řeku, byl most odpálen a už tamtudy ni-

kdo nemohl odjet ze země. Během cesty jsme 

museli několikrát vylézt z kamionu a skrývat 

se v lese, protože nad námi přelétávala letadla 

a my jsme se báli, že na nás mohou hodit bom-

bu. Konečně jsme dojeli do Rakouska. Přespali 

jsme ve vrchní části sýpky, kde bylo uschováno 

seno pro koně a býky. Tam jsme zůstali něko-

lik dnů, než se nám podařilo zajistit si ubyto-

vání u rakouské rodiny. Pamatuji si, že tatínek 

vyměnil svůj oblek a boty za bochník chleba 

a kilo jablek a že jsme přespávali na patrových 

postelích, odděleni přikrývkou. Z  Rakouska 

mám vzpomínku na skupinu amerických vo-

jáků, kteří nám, dětem, dávali oplatky a žvý-

kačky, což bylo to jediné, co měli. Já s bratrem 

jsme dostávali jako stravu špagety s  mlékem 

a hořkým kakaem.

Nechtěli jsme to jíst, a  tak jsme jedli chleba, 

který dostávala maminka, a ta místo toho jed-

la naše špagety. Časem se nám podařilo zís-

kat ubytování v prvním patře jednoho domu. 

Tatínek pro nás vyráběl hračky, jako například 

sáňky, abychom mohli sjíždět dolů po sněhu. 

Já jsem ale v  té době byla velmi vystrašená 

a  nesla si v  sobě trauma z  války. Vždy, když 

nad námi přelétávalo nějaké letadlo, jsem 

začala panikařit a křičet strachy. Onemocně-

la jsem z  toho a  hodně zhubla, protože jsem 

nechtěla jíst. Mamince se podařilo mě umístit 

do americké nemocnice, kde mě začali léčit. 

Z Rakouska jsme byli přesunuti do Německa 

do rodiny, která měla velký dům a musela nám 

poskytnout dva pokoje. Bylo to v Einhausenu. 

Necítili jsme se v  této situaci dobře, protože 

rodina nám dávala najevo, že jsme u nich proti 

jejich vůli. Tatínek sehnal práci v Lorchu a na 

kole jezdil pracovat do jedné metalurgické 

továrny. V  té době jsem již chodila do školy 

a učila se německy. Byli jsme velmi chudí. Po 

dožínkách nám sedláci dovolovali sbírat zbyt-

ky obilných klasů.

Ty jsme dávali do pytle a  odváželi do mlý-

na, kde nám z  nich umleli mouku. Polovinu 

mouky jsme jim odevzdali a polovinu jsme si 

mohli nechat. Maminka v  Německu dvakrát 

otěhotněla. V  roce 1948 se mi narodila sest-

ra Irene a v roce 1949 Erika. Ještě v Rakousku 

tatínek poznal jeden český pár s dcerou, který 

se vydal do Brazílie. Našli si tam dobrou práci 

a vedlo se jim dobře. Jednou nám od nich do-

šel dopis s potvrzením o zaměstnání pro tatín-

ka v nějaké dílně s motory a peníze na cestu 

do Brazílie. Odjeli jsme z Einhausenu vlakem 

do Mnichova, z Mnichova do Paříže a z Paříže 

do přístavu Marseilles, kde jsme nastoupili na 

italskou loď Campagne. Pluli jsme v  podpa-

lubí, kde bylo hodně patrových postelí. Muži 

byli v  jiné části než ženy. Přes Gibraltar jsme 

se dostali až do Dakaru, kde jsem poprvé v ži-

votě viděla Afričany, kteří měli na sobě pest-

robarevná oblečení a jedli divná jídla jako na-

příklad banány. Odtamtud jsme pluli ještě asi 

měsíc, než jsme dorazili do Brazílie.

Dopluli jsme do přístavu v  Riu de Janeiru. 

Maminka byla nadšená velkým Kristem, který 

nás vítal s otevřenou náručí. Odtamtud jsme 

vypluli do přístavu Santos, kam jsme se dosta-

li v srpnu 1950. V přístavu Santos nás čekala 

Ludmila, dcera českého páru, který nám po-

mohl dostat se do Brazílie. Ze Santosu jsme se 

vypravili do města Santo André, kde žijeme 

doposud. Časem tatínek splatil peníze, které 

od nich dostal. Začátky v Brazílii nebyly jed-

noduché. Nejdříve jsme byli „ubytovaní“ ve 

slepičárně na dvoře domu, kde bydlela Frau 

Tezla. Byl to dům s velkou zahradou a ovoc-

nými stromy. Maminka dostala od paní Tezly 

lihový vařič, z čehož byla velmi šťastná a doja-

tá, protože do té doby vařila jenom na starém 

grilu.

Časem se tatínkovi podařilo sehnat práci v to-

várně na ventilátory GEMA a my jsme si mohli 

pronajmout domek. Když jsem dospěla, vdala 

jsem se za Brazilce, který byl z tatínkovy strany 

německého původu. Měli jsme čtyři děti. Dnes 

Vzpomínky paní Heide Marie Helene Wik,
satalické rodačky
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Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku a  bývá zvykem, že různé 

společnosti se ohlížejí a  hodnotí svoji čin-

nost. I my jako klub seniorů jsme se zamysleli 

a chceme vás s naší činností v krátkosti sezná-

mit.

Scházíme se opět v  pondělí v  krásném pro-

středí komunitního centra. Kromě diskusí 

o událostech v místě našeho bydliště, které nás 

zajímají  – například oprava silnice na Rado-

nice, probíráme i ostatní události, která nám 

občanům zpříjemňují život.

Naše činnost však nekončí pouze u konstato-

vání, co bylo uděláno a hodnocení, jak to bylo 

uděláno. Místní úřad organizuje v  komunit-

ním centru zpravidla v pondělí a čtvrtek bese-

dy či přednášky, kterých se pravidelně účast-

níme. Na těchto besedách vystupují odborníci 

na různou problematiku. Někdy jsme my se-

nioři jedni z mála účastníků. V současné době 

jsme založili čtenářský kroužek a  společně 

čteme knihy, o kterých se poté bavíme. Chtěli 

bychom v budoucnosti pro tuto činnosti získat 

i naši mládež.

A  nyní k  našim výletům  – letos jsme usku-

tečnili celkem čtyři. Postupně jsme navštívili 

zámek Český Šternberk, Frýdlant, zámek na 

Šluknově spolu s prohlídkou kaple a opuštěný 

stříbrný důl s  jeho chodbami. Jako poslední 

jsme poznali Les království s krásnou přehra-

dou. Vše za fi nanční pomoci místního úřadu, 

za což chceme poděkovat.

Činnost klubu jsme letos rozšířili i o  chvilky 

s hudbou, poslední akcí roku 2019 bude spo-

lečné vánoční posezení.

Nejsou tu však jen úspěchy. Kromě výletů se 

nás schází velmi málo. Zhruba tak ze 60-70 

našich členů, cca  20 na akcích, ať již pořádá 

místní úřad, nebo náš klub. Chtěli bychom 

vám proto vzkázat:

NEBOJTE SE, PŘIJĎTE MEZI NÁS!

Jaromír Henzl, 

předseda klubu
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Před nějakým časem jsem při procháze-

ní internetem narazil na fotografi i domu 

v  Trabantské ulici, kde je dnes zdravotní 

středisko. A protože se na tento dům dí-

vám již přes 50 let z protějšího domu, ne-

dalo mi to a vyhledal jsem si, kde se tato 

fotografi e objevila. A  našel jsem e -knihu 

„Češi ve světě – Jižní Amerika“. Je to ve-

lice zajímavá kniha vzpomínek českých 

krajanů žijících v Jižní Americe, které pře-

vyprávěly nebo sepsaly české učitelky češ-

tiny v různých státech Jižní Ameriky. No 

a mezi nimi jsou i vzpomínky paní Heide 

Marie Helen Wik, která se narodila v roce 

1941 v  Satalicích manželům Jirčíkovým. 

I když se snažím dostat se s její rodinou do 

kontaktu i  přes překladatelku paní Kláru 

Bachurkovou, zatím se mi to bohužel ne-

podařilo.

I přesto vám v tento předvánoční čas před-

kládám její vzpomínky, a to díky tomu, že 

jsem dostal svolení od vydavatele knihy – 

Dům zahraniční spolupráce. Takže ještě 

jednou díky, zejména paní Vlachové, za 

poskytnutou pomoc a povolení k otištění.

Mimochodem, když si na internetu najde-

te tuto stránku - https://www.dzs.cz › cesi-

-ve -svete -pribehy, tak naleznete spoustu 

úžasných vzpomínek našich krajanů nejen 

z  Jižní Ameriky, ale i  USA, Austrálie či 

Chorvatska.

Libor Vrabec, kronikář

Dům na rohu
Trabantské
a Za Školkou

mám osm vnuků a  jednu pravnučku. Nikdo 

nemluví česky, protože já jsem vlastně už kdysi 

v poválečném Německu dostala zákaz mluvit 

česky a měla povoleno mluvit jenom německy. 

Moji rodiče také mluvili německy a doma, kde 

je nemohl nikdo slyšet, spolu mluvili česky. 

Po přestěhování do Brazílie se naučili trochu 

portugalsky, ale nikdy nemluvili moc dobře. 

My děti jsme chodily do brazilských škol. Bylo 

to složité. Já jsem v Německu chodila do čtvr-

té třídy, ale v Brazílii mě dali do druhé kvůli 

tomu, že jsem neuměla portugalsky. Časem se 

mi podařilo jeden rok dohnat, takže jsem byla 

jenom o rok pozadu za svými vrstevníky.

Jazyky, které ovládám, jsou portugalština 

a  němčina. Loni jsem se se sestrou Erikou 

začala znovu učit česky v  Česko -brazilské 

kulturní unii. Je moc příjemné být v kontak-

tu s  lidmi se stejným původem, se stejnými 

zvyky. Neznám moc Čechů, ale mohu říct, že 

všechno, co se týká České republiky, mě velmi 

zajímá. Češi jsou veselí, přátelští a  se srdcem 

na pravém místě. Miluji „srdce“ Evropy. Když 

jsem byla navštívit Evropu, řekli mi, abych 

jela do Prahy až nakonec, protože jinak se 

mi všechno ostatní už nebude zdát tak hez-

ké. Byla jsem tedy ve Francii, Německu, Ra-

kousku, Švýcarsku, Itálii, Řecku, Egyptě a jako 

naposledy v České republice. A mohu říct, že 

měli pravdu…

Z portugalštiny přeložila Klára Bachurková

130 let samostatnosti obce Satalice

1.  ledna  2020 uplyne přesně 130  let od chvíle, 

kdy se obec Satalice stala samostatnou správní 

obcí a přestala být součástí Vinořského panství 

Černínů. První starosta, pan Josef Fiala, majitel 

statku č. 13, byl sice již zvolen v prosinci roku 

1889, ale svého úřadu se ujal až úderem Nového 

roku 1890. Od počátku se obecní radní snažili 

rozvíjet Satalice ku prospěchu všech občanů, ale 

bohužel ne vše šlo tak, jak si představovali, což − 

jak je patrno − trvá v celé naší republice dodnes. 

I  tak bych vás rád v  příštím roce na stánkách 

tohoto časopisu seznámil se všemi těmi staros-

ty obce a  pak předsedy MNV a  pak znovu se 

starosty, tentokrát již městské části, kteří se po 

celou tu dobu snažili a snaží o to, aby se jejich 

spoluobčanům bydlelo v  Satalicích příjemně 

a dobře.

Libor Vrabec, kronikář

Z HISTORIE SATALIC

Z klubu seniorů
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V  termínu od 24.  12. do 31.  12.  2019 

budou na základě informací svozových 

společností zajištěny standardní svozy 

směsného odpadu. U  tříděného odpadu 

budou v  kritických oblastech posíleny 

svozy v období 23. 12.–31. 12. 2019.

Svoz směsného odpadu:

23.–31.  12.  2019 standardní svoz v  pra-

videlných svozových dnech. 1.  1.  2020 

svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní 

svoz proběhne v  následujících dnech. 

2. 1.–6. 1. 2020 bude probíhat standard-

ní svoz s  případným časovým posunem 

(max. 1 den).

Svoz tříděného odpadu:

23.–31.  12.  2019 standardní svoz 

v pravidelných svozových dnech. 

23.–31.  12.  2019 v  kritických oblastech 

budou posíleny svozy ostatních složek tří-

děného odpadu. 1. 1. 2020 svoz až na vý-

jimky neprobíhá, náhradní svoz proběh-

ne v následujících dnech. 2. 1.–6. 1. 2020 

bude probíhat standardní svoz s  případ-

ným časovým posunem (max. 1 den).

Vánoční stromky do popelnice ne-

patří

V  případě, že máte veřejně přístupnou 

popelnici nebo kontejner na směsný od-

pad, lze stromky volně odložit vedle nich, 

v ostatních případech (činžovní a rodin-

ná zástavba) prosíme o  odložení vánoč-

ních stromků k  nejbližším kontejnerům 

na tříděný odpad. Vyhozené vánoční 

stromky rozhodně nepatří do nádob na 

směsný odpad, protože výrazně snižují 

jejich kapacitu.

Stromky by se měly vyhazovat nejlépe 

den před odvozem komunálního odpa-

du, aby nedocházelo k  jejich přílišnému 

hromadění v ulicích po zbytečně dlouho 

dobu. Stromky jsou do vozů na komunál-

ní odpad nakládány v běžných svozových 

dnech a  jejich odvoz bude probíhat po 

celý leden a únor.

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud 

už stromek dosloužil, rozhodně nepatří 

do kontejneru na tříděný či směsný od-

pad, ale do sběrného dvora.

1/ Směsný odpad

Proč se černé popelnice zdražují?

Od roku 2005 byl poplatek stejný, přestože náklady na svoz a likvidaci narostly víc než o třetinu. 

Zvýšení poplatku pouze dorovnává rozdíl skutečnými náklady obce na svoz a odstranění SKO 

a tím co se vybere na poplatku. I přes deklarovaná zdražení poplatku za odvoz směsného odpadu 

bude část nákladů na zajištění svozu a odstranění SKO i nadále hradit město. Navíc veškeré další 

služby spojené se zajištěním svozu barevných kontejnerů, provozem sběrných dvorů, provozem 

kompostárny atd. jsou také plně hrazeny z rozpočtu města a občan může tyto obecní benefi ty 

využívat zcela zdarma.

2/ Bioodpad

Proč je sběr bioodpadu zpoplatněn?

Je potřeba říci, že město od 1. 1. 2020 přebírá do svého obecního systému již existující službu 

svozu bioodpadu rostlinného původu, kterou v Praze zajišťovaly svozové odpadové společnosti, 

zejména Pražské služby, a. s. Město se rozhodlo tuto službu převzít s tím, že zachová princip fi -

nanční spoluúčasti vlastníka nemovitosti, ale jen ve výši 50 % oproti ceně spol. Pražské služby pro 

rok 2019. Město tedy fakticky tuto službu zlevnilo o 50 % s tím, že ostatní náklady na svoz a další 

nakládání s bioodpadem uhradí ze svého rozpočtu. Zachování minimální fi nanční spoluúčasti je 

jistou podobou záruky, že služba bude využívána pouze těmi vlastníky, kteří budou mít skutečný 

zájem rostlinný bioodpad třídit a předávat městu v požadované kvalitě. Primárním zájmem měs-

ta je získat čistý a kvalitní ma-

teriál rostlinného původu, ne-

boť výsledné složení bude mít 

přímý vliv na způsob, jakým 

bude s  bioodpadem v  rámci 

městského systému dále na-

kládáno. Pokud bude kvalita 

vysbíraného bioodpadu dob-

rá, bude přednostně využíván 

na kompostárnách v  Praze 

a ve Středočeském kraji.

Kam s odpady
o vánočních 
svátcích?

JAK SE MĚNÍ CENY ZA SMĚSNÝ 
ODPAD A BIOODPAD V PRAZE 
OD ROKU 2020?
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Kolik bude stát nádoba na směsný komunální odpad od 1. 1. 2020?

Kolik bude stát nádoba na bioodpad od 1. 1. 2020?

Nádobu na bioodpady bude možno objednat v celoročním nebo sezónním režimu svozu.
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S  účinností ode dne 1.  10.  2020 je vy-

hláškou č.  11/2019 Sb. hl. m. Prahy za-

kázáno na celém území hlavního města 

Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety 

a  koks ve spalovacích stacionárních 

zdrojích o jmenovitém tepelném příko-

nu 300 kW a nižším s výjimkou zdrojů, 

které slouží jako zdroj tepla pro teplovod-

ní soustavu ústředního vytápění, nejsou-

-li navrženy rovněž pro přímé vytápění 

místa instalace, a dosahují alespoň emis-

ních parametrů 3. emisní třídy.

S účinností ode dne 8. 10. 2019 je dále 

touto vyhláškou zakázáno po dobu vy-

hlášení smogové situace na celém území 

hlavního města Prahy spalovat všechny 

druhy pevných paliv v krbech, kamnech 

a jiných spalovacích zdrojích o jmeno-

vitém tepelném příkonu 300 kW a niž-

ším, které nemají sloužit jako hlavní 

zdroj vytápění objektu. Tento zákaz 

tedy dopadá jen na doplňkové spalovací 

zdroje, které jsou určeny pouze pro pří-

ležitostné vytápění. Informaci o vyhláše-

ní smogové situace společně s informací 

o tomto zákazu přitom hlavní město Pra-

ha zveřejní neprodleně po vzniku smo-

gové situace na své úřední desce a webo-

vých stránkách.

K  dozoru a  kontrole nad plněním výše 

uvedených povinností jsou v  souladu se 

Statutem hlavního města Prahy příslušné 

úřady městských částí Praha 1–22, tedy 

v případě Satalic je příslušný ÚMČ Pra-

ha 19 – Kbely, odd. životního prostředí, 

Železnobrodská 825.

Oprávnění vstoupit do obydlí za účelem 

provedení kontroly spalovacího staci-

onárního zdroje zakotvené v  ust. § 17 

odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se váže 

na opakované důvodné podezření, že 

provozovatel spalovacího stacionárního 

zdroje porušuje některou z  povinnos-

tí uvedených v  ust. § 17 odst.  1 zákona 

o ochraně ovzduší.

Komu, kdy a jak budu nově platit svoz bioodpadu?

Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz bioodpadu je nastaven 

v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlast-

ník nemovitosti. V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo 

osobně správce poplatků za odpady na adrese: odbor daní, poplatků a  cen Magistrátu hl. m. 

Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, 

V. patro, id DS 48ia97h.

Kdy mi nádobu na bioodpad přivezou?

Požadavek bude svozová společnost evidovat prostřednictvím změny Prohlášení plátce poplat-

ku a bude mi dodána v co nejkratším termínu, který se bude odvíjet od logistických možností 

svozové společnosti.

Hnědou popelnici na rostlinný bioodpad už mám. Co přinese změna pro mě?

Převzetím služby pod správu města je pro vlastníky nemovitostí, tedy pro ty z vás, kteří již nyní 

využívají nádobu na bioodpad, cena služby svozu bioodpadu snížena o 50 % oproti cenám spol. 

Pražské služby, a. s. platným v roce 2019. Ostatní náklady spojené se zajištěním nové služby bu-

dou hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň navíc umožní objednat si kromě četností svozu 1x 

za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. V ceně za svoz bioodpadu je kalkulováno rovněž 

i jedno umytí sběrné nádoby za rok.

Jak si můžu zajistit hnědé popelnice?

O nádobu na bioodpad lze požádat osobní návštěvou příslušného kontaktního centra společnos-

ti, která sváží odpad na území naší městské části.

Do popelnice na bioodpad PATŘÍ:

 zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)

 čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových fi ltrů

 papírové proložky od vajec

 květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)

 tráva, plevel, drny se zeminou

 košťály a celé rostliny, zbytky rostlin

 listí

 větve keřů i stromů

 piliny, hobliny, kůra, štěpka

 seno, sláma

 vychladlý popel ze spalování dřeva

Co NEPATŘÍ do popelnice na bioodpad?

 maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže

 mléčné výrobky

 vajíčka, včetně skořápek

 zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují 

 suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)

 zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky

 skořápky z ořechů, pecky z ovoce

 jedlý olej a tuk

 zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat 

 včetně exkrementů

 peří, chlupy, vlasy

 uhynulá zvířata

 kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka

 nebezpečné odpady

 obalové materiály

 papírové kapesníky, ubrousky

Spalování
pevných paliv 
zakázáno – týká 
se to i vás?

Kotlíkové dotace

Svozová společnost Kontaktní adresa Telefon email

AVE Pražské komunální

služby, a. s.

Praha 15,

Pražská 1321/38a

296 33 99 17,

296 33 99 18

avepks.obchod@ave.cz

Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů 

mohou lidé využívat kotlíkové dotace, o kte-

ré lze žádat ode dne 21.  10.  2019. Podrobné 

informace ke kotlíkovým dotacím jsou k dis-

pozici na Portálu životního prostředí hlavního 

města Prahy: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/

energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_iii/

kotlikove_dotace_Praha_III.html.
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Od 1.  ledna  2020 bude platit novela zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a  s ní 

spojených obecně závazných vyhlášek hl. 

m. Prahy, které se budou dotýkat především 

v Satalicích vybíraného poplatku za ubytovací 

kapacitu či lázeňského a rekreačního poplat-

ku. Poplatek za ubytovací kapacitu i poplatek 

za lázeňský a rekreační pobyt budou zrušeny 

a nahrazeny jedním poplatkem za ubytování. 

Nový poplatek se bude vztahovat na poskytnutí 

placeného ubytování bez ohledu na to, zda je 

místo ubytování kolaudováno jako ubytova-

cí zařízení či nikoliv nebo zda se jedná o pobyt 

v lázeňských místech či místech velkého turi-

stického ruchu. Poplatek tak budou povinni 

odvádět i např. majitelé bytů a domů (cha-

tek či zahrad ke stanování) pronajímaných 

ke krátkodobému pobytu prostřednictvím 

portálů jako Airbnb či Booking aj. Zmíněný 

poplatek má obcím pomoci hradit náklady na 

zvýšenou potřebu úklidu ulic, likvidaci odpa-

dů, provoz MHD  atd. Poplatníkem poplatku 

z pobytu bude fyzická osoba, která není v obci 

přihlášená. Předmětem poplatku z  pobytu 

bude úplatný krátkodobý pobyt po dobu nej-

výše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. 

Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a  každý 

započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku 

pobytu. Plátce poplatku (ubytovatel) je povi-

nen podat správci poplatku (úřadu městské 

části) ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

zahájení poskytování úplatného pobytu. Po 

skončení kalendářního měsíce je plátce povi-

nen nahlásit správci poplatku do patnácté-

ho dne každého následujícího měsíce počet 

dnů pobytu všech osob, kterým byl poskyt-

nut úplatný pobyt a  které podléhají po-

platku, počet dnů pobytu osob, kterým byl 

poskytnut úplatný pobyt a které jsou od po-

platku osvobozeny (viz § 3 b novelizovaného 

zákona o místních poplatcích), celkovou část-

ku poplatku, kterou je povinen za osoby pod-

léhající poplatku odvést. Vybraný poplatek se 

hradí správci poplatku rovněž do patnáctého 

dne každého následujícího měsíce. Plátce po-

platku z  pobytu je povinen vést evidenční 

knihu v listinné nebo elektronické podobě.

Vzorové formuláře připravujeme a budou ke 

stažení spolu s novelizovaným zněním zákona 

o místních poplatcích včetně nových obecně 

závazných vyhlášek hl. m. Prahy na webových 

stránkách MČ.

VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST PŘI JAKÝCHKOLI AKTIVITÁCH VE VAŠEM OKOLÍ!

BOHUŽEL SE SATALICE STALY MÍSTEM, KDE BYL OPAKOVANĚ SLOŽEN NEZNÁMÝ

ODPAD (ZŘEJMĚ Z  LIKVIDACE PROVOZOVNY). POKUD MÁTE NĚJAKÉ INFORMACE, 

VIDĚLI JSTE NEBO UVIDÍTE CIZÍ OSOBY, KTERÉ ODKLÁDAJÍ PYTLE ČI ZAŘÍZENÍ

NA ÚZEMÍ MČ, VOLEJTE OKAMŽITĚ POLICII ČR. DĚKUJEME.

!!! NOVĚ místní poplatky!!!

VÝZVA PRO OBYVATELE SATALIC

 

Další podstatnou a  pro Satalice důležitou 

změnou v místních poplatcích je poplatek ze 

psů. Poplatek se i nadále platí ze psů starších 

3 měsíců. Poplatek se v Satalicích hradí ve výši 

300 Kč za psa chovaného v rodinném domě, 

za každého dalšího psa se platí 600 Kč. Sní-

ženou sazbu 200 Kč za prvního psa (300,– za 

dalšího psa) bude nově hradit nejen osoba 

pobírající důchod, který je jediným zdrojem 

jejích příjmů, ale i  každá osoba starší 65  let 

bez ohledu na zdroj příjmů. Poplatek za psa 

je splatný na každý kalendářní rok dopředu 

od 1. 1. do 31. 3. na účet MČ Praha -Satalice 

č.  0502655998/6000, variabilní symbol 1341 

+ číslo popisné vašeho domu (např. 134181 – 

pokud by byl pes držen v budově úřadu, K Ra-

donicům 81), případně jej můžete zaplatit 

v pokladně úřadu městské části.

V  Praze je povinnost mít psa označeného 

mikročipem nebo tetováním stanovena vy-

hláškou již dlouho. Po novele veterinárního 

zákona bude od 1.  1.  2020 zavedena povin-

nost označení psa mikročipem na celém úze-

mí ČR. Takto označeni nemusí být pouze psi, 

kteří mají čitelné tetování, jež bylo provedeno 

před 3. červencem 2011. Štěňata bude nutné 

očipovat nejpozději před prvním očkováním 

vztekliny, tedy zpravidla do 6  měsíců věku. 

Povinnost čipování psů má pomoci v boji pro-

ti množírnám, které jsou velkým problémem 

dnešní doby. Pokud bude zjištěno (např. v pří-

padě ztráty psa nebo pokousání), že pes není 

řádně označen mikročipem, může vám být 

jako majiteli udělena pokuta ve správním ří-

zení až 20 000 Kč. Zákon se na psa totiž bude 

dívat stejně, jako kdyby neměl platné očková-

ní proti vzteklině.

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

Úřední hodiny 

− VÁNOČNÍ SVÁTKY 2019

Agenda Czech pointu, pokladna a ověřování 

bude na ÚMČ Praha-Satalice  v tomto období 

k dispozici pouze dne 23. 12. 2019 do 15.00 hod.

Děkujeme za pochopení a přejeme 

příjemné prožití svátků vánočních 

a mnoho zdraví v novém roce 2020

23. 12. 2019     8.00 – 15.00 hod.

27. 12. 2019     úřad uzavřen

30. 12. 2019     8.00 – 15.00 hod.

Placená inzerce

POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ 

nově i pro ty, kteří pronajímají byty 

a domy krátkodobě.

POPLATEK ZA PEJSKA


