
Hlavní město Praha dlouhodobě pod-
poruje činnost Sdružení dobrovolných 
hasičů na území hlavního města, kde je 
aktivních 20 jednotek SDH s celoměst-
skou působností a 14 dalších jednotek, 
které jsou primárně určeny k zásahům na 
území městské části. 

Dobrovolný hasičský sbor má v Satalicích 
více než stoletou tradici. Zaregistrován byl 
již 13. října 1898 u župy Karlínské. Dlou-
há léta používal k uskladnění techniky 
stodolu, která stávala za kapličkou, teprve  
v r. 1958 získal svoji vlastní budovu v ul.  
K Radonicům, vedle hostince U Ulrichů. 
V roce 1976 však byla v této budově zří-
zena stanice profesionálních hasičů a těm 
dobrovolným zbyly jen nevyhovující menší 
přístřešky v jejím okolí, kde i přes narůsta-
jící počet členů a velký zájem dětí působí 
dodnes. Jsme proto rádi, že konečně po 
letech opět získají své vlastní moderní pro-
story. 

Nová zbrojnice bude stát na pozemku ve-
dle Sportareálu Praha-Satalice, který měst-
ská část pořídila začátkem roku 2017. Od  
téhož roku byla odborem technické vyba-
venosti hl. m. Prahy připravována projek-
tová dokumentace nové hasičské zbrojnice, 
ke které měli možnost vznést své připomín-
ky její budoucí uživatelé v čele s velitelem 
SDH Satalice a profesionálním hasičem  
T. Maršálem. Na základě výběrového říze-
ní byl koncem roku 2019 vybrán zhotovitel 
stavby – spol. První KEY-STAV a.s. Po spl-
nění všech náležitostí proběhla v Satalicích 
20. 2. 2020 schůzka se zhotovitelem i inves-
torem a stanoveno datum zahájení stavby 

− pondělí 23. 3. 2020. Vlivem epidemie 
koronaviru bylo předání stavby odloženo  
a stavba bude zahájena v nejbližším mož-
ném termínu.

Milí spoluobčané,
přemýšleli jsme, zda vydá-
vat další číslo zpravodaje 
v  této nejisté době, ale 
nakonec jsme se rozhodli 
jej vydat. Věříme totiž, že 
se ten virový mrak zane-
dlouho přežene a  zase se 

vrátíme k našim běžným činnostem, byť tře-
ba v omezené míře. Možná alespoň přijdete 
na jiné myšlenky při čtení toho, co se v Sa-
talicích chystá, připomenete si hezké chvíle 
strávené při společných akcích nebo se díky 
článkům pana kronikáře ve vzpomínkách 
přenesete do minulého století.
Moc nás mrzí, že jsme kvůli nařízením 
museli zrušit plánované setkání s  našimi 
jubilanty, na které se vždycky moc těšíme. 
O společnou oslavu ovšem nepřijdou, všech-
ny pozveme znovu, jakmile to bude možné. 
V nejistotě zůstávají i mnohá přijímací říze-
ní plánovaná na květnové dny (školka, ZUŠ, 
SŠ, VŠ), a až neuvěřitelné se zdá, že zápis do 
základní školy bude letos patrně bez dětí. 
Sledujte proto webové stránky městské části 
i jednotlivých organizací, kde všechna nová 
opatření stále zveřejňujeme a ta nejdůležitěj-
ší posíláme i na vaše mailové adresy. Pokud 
jste se k  odběru novinek ještě nezaregist-
rovali, udělejte to prosím, je to nejrychlejší 
způsob, jak vám doručit čerstvé informace 
přímo do vašich domovů (viz  rámeček na 
této straně).
Úřad městské části pracuje jako obvykle, 
i když s lehkým omezením. Moc nám pomá-
háte tím, jak respektujete stávající nařízení, 
staráte se o  své blízké a  sousedy a  nabízíte 
svou pomoc. Velké poděkování patří všem 
profesionálním i  amatérským švadlenkám, 
díky nimž jsme mohli rouškami zásobit  
každého, kdo to s krejčovskými dovednost-
mi nemá tak jednoduché. Díky patří samo-
zřejmě všem, kteří pro nás nadále zajišťují 
zdánlivě všední služby (ordinace, obchody, 
doprava, pošta, úklid  atd.). Všichni si toho 
moc vážíme.
Budeme se na vás těšit při některé ze spole-
čenských akcí, které na jaro plánujeme (a že 
jich není málo), protože věříme, že to určitě 
vyjde! A když ne na jaře, tak na podzim sto-
procentně!
Pevné zdraví a samé dobré zprávy přeje

Milada Voborská a kolektiv
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Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY NOVÁ ZBROJNICE PRO 

DOBROVOLNÉ HASIČE

• ÚŘAD MČ: tel.: 286 851 326, e-mail: urad@satalice.cz
• NONSTOP LINKA POMOCI SENIORŮM: tel.: 800 160 166
• INFORMAČNÍ LINKA COVID-19: tel.: 1212
• HYGIENICKÁ STANICE HMP: tel.: 773 782 850, 773 782 856
Pro aktuální informace z úřadu se registrujte na www.satalice.cz/Potřebuji si zařídit/občan 
na úřadě, kam zadáte e-mailovou adresu. Pro SMS zprávy se registujte na www.satalice.cz/ 
Potřebuji si zařídit/SMS infokanál. Pokud potřebujete poradit, zavolejte nám.
DISTRIBUCE DEZINFEKCE A ROUŠEK - viz str. 14.

DŮLEŽITÉ TELEFONY A KONTAKTY 
V SOUVISLOSTI S COVID-19:
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Městská policie v Satalicích

Rekonstrukce multifunkčního domu 
v ul. K Cihelně č. p. 59
Multifunkční dům, kde byla umístěna 
prodejna potravin, služebna policie, ne-
bytové prostory a  byt, nutně potřeboval 
rekonstrukci. Za přispění vedení hl. m. 
Prahy, které z  rezervy pro městské části 
vydělilo v  loňském roce 10 mil. Kč, byla 
připravena projektová dokumentace a po 
získání stavebního povolení vyhlášeno vý-
běrové řízení na zhotovitele stavby. 11. 2. 
byl konečný termín pro podání nabídek 
uchazečů o rekonstrukci budovy č. p. 59. 
Ze 7 nabídek byla vybrána společnost 
Wandel Czech,  s.  r.  o. Při rekonstrukci 
budovy, která byla zahájena v  pondělí 
9. 3. 2020, bude vyměněna střecha, vytvo-
řeny vikýře, osazena nová okna a vstupní 
dveře, opravena podlaha, vyměněny roz-
vody vody a  odpadů, elektrické rozvody. 
V  přízemí bude zvětšena plocha prodej-
ny (věříme, že se podaří získat vhodného 
nájemce), vznikne nová služebna Měst-
ské policie se zázemím, v 1. patře budou 

zrekonstruovány nebytové prostory a  ve  
2. patře vytvoříme nové bytové jednotky 
pro podporované profese.

Připomínky k vedení autobusových 
linek
22.  1. proběhlo v  jídelně základní školy 
jednání se zástupci společnosti ROPID, 
která organizuje dopravu v hlavním měs-
tě. Občané poukázali na problémy v  Sa-
talicích, z  nichž nejvýraznějším bylo ne-
zajíždění linky 201 na Satalickou oboru, 
malé vytížení nové linky 186 + délka in-
tervalů, nespolehlivost linky 209 a některé 
další. Věříme, že při příští změně jízdních 
řádů (související s  rekonstrukcí mostu 
a  uzavřením průjezdu v  ul. Za Černým 
mostem) budou naše připomínky zohled-
něny.

Cyklostezky na Vinoř
Cyklostezka na Vinoř podél ul. Vinořská 
právě probíhá územním a stavebním říze-
ním, ještě v letošním roce by měla být za-

hájena realizace. Byla zadána prověřovací 
studie cyklostezky A44 Kbely – Satalice – 
Černý Most (vč. lávky přes Chlumeckou 
ulici) podél trati č. 070.
Ve Vinoři proběhla schůzka k  trase cyk-
lostezky A50. V Satalicích bude procházet 
v úseku K Cihelně – K Radonicům mimo 
území budoucího přírodního parku K Ra-
donicům i  stávajícího lesoparku, resp. 
bude vedena po jeho východním okraji 
(nyní pole).

ŘSD – jednání s městskými částmi a ob-
cemi na trase části 520 SOKP Březině-
ves – Satalice
Na půdě Ředitelství silnic a  dálnic pro-
běhlo jednání zástupců Ministerstva do-
pravy, ŘSD, projektantů a  zástupců obcí 
a  městských částí k  připravovaným va-
riantám trasy 520. Liší se od sebe mírou 
zahloubení (varianta povrchová, v zářezu, 
v  tunelech). Městské části prezentova-
ly problémy, které stavba může na jejich 
území přinést (najdete je na webu měst-
ské části). V Satalicích to je zejména šíření 
hluku, které je významné již ze stávajících 
neodhlučněných komunikací. Proto po-
žadujeme maximální zahloubení a zajiště-
ní protihlukových opatření podél stávají-
cích i projektovaných komunikací (zemní 
valy, protihlukové stěny, tichý asfalt).

Konkursní řízení na ředitele Základní 
školy Satalice
12.  2. proběhlo první jednání konkursní 
komise, při němž byly otevřeny obálky 
s přihláškami do konkursu. Z 9 uchazečů 
byli 3 vyzváni k  doplnění dokumentace, 
samotné konkursní řízení proběhne, jak-
mile to podmínky dovolí.

Bezpečnost v  městských částech není sa-
mozřejmostí, proto si vážíme toho, že 
od února mají Satalice opět dva strážní-
ky a  jako novinku stálou službu v  neděli. 
Novou posilou je pan Mojmír Kříž, který 
má bohaté praktické zkušenosti z  větších 
městských částí Prahy a u městské policie 
slouží již 16 let. Doplní tím pana Vladimíra 
Adámka, který v Satalicích působí už 20 let. 
Četníci mají své pravomoci omezené, ale 
pokud máte problém, který jim přísluší, 
neváhejte se na ně obrátit, určitě vám ho 
pomohou vyřešit.

Satalice měly dosud služebnu Městské po-
licie v domě č. p. 59 v ulici K Cihelně u au-
tobusové zastávky. Protože tento dům od 
března prochází kompletní rekonstrukcí 
a nájemníci museli opustit prostory, chtěli 
jsme služebnu MP ČR zachovat, a tak jsme 
zajistili pro strážníky po domluvě s  vede-
ním městské policie dočasné působiště 
ve 2. patře v budově č. p. 81, ul. K Rado-
nicům, kde také sídlí úřad městské části 
a  pošta. Po ukončení rekonstrukce bude 
služebna vrácena na původní místo, i když 
v trochu jiných dispozicích.

ULIČNÍ POHLED
NAVRHOVANÝ STAV D.1.1-15

2xA4 1:100

Dokumentace pro výběr zhotovitele 10/2019

ul. K Cihelně 2, čp. 59, Praha - Satalice
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 59

Ing. Stanislav Mareš
Chvalská 12/719

tel: 602 209 938
Praha 9, 198 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

±0,00 = 1.NP = 277,65 BpV

MČ Praha Satalice
K Radonicům 81

tel: 286 851 326
Praha 9 - Satalice, 190 15

Stavební úpravy objektu čp. 59

Ing. Stanislav Mareš
Chvalská 12/719

tel: 602 209 938
Praha 9, 198 00

Rekonstrukce multifunkčního domu v ul. K Cihelně č. p. 59

Mojmír Kříž
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NOVÉ ULICE PONESOU NÁZEV 
SATALICKÝCH RODÁKŮ A OBČANŮ

HOLLOVA ul.
Plk. v. v. Štěpán 
Holl se narodil 
20. 12. 1919 v Po-
střekově na Chod-
sku. Vyučil se 
cukrářem a  per-
nikářem, ale než 
mohl začít uplat-
ňovat své znalos-
ti, přišla okupace 
Československa 
a  mladý Štěpán 
Holl odešel společně se svým krajanem 
z Postřekova, budoucím hrdinou SSSR, Jo-
sefem Buršíkem přes Rusko a Egypt a dále 
do Anglie. Zde se stal pilotem 310. česko-
slovenské stíhací perutě.
Po válce se přistěhoval do Satalic a později 
zde pracoval jako účetní v  místní továrně 
na bedničky. To ho možná zachránilo od 
dalších perzekucí, které potkaly jeho mno-
hé kamarády. Zemřel 27. 11. 1985 a je po-
chován na hřbitově ve Vinoři.

KAUCKÉHO ul.
Plk v. v. Jan  
Kaucký se na-
rodil 23.  1.  1907 
v  Satalicích. By-
dlel s  rodiči ve 
Vinořské ulici 
č.  80. Po okupaci 
Československa 
se dostal do Ang-
lie, kde byl v roce 
1940 zařazen do 
310. stíhací perutě jako pilot.
Po válce se vrátil do vlasti, ale pro nesou-
hlas s nastupující politickou situací se roz-
hodl odejít i  s  rodinou do Velké Británie. 
30.  9.  1950 se mu podařilo odletět Dako-
tou Čs.  aerolinií z  Ruzyně, přistát nedale-
ko Kralup nad Vltavou, zde naložit další 
uprchlíky a poté odstartovat a odletět přes 
ruskou zónu v Německu, Brusel až do Velké 
Británie.
Tam žil až do roku 1970, kdy 23. srpna umí-
rá.

Dvě nové ulice, které již vznikly na pozemcích bývalé pily podél nových rodinných 
domů, ponesou název po našich bývalých spoluobčanech. Rádi bychom i u dalších 
nově vzniklých ulic chtěli vzdát hold významným osobnostem, které se v Satalicích na-
rodily či žily.

Z klubu seniorů
Vážení čtenáři,
rok 2019 je již minulostí, a  proto mi 
dovolte, abych vás informoval, co no-
vého bylo v našem klubu uděláno, ale 
především co bychom chtěli udělat 
v nastávajícím období.
Poměrně rychle jsme se sžili s novým 
prostředím Komunitního centra, kde 
se scházíme. Kromě již pravidelných 
pondělků a „setkání na kafíčku“ jsme 
uskutečnili 4 výlety za poznáním naší 
krásné země. Letos bychom chtěli na-
vštívit vodní hrad Švihov a město Kla-
tovy, prohlédnout si historickou lékár-
nu a zámek Kozel. Dále bychom chtěli 
uspořádat výlet do Jihočeského kraje, 
na Moravu, případně i Kokořínsko.
Spolu s  místní knihovnou pořádáme 
společné čtení knih, do budoucna se 
chceme zaměřit spíše na kratší povíd-
ky.
Vážení spoluobčané, přátelé. Stále se 
nám nedaří rozšířit počet aktivních 
členů, abychom mohli naši činnost 
rozšířit; například o  návštěvy divadel, 
koncertů, vycházek po Praze  apod. 
Schází se nás 15−20, pouze o výlety je 
zájem větší.
Těšíme se na vás a vaše nápady!

Jaroslav Henzl

Praha drží spolu!
Linka pomoci seniorům a potřebným 
nonstop zdarma: 

800 160 166
› Informace
› Psychologická pomoc
› Sociální služby

› nákupy potravin
› nákupy léků
› nákupy zdravotnických pomůcek 
› asistence s venčením psů
› asistence s listovními zásilkami

Nebojte se zavolat. Pomůžeme!

prahadrzispolu.cz

COVID-19
Praha drží spolu!
Důležité linky a kontakty pro veřejnost 
na území hl. m. Prahy 
• Základní informační linka a rozcestník pro občany nonstop zdarma: 1212
• Linka pomoci seniorům a potřebným nonstop zdarma: 800 160 166
• Státní zdravotní ústav: 724 810 106 | 725 191 367 | 725 191 370
• Hygienická stanice hl. m. Prahy: 773 782 850 | 773 782 856
• Všeobecná zdravotní pojišťovna: 952 222 222
• Vojenská zdravotní pojišťovna: 844 888 888
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000
• Oborová zdravotní pojišťovna: 261 105 555
• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: 844 211 211
• RBP zdravotní pojišťovna: 800 213 213

Odběrová místa
Na testování přijďte pouze v případě:
• pokud vám to doporučí lékař či hygienik
• pokud máte nějaké zdravotní potíže
• pokud jste byli v přímém kontaktu s nakaženým

Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Na Bulovce (i pro samoplátce), Ústřední 
vojenská nemocnice, Thomayerova nemocnice (i pro samoplátce). Připravujeme 
další odběrová místa.

Děkujeme, že linku 155 budete využívat pouze pro volání v případě 
zdraví či život ohrožujících akutních stavů. Linku 112 využívejte 
pro žádost o testovaní na onemocnění COVID-19.

koronavirus.mzcr.cz
prahadrzispolu.cz
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Většina z vás má ještě v živé paměti podobu areálu komunit-
ního centra před třemi lety. Neutěšená plocha bývalé sýpky 
v areálu zchátralého statku rozhodně nelákala k zastavení, na-
tož k trávení volného času. Díky finanční podpoře z operačního 
programu Praha pól růstu se objekt podařilo zrevitalizovat do 
nynější podoby. A na místě rozpadlého statku stojí Komunitní 
centrum s hřištěm, sociálními byty a parkem.

Hlavním cílem komunitního centra je podpořit komunitní ži-
vot, začlenit znevýhodněné skupiny osob a zkvalitnit jejich život. 
V centru nyní funguje volnočasový klub Barevná loďka, ve kterém 
mohou děti i dospělí s handicapem aktivně trávit čas. Aktivity klu-
bu jsou různorodé, od sportovních přes kreativní činnost až po 
sdílení zážitků a zkušeností.

Dalšími důležitými návštěvníky jsou senioři, kteří se v komunit-
ním centru schází každé pondělí od 13 hodin do 14. 30. Dvakrát 
do měsíce na tato setkání navazuje přednáška se zajímavou tema-
tikou pro účastníky mladší i  starší. V  posledních měsících měli 
senioři přednášku například o  bezpečnosti, právu, zdravotních 
pomůckách, setkání s módním návrhářem či lekci obličejové jógy.
Pokud byste se rádi zapsali do našich kurzů a patříte mezi senio-
ry, máme pro vás dobrou zprávu: Ať už se rozhodnete navštěvovat 

keramiku nebo angličtinu, máte nárok na slevu. Na všechny pra-
videlné kurzy mají sociálně či zdravotně znevýhodnění sníženou 
cenu.

Rádi bychom pozvali všechny novopečené mámy a táty na setkání 
rodičů na rodičovské dovolené, které se koná v komunitním cen-
tru vždy jednou za měsíc. Nejbližší setkání bude zaměřeno na vý-
robu vývojových pomůcek.

Kromě těchto pravidelných aktivit se snažíme organizovat jedno-
rázové akce s cílem integrovat cílové skupiny, ale také akce zamě-
řující se na propojování a navazování vazeb v komunitě. Rádi by-
chom vás pozvali například na Satalický piknik, na kterém můžete 
svým sousedům připravit piknik a na oplátku od nich dostat plný 
piknikový koš. Přijďte poznat nejen vaše sousedy, ale i jejich oblí-
bené recepty.

E. Portužáková, vedoucí KC
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KDE DOTACE POMÁHAJÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM
v městské části Praha-Satalice
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Vážení návštěvníci,
doufáme, že už vám větší akce komunit-
ního centra začínají chybět a  netrpělivě 
očekáváte, stejně jako my, až se zase bu-
deme moci vrátit do plného provozu.
V  této době nejsme schopni zaručit 
přesné termíny akcí, nicméně níže vám 
představujeme naplánovaný program, 
na který se budete moci v  následujících 
měsících těšit. Akce rozhodně neplánu-
jeme rušit, všechny v  případě nutnosti 
přesuneme na pozdější termín.

DUBEN, NEBO POZDĚJI :-)

Výstava: Vysvědčení v proměnách času – 
od Marie Terezie po dnešek
Školní vysvědčení je jeden z nejobávaněj-
ších, ale také z  nejvýznamnějších doku-
mentů školákova života. Výstava zachycuje 
nejzajímavější vysvědčení a způsoby klasi-
fikace od vydání tereziánského Všeobecné-
ho školního řádu (1774) do dnešní doby.

Setkání rodičů na rodičovské dovolené 
DIY
Při setkání rodičů na rodičovské dovolené 
si popovídáme o  doma vyrobených roz-
vojových pomůckách a hračkách pro děti. 

Následně si vyrobíme rozvojovou hračku 
inspirovanou Montessori pedagogikou.

Divadlo Harmonika – Kouzelný hrnec
plán: 21. 4. od 17 hodin
Divadelní představení pro děti plné písni-
ček, tanečků i kreslení. Vhodné pro děti od 
3 let. Za hezkého počasí hrajeme na pódiu 
před KC, za nepříznivého počasí ve vnitř-
ních prostorách centra.

Oslava dne vody
Všechny děti pozveme na oslavu Světové-
ho dne vody! Připraveny budou hravé úko-
ly, při kterých se děti dozví, co ony samy 
mohou udělat pro to, aby nám zdroje pitné 
vody nedošly. Seznámí se také s cestou vody 
od zdroje až do kohoutku. Malé návštěv-
níky čekají tematické hry a  vlastnoruční 
výroba mýdla. Omezená kapacita, nutné 
přihlášení na kc@satalice.cz či 605 248 530. 
Programem provází Jitka Fialová.

KVĚTEN

Afrodance
Přijďte si zatančit v  moderním africkém 
rytmu. Cvičení je vhodné pro začátečníky 
všech věkových kategorií.

Divadlo
Netradiční divadelní soubor Lunetrdlo 
zve malé i velké diváky na setkání se slo-
venským divadlem. Na programu budou 
oblíbené pohádky Perinbaba nebo Moudrý 
Maťko a hlupáci. Následovat bude komedie 
O ženách a mužích. Občerstvení zajistí ha-
siči.

ČERVEN

Satalický piknik
Připravte pro své sousedy piknikový koš 
plný dobrot a  na oplátku čekejte piknik 
připravený vašimi sousedy. Do akce se 
mohou zapojit jednotlivci, dvojice i  po-
četnější rodiny. Přihlašování na adrese  
kc@satalice.cz a v místní knihovně. Těšit se 
můžete i na bohatý doprovodný program. 
Akce se uskuteční v parku před KC.

Divadlo pro děti  – O  Sněhurce a  sedmi 
trpaslících
Klasická činoherní pohádka o  princezně 
Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé královně 
a krásném princi v hravém nastudování.

Eliška Portužáková, vedoucí KC

5
JARNÍ MĚSÍCE V KOMUNITNÍM CENTRU

Milí sousedé,
opatření proti šíření koronaviru ovlivnila 
konání kulturních akcí také v Satalicích. 
Museli jsme zrušit naplánované divadel-
ní představení spolku Tyl z Bakova nad 
Jizerou, které se mělo odehrát v  půlce 
března. Moc nás to mrzí, Bakovští jsou 
u nás v obci velmi oblíbení.

V současné době všechny zamýšlené akce 
dál plánujeme a  organizujeme a  doufá-
me, že se situace brzy uklidní. Přesto je 
možné, že dojde ke změnám, případně 
i zrušení některých akcí. Sledujte prosím 
nástěnky a webové a FB stránky Satalic, 
kde naleznete aktuální informace.

Pevně doufáme, že se situace brzy zlepší 
a  že se společně setkáme na Čarodějni-
cích, což je další akce, kterou organizu-
jeme. Seznam všech plánovaných akcí 
uvádím dále.

Za kulturní komisi, Daniela Smižanská

??? 30. 4. od 17 hodin Čarodějnice
Tradiční akce pro celou rodinu, čaroděj-
nická stezka v oboře, čarodějné soutěže, 
opékání buřtů, zapálení ohně, doprovod-
ný program. Začátek v 17 hodin v areálu 
u skautek vedle MŠ.

??? 24. 5. Garážový výprodej
Garážový výprodej je skvělou možností, 
jak se zbavit nepotřebných věcí, zpeněžit, 
co vám doma jen překáží, nebo také zís-
kat nové poklady za příznivé ceny. 
Více informací na 
www.garagesalecernosice.cz/satalice

??? 30. 5. Dětský den
Dětský den proběhne nově v areálu ko-
munitního centra. Těšit se můžete na 
nejrůznější dětské soutěže a spoustu her 
a zábavy pro děti. Občerstvení zajištěno.

??? 7. 6. Sousedská snídaně
Navařte, napečte a přijďte se dobře najíst 
i ochutnávat snídaňové speciality vašich 

sousedů. Čeká nás příjemná snídaně 
v milé společnosti, pro děti bude připra-
vena kulinářská akademie. Akce se usku-
teční v komunitním centru.

??? 11. 6. Venkovní divadlo
Malé divadlo Kolín, které v  Satalicích 
loni představilo Válku Roseových, nám 
zahraje svou novou hru − Zločin na Lip-
nici aneb Dracula je zpět. Venkovní diva-
dlo se odehraje na pódiu před komunit-
ním centrem.

??? 17. 6. T -Mobile olympijský běh
Tradiční akce napříč republikou, tento-
krát se zázemím v  Komunitním centru 
Jiřího Hubače.

Oblíbený běžecký závod na 5 km bude 
nově startovat od komunitního centra. 
Nezapomeňte začít včas trénovat :)

BUDEME SE TĚŠIT, ŽE ASPOŇ NĚKTERÉ 
AKCE V JARNÍCH MĚSÍCÍCH STIHNEME!

Společenské a kulturní akce v Satalicích - budou, nebudou?
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Nově založený spolek V POLIV POLI má za cíl propojit rodiny s dětmi, které by měly zájem společně  
vybudovat rodinné centrum na pomezí Vinoře, Kbel a Čakovic. Nabízíme klidné zázemí domu  
a zahrady o výměře 1500 m2 uzpůsobených společnému trávení času s dětmi v bezpečném  
a příjemném prostředí.  

Plánujeme vytvořit komunitu rodičů a dětí, kteří se budou vzájemně inspirovat a podporovat 
během náročného období rodičovství. Hledáme proto rodiny s dětmi ve věku 0 až 6 let, které se 
budou s námi na budování rodinného centra aktivně podílet. Chtěli byste část svého času strávit 
se svými dětmi spolu s dalšími podobně naladěnými rodinami? Chcete se aktivně zapojit již při 
budování centra a dále se podílet na jeho rozvoji? 

V POLI z.s. | IČO: 08606641 | Jilemnická 879 | 190 17 | Praha 9 | www.v-poli.cz | info@v-poli.cz

Informativní schůzka proběhne 26. dubna 2020 od 10:00 v areálu společnosti VIN AGRO 
ve Ctěnicích. Máte-li zájem se k nám připojit, dejte nám vědět e-mailem na adresu  
info@v-poli.czinfo@v-poli.cz a my se vám ozveme s podrobnými informacemi a zodpovíme všechny 

vaše dotazy. 

v_poli_u_nas_v_cakovicich_v2.indd   1v_poli_u_nas_v_cakovicich_v2.indd   1 24/02/2020   14:2224/02/2020   14:22

SATALICKÁ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
rádi bychom motivovali všechny děti 
ke čtení, proto jsme pro ně v  satalické 
knihovně připravili soutěž o  dětského 
Čtenáře jara. Soutěž začala 2. března a ně-
které děti už stihly nasbírat první body. 
S  nutným dočasným přerušením chodu 
knihovny jim body nezmizí, po otevření 
bude soutěž pokračovat, a  to minimál-
ně měsíc. Pokud by se do soutěže chtěly 
přihlásit i  vaše děti, pravidla jsou jedno-
duchá.
Dětští čtenáři sbírají za návštěvy knihov-
ny, za přečtené knihy či za doplňující úko-
ly body. Tři čtenáři s  největším počtem 
nasbíraných bodů získají ceny, drobná 
odměna však čeká na všechny zúčastněné. 
Soutěž je určena pro dětské čtenáře, re-
spektive držitele dětské registrace v místní 
knihovně Satalice (tedy čtenáři do 15 let). 
Spodní věková hranice není stanovena. 
Mohou se zúčastnit i děti, které ještě ne-

umí číst a knihy jsou jim předčítány. Malí 
čtenáři mohou sbírat body za:
• přečtené knihy – 5 bodů za každou vrá-
cenou knihu
• návštěvu knihovny – 5 bodů – možné 
započítat jednou za otevírací den

Odevzdání vlastnoručně nakresleného 
obrázku na téma:
• moje oblíbená kniha / knižní postava
– 15 bodů - možné 1× za soutěž,
• já a čtení / moje rodina a čtení
– 20 bodů - možné 1× za soutěž,
• moje knihovna – 25 bodů – možné
1× za soutěž.
• přednesení básničky paní knihovnici – 
10 bodů – maximálně 2× za soutěž
• stručně shrnutí děje vrácené knihy
– 30 bodů – maximálně 3× za soutěž.

Dětem přejeme hodně štěstí, budeme se 
na vás těšit v knihovně!

Knihovna na vzduchu
21. května od 15 hodin
Všechny čtenáře zveme do knihovny na 
vzduchu. Před satalickou knihovnou bude 
pro všechny čtenáře připraveno posezení 
na čerstvém vzduchu, kde si budou moci 
pročítat vypůjčené knihy. Čtenáři s  plat-
nou registrací se mohou těšit na čerstvou 
kávu či vychlazenou limonádu a  domácí 
koláč zdarma.

Místní veřejná knihovna 
v městské části Praha-Satalice.
Čtenáři nad 70 let a ZTP mají 
členství zdarma.

Roční členství pro dospělé 
čtenáře 50 Kč, pro děti za 10 Kč.
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Takto rozlišuje své farníky čakovický a vi-
nořský farář otec Stanislav. Zdá se, že je 
to přesnější než říkat „věřící“ a „nevěřící“, 
protože je mezi nimi řada podobností.

Každodenně se tyto dva „druhy“ potkávají 
na ulici, v obchodě, ve škole nebo na pra-
covišti. Nijak se od sebe neliší, protože ni-
kdo nemá své přesvědčení napsané na čele. 
Mezi jedněmi i druhými jsou lidé pracovití, 
vstřícní, usilující o dobré mezilidské vztahy, 
ale také lajdáci, individualisté a kariéristé. 
I jejich starosti jsou víceméně podobné: jak 
se postarat o důstojný život rodiny, splatit 
hypotéku, jak vybavit děti do života…

Hovory týkající se víry mezi sebou obvyk-
le nevedou, protože člověka nekostelního 
tyto otázky většinou nezajímají a  člověk 
kostelní, ještě pamatující persekuci věřících 
„za totáče“, je rád, že ho ostatní nechávají 
na pokoji. Jen občas mezi těmi odhodlaněj-
šími dojde ke kontroverzím na téma dávné 
i  nedávné minulosti a  hříchů spáchaných 
na jedné či druhé straně.

Člověk nekostelní bere jako fakt tvrzení 
opakované v médiích do omrzení, že jsme 
nejvíce ateistickou zemí na světě, a možná 
se spokojeně pousměje nad tím, že aspoň 
v  něčem jsme nejlepší. Člověk kostelní 
naproti tomu s  nostalgií vzpomíná, jak 

mu babička vyprávěla o  plných kostelích, 
o božíhodových procesích, o mariánských 
poutích, na něž vyrážela celá vesnice; a bez 
uspokojivé odpovědi si klade otázku, proč 
je to dneska jinak. Znamená to snad, že 
křesťanská víra je definitivně na ústupu, jak 
tomu nasvědčuje historický vývoj během 
posledních asi dvou set let v  západním 
světě, k němuž neoddělitelně patříme? Pro 
jedny je to zásadní obava, pro druhé po-
družná otázka.

Dnes již neprožíváme spor mezi vírou a ne-
věrou nijak dramaticky, protože v současné 
době hojnosti a  svobody se dá žít vcelku 
spokojeně s  jedním i  druhým postojem. 
Ale mnohem nebezpečnější rozpor, který 
ohrožuje nás všechny, se ukazuje mezi ví-
rou a lhostejností.

Vírou nemyslím jen víru v Boha, jak ji vy-
znávají křesťanské církve, ale víru v obec-
né dobro a  ve smysluplný zákon, jímž se 
řídí svět, v němž žijeme. V tuto chvíli není 
až tak podstatné, zda věříme, že je to zá-
kon Boží nebo zákon přírodní či nějaký 
jiný, ale důležité je vědět, že – ať chceme, 
či nechceme – je vepsán do každého z nás 
a  utváří naše vědomí a  svědomí. Vnitřní 
soulad s tím „něčím nad námi“ (pro věří-
cího křesťana je to Někdo) člověka otevírá 
a rozšiřuje jeho obzory. Jeho negace ho na-

opak uzavírá, činí lhostejným vůči druhým 
a  v  konečném důsledku vůči životu jako 
takovému.

Dosud žijeme v klidu a dostatku a zdánlivě 
nám žádné větší nebezpečí nehrozí. Avšak 
již jen náznaky krizí, jež se nás dotýkají 
– ekologické, klimatické, migrační a nyní  
i ekonomické – předvídají naši zranitelnost 
a stávají se výzvou pro budoucnost. Kdoví, 
možná ještě naše generace zažije radikální 
proměny, které námi otřesou do základu 
a  otázku víry a  nevěry postaví do jiného 
světla. Sledujme zatím to, co se děje kolem 
nás a buďme – kostelní menšina i nekostel-
ní většina – jednotní v tom, že se vyvaruje-
me lhostejnosti!

Za vinořskou farnost

Alois Koláček
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Jistě jste si pro svých procházkách po 
Satalicích všimli zarostlého a neudržova-
ného sadu podél ulice Za Novákovou za-
hradou. Uvítali jsme, že se na naši žádost  
hl. m. Praha rozhodlo sad zrevitalizovat.

V  minulém roce došlo k  prořezu upro-
střed území s cílem sad zpřístupnit mla-
tovými cestičkami pro procházky. Ale 
protože výsadba dřevin sadu byla založe-
na již v 60. a 70. letech minulého století 
a ovocné stromy jsou ve stavu, který ne-
lze sanovat, je nutné přistoupit ke kom-
plexnímu zásahu, který se týká území 2/3 
původního sadu (od křižovatky s  ulicí 
Pilařskou směrem k železniční trati). Od-
borníci z odboru ochrany prostředí hl. m. 
Prahy na základě průzkumu konstatovali, 
že pro tento sad byly zvoleny jabloně s in-
tenzivní produkcí, které jsou na slabých 
a  nízkých podnožích. Výnosy byly na 
úkor životnosti výsadby, která byla plá-
nována na 15, výjimečně 20  let. Po této 
fázi mělo dojít k výměně starých strom-

ků za nové. V  případě našeho sadu ale 
k výměně ani údržbě a ošetřování jabloní 
nedošlo, což mělo vliv na znehodnocení 
ovocného sadu jak z hlediska estetického, 
tak i zdravotního.

Městská část dlouhodobě usiluje o pod-
poru a  vznik zelených ploch s  parky, 
sady a  zelení. Současný stav bývalého 
ovocného sadu ovšem nemůže sloužit 
svému původnímu účelu ani nesplňuje 
představy o  městské zeleni, proto jej hl. 
m. Praha ve spolupráci s městskou části 
chce revitalizovat a zpřístupnit veřejnosti, 
aby plnil rekreační a relaxační funkci.

Po vykácení nevhodných dřevin v břez-
nu bude sad osázen novou zelení s pře-
vahou ovocných dřevin, jako jsou jab-
loně, hrušně, třešně, švestky a ořešáky. 
Výběr odrůd bude zohledněn podle 
místních podmínek. Při kácení zůstanou 
vybrané solitérní stromy v několika málo 
exemplářích a  budou v  okolí dosazeny 

novými ovocnými stromky, na části plo-
chy bude založena louka.

V  první fázi budou cesty ze štěpky, 
v budoucnu se vybudují cesty mlatové. 
Sadem bude procházet také nová cyklo-
stezka, která propojí Satalice s Černým 
Mostem.

Vznikne tak nový zelený kout vhodný 
k  vycházkám satalických občanů i  k  za-
stávce těch, kteří budou projíždět při 
svých cyklotoulkách Prahou.

V SADU U RÁDIOVKY BUDOU NOVÉ STROMKY I STEZKY

LIDÉ KOSTELNÍ A NEKOSTELNÍ
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Život s handicapem 
na zkoušku

Interaktivní výstava POZNÁVEJ SE! Turnaj ve florbalu

Dne 29.  listopadu  2019 přišel do 5. tříd 
satalické školy bývalý žák Filip Rulíšek se 
svými spolužáky z 1. ročníku VŠE s pro-
jektem Život s handicapem. 

V  1. části byla prezentace, ve které jsme 
se dozvěděli o různých postiženích a také 
o pomůckách pro handicapované. 

V  2. části jsme si zkusili být nevidomí 
a chodit se slepeckou holí, poznávat koře-
ní podle čichu a psát na Pichtově psacím 
stroji. Také jsme si zkusili být němí a vy-
zkoušeli znakovou řeč nebo jsme zjistili, 
jak je obtížné psát bez rukou. 

Díky projektu jsme si uvědomili, jak je 
těžké žít s handicapem. A o to více si váží-
me vlastního zdraví!

Tomáš M. a Vojtěch M. z V. B

V úterý 4. 2. navštívila IV. B interaktivní 
výstavu v OC v Letňanech s názvem PO-
ZNÁVEJ SE! Smysly a  dovednosti. Žáci 
měli možnost poznávat věci sluchem, či-
chem, hmatem. Vyzkoušeli si virtuální re-
alitu se speciálními brýlemi, porovnávali 
si svou sílu, dozvěděli se o orgánech lid-
ského těla – jak vypadají, kde jsou v těle 
umístěny.

Vyfotili se a viděli, jak budou asi vypadat 
v dospělosti. Speciálním přístrojem změ-
řili svou výšku a objevili optické klamy…

Dětem se výstava moc líbila a myslím, že 
byla příjemným zpestřením k učivu, které 
se dozvídají ve škole.

Mgr. Ivana Venglářová IV.B

Jako každoročně se tým žáků 8. a 9. tříd 
zúčastnil obvodního kola soutěže ve flor-
balu. Tento turnaj žáci naší školy zvládli 
vyhrát bez jediné porážky, čímž se kvalifi-
kovali do krajského (pražského) kola, kde 
se utkalo 15 vítězů z jednotlivých obvod-
ních kol. 

I na tomto turnaji se tým z naší školy ne-
ztratil a postoupil až do závěrečných bojů 
o medaile mezi nejlepších šest týmů, kde 
nakonec vybojoval a získal bronzovou 
medaili. Být třetí v soutěži všech praž-
ských škol je opravdu výjimečný úspěch. 
Všichni žáci, kteří byli součástí týmu ob-
drželi pochvalu ředitelky školy a touto 
cestou jim ještě jednou blahopřeji a děkuji 
za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Vočková

ZÁPIS DO MŠ SATALICE
Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 je plánován na 14. 5. 2020 od 
13:00 do 18:00 hod.

Kritéria zápisu:
1. Dítě, na které se vztahuje povin-
né předškolní vzdělávání podle § 34a 
Školského zákona s  místem trvalého 
pobytu, v  případě cizinců s  místem 
pobytu v  příslušném školském obvo-
du Satalice, zákonný zástupce je po-
vinen přihlásit dítě, které dosáhne do 
31. 8. 2020 pěti let k zápisu předškol-
ního vzdělávání.

2. Přednostní přijetí dítěte s  místem 
trvalého pobytu, v  případě cizinců 
s místem pobytu v příslušném obvodu 
Satalice, které před začátkem školního 
roku do 31. 8. 2020 dosáhne nejméně 
čtvrtého roku, seřazené podle data na-
rození od nejstarších po nejmladší a to 
do výše povoleného počtu dětí uvede-
ného v rejstříku škol.

3. Dítě s  místem trvalého pobytu, 
v  případě cizinců s  místem pobytu 
v příslušném školském obvodu Satalic, 
které před začátkem školního roku do 
31.  8.  2020 dosáhne nejméně třetího 
roku věku.

4. Dítě, které dosáhne nejméně třetího 
roku věku do 31.  12.  2020 s  místem 

trvalého pobytu, v  případě cizinců 
s  místem trvalého pobytu v  přísluš-
ném obvodu Satalice

5. Děti z  ostatních městských částí 
a obcí podle věku dítěte:
a) Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2020
     5 ti let
b) Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2020 
     4 let
c) Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2020
     3 let

Pokud nebude uvedeno jinak, rodiče 
s sebou přinesou rodný list dítěte a ob-
čanský průkaz zákonného zástupce.
Sledujte prosím naše webové stránky 
www.ms -satalice.cz nebo stránky úřa-
du MČ www.satalice.cz.

Ředitelka MŠ Marie Špalková
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Pozvánka na oslavu 100 let 
satalického fotbalu

Plavecký kurz třeťáků

Vážení občané, sportovci,

pokud situace dovolí, rád bych vás pozval na oslavu 100 let 
fotbalu v Satalicích která se má konat 20. 6. 2020 ve Sporta-
reálu Satalice.
Akce proběhne od 10.00 hod do 22. 00. hod. Jelikož myslíme 
i na nejmenší ratolesti a možné budoucí sportovce, od rána 
bude možnost dětičky vzít na kolotoč, střelnici, skákací hrad 
a navštívit stánek s pouťovými dobrotami a zmrzlinou. Pro 
rodiče budou připraveny stánky s občerstvením: pivo, limo, 
víno, grilovaná krkovice, klobásky, káva a tak dále. Od 11.00 
hod. proběhne předzápas Sparta dívky proti žákům Satalic 
a od 15.00 hod je plánován hlavní zápas Stará garda Slavie 
+ Blšan proti Satalickému teamu mužů. Pozváni jsou bývalí 
reprezentanti i  vítězové Ligy mistrů jako Vladimír Šmicer, 
Patrik Berger, Jan Suchopárek a spousty dalších. Všichni při-
slíbili účast, a tak doufám, že všichni dorazí.
Vstupenky jsou i  nadále v  předprodeji (Úřad MČ Satalice, 
Sportareál) a jejich prodej jsme prodloužili do konce dubna. 
Poté bude možno zakoupit jen v den konání.

Závěrem: ať máme krásné počasí, příjemné zážitky a všichni 
od nejmenších až po ty nejstarší si oslavu užijí.

Sportu zdar!
Za TJ SK Satalice Roman Hogen (předseda fotbalu)

Žáci třetích tříd v lednu absol-
vovali dvoutýdenní intenzivní 
kurz povinného plaveckého 
výcviku v  bazéně v  Brandýse 
nad Labem. Ten si moc užili 
hlavně díky přístupu skvě-
lých instruktorů a  pohodlné 
dopravě, kterou nám zajistil 
místní úřad.
Většina z dětí už plavat umě-
la, ale i  tak bylo co zlepšovat. 

Zdokonalili své dovednosti 
a naučili se nové plavecké sty-
ly. Ti, kteří plavat neuměli, se 
přestali bát vody a získali prv-
ní plavecký um, který mohou 
zlepšovat s  rodiči a  dále pak 
příští školní rok, kdy všechny 
čeká pokračování povinné-
ho plaveckého výcviku. Už se 
všichni moc těšíme.

Mgr. Petra Novotná III.B

Vážení Pražané,

1. října 2020 vstoupí v platnost vyhláška HMP č. 11/2019 Sb., zakazující 
spalovat uhlí, koks a uhelné brikety v kamnech a kotlích, které nedosahují 
parametrů minimálně 3. emisní třídy (tzn. v kotlích 1. a 2. emisní třídy 
nebo vyrobené před rokem 2000). Znění vyhlášky je zveřejněno na: 
portalzp.praha.eu, v záložce „OVZDUŠÍ“. Využijte poslední příležitost 
k získání vysoké dotace poskytované z Fondu soudržnosti EU 
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí na výměnu 
starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech za moderní nízkoemisní tepelné zdroje následujícího 
typu:

– kotle výhradně na biomasu s automatickým přikládáním

– plynové kondenzační kotle 

– tepelná čerpadla (všech typů)

Příjem žádostí v této 3. a poslední výzvě bude ukončen 30. 10. 2020 
v 16:00 hod!

Informace k podání žádostí viz: portalzp.praha.eu, v záložce 
„ENERGETIKA“ - „Kotlíkové dotace Praha III“.

Poslední Kotlíkové dotace v Praze

Sport Areál Satalice
20.6. 2020 od 10:00 - 22:00

11:00 Satalice žáci - Sparta Praha dívky
Hlavní zápas od 15:00

Satalice muži
FK Chmel Blšany a SK Slavia Praha

Stará garda - trenér František Cipro
 

Pořadá: TJ SK Satalice / MČ Satalice

Pozvaní hráči: 
Blažek, Vrabec, Bitengel, Šmicer, Berger, Bejbl, Šmejkal, Gedeon, Suchopárek, Lerch

PIVO, LIMO, ZMRZLINA, KÁVA, GRIL, KOLOTOČ, 
SKÁKACÍ HRAD, STŘELNICE, HUDBA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK do 15.4. 2020 
Úřad MČ Satalice / Sport Areál Satalice

Cena vstupenky 
předprodej 50 Kč / v den konání 130 Kč

Děti do 12 let vstup zdarma.

100 let 1920-2020
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KONCERT UČITELŮ 

ZUŠ Marie Podvalové 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

Koncert učitelů 
DO SÁLU ŠKOLY V SATALICÍCH 
Začátek koncertu v 18:00 hodin 

27. 
DUBNA 

2020 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  
ZUŠ MARIE PODVALOVÉ 

SATALICE

  

18. 5.  
16:00 - 18:00

ZUŠ Marie Podvalové 
 zve všechny zájemce

k přijímacímu řízení


  pro školní rok 

2020/2021


do hudebních oborů 

do tanečního oboru 

a výtvarného oboru.


K Rybníčku 8

Praha 9 Satalice


Více informací na 
www.zuscakovice.cz

… přečtěte si několik informací o studiu.

Umělecké vzdělávání má v českých zemích 
dlouholetou tradici. Prošlo mnoha organi-
začními změnami a po roce 1989, noveli-
zací školského zákona, dostalo statut školy 
i dnešní název základní umělecká škola.

Základní umělecké školy umožňují pod-
chytit a vzdělávat většinu nadaných jedinců 
a  odborně je připravit na neprofesionální 
uměleckou činnost, případně na studium 
ve středních a  vysokých školách umělec-
kého nebo pedagogického zaměření a  na 
studium na konzervatořích. Většina čes-
kých, světově uznávaných umělců získala 
základy svého uměleckého vzdělání v  zá-
kladních uměleckých školách.

Umění kultivuje osobnost dítěte, tříbí jeho 
vkus, motivuje k celoživotnímu vzdělávání, 
ovlivňuje chování i jednání dítěte, formuje 
jeho morální vlastnosti a hodnotovou ori-
entaci.

Smyslem základních uměleckých škol není 
vychovávat pouze budoucí umělce.

Větší část našich absolventů se věnuje umě-
ní amatérsky. To obohacuje jejich další 
život, mají vztah ke kulturním hodnotám 
a  k  jejich uchovávání pro další generace. 
Tvoří nezanedbatelnou část divadelního, 
koncertního a výstavního publika. Umí ro-
zeznat kvalitu uměleckého díla.

Základní umělecké školy jsou zařazeny 
v  rejstříku škol, ale neposkytují stupeň 
vzdělání.

Často u  nás vyučují profesionální umělci, 
což je pro žáky určitý bonus. A jsou -li ještě 
k tomu nadšenci (a to většinou jsou), o to 
více se práce daří.

Prosím mějte na paměti, že „zušky“ nejsou 
zájmová činnost ani kroužky. Jsou to školy 
se vším všudy, tedy náročností, kvalitou. 
Studium je postupně rozšiřováno o  dal-

ší předměty, např.  orchestr, komorní hry, 
hudební semináře apod. Je to dlouhodobé, 
systematické a  komplexní studium, které 
klade nemalé nároky na domácí přípravu.

Podaří -li se podchytit malého talentované-
ho žáčka, úspěšně ho motivovat pro domá-
cí přípravu, připravit ho na první koncerty, 
odměnou nám je kultivovaný, citově zalo-
žený člověk a to je v dnešní přetechnizova-
né době důstojný a smysluplný protipól.

Budoucím studentům základní umělecké 
školy přeji šťastný výběr hudebního nástro-
je, zpěvu, výtvarného umění nebo tance.

Ivana Heřmánková
ředitelka ZUŠ Marie Podvalové

NEŽ SE VYDÁTE NA „PŘIJÍMAČKY“ DO ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY…
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VVrrcchhllaabbsskkáá  44//1188  
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Široký výběr kvalitních lahvových vín  
 

20 druhů stáčených moravských vín 
 

Novinka: vína v 5L Bag in Box  
(vše skladem) 

 

Nově nabízíme rozvoz vín k Vám domů, 
objednávejte na www.usoudku.cz 

 

AAkkttuuáállnníí  ootteevvíírraaccíí  ddoobbaa  ::    
ÚÚtteerrýý  --  PPáátteekk  ::  1155  0000  --  2200  0000  hhoodd  

•  průměrná mzda 43 000 Kč
•   náborový příspěvek 50 000 Kč*
•  práce na dobu neurčitou
•  benefity ve výši až 62 500 Kč za rok
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u DHledáme řidiče 
a řidičky autobusů

dpp.jobs.cz
800 220 020

Nabízíme:

Volejte zdarma:

Více info na:

ZAŘIĎTE SI 

LEPŠÍ
ŽIVOT!

Od prvních krůčků 
na umělé stěně...

www.hosatalice.cz

...po skalní lezení  
a další dobrodružství.

placená inzerce

placená inzerce
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V  lednu 2020 byl zahájen pilotní pro-
jekt sběru použitých tonerových a  in-
koustových kazet na vybraných sběr-
ných dvorech hl. m. Prahy. 

Sběrné dvory jsou vybaveny samostat-
nou 240 l sběrnou nádobou červené 
barvy určenou výhradně pro sběr pou-
žitého tiskového spotřebního materiálu. 

Do sběrných nádob je možné odkládat 
jak originální, tak i kompatibilní či re-
novované tonerové a inkoustové kazety.

Tato služba je dostupná na:

• sběrném dvoře Zakrytá, 
Praha 4 – Spořilov

• sběrném dvoře Pod Šancemi, 
Praha 9 – Vysočany

• sběrném dvoře Generála Šišky, 
   Praha 12 - Modřany

Projekt je realizován ve spolupráci 
s Asociací renovátorů tonerů, z.s.,
www.setriprirodu.cz

Za nejstarší skládku odpadů na území 
naší republiky můžeme považovat sklád-
ku mamutích kostí z více než stovky ma-
mutů u tábořiště lovců mamutů ze starší 
doby kamenné v  Dolních Věstonicích. 
Z doby kamenné jsou skládky kostí, stře-
pů a popela (hromady odpadků) popsány 
z Norska, mladšího datování jsou z Dán-
ska − tvořené mušlemi, pozůstatky ryb 
a  zvěře a  další. Recyklaci jako systema-
tickou činnost, která vede k přepracování 
druhotných surovin na znovupoužitelnou 
surovinu, lze u  nás doložit do doby ze 
střední a mladší doby bronzové, kdy byly 
organizovaným sběrem sbírány k  přeta-
vení poškozené a  nepotřebné předměty 
z bronzu.

Ve středověku (až do novověku) se od-
pady většinou vyhazovaly na hnojiště. 
Později takováto smetiště (jako zdroj pro-
blémů, zejména při epidemiích nemocí) 
nutila představitele měst k  jejich odstra-
ňování z  obvodu měst. Například město 
Hamburk začalo s organizovaným odvo-
zem odpadu z města okolo roku 1600, po 
vypuknutí epidemie moru v r. 1597. Epi-
demie cholery v r. 1892 vedla správu měs-
ta k rozhodnutí o stavbě spalovací pece na 
odpady v anglickém stylu.

Ve vrcholném období průmyslové revo-
luce se začala zvyšovat produkce pevných 

odpadů, které se odvážejí na skládky 
a pro splašky se budují centrální kanali-
zace. Okolo r. 1870 se objevují problémy 
s kapacitou skládek. Řešením je spalování 
odpadů, které zmenšuje jeho objem. Nej-
starší systémové spalování komunálního 
odpadu v Evropě se datuje do roku 1870 
v Londýně, po něm V Bruselu v r. 1892. 
Spalovna v Hamburku zahájila pravidelný 
provoz v r. 1896, měla 36 pecí a byla první 
spalovnou městského odpadu na evrop-
ském kontinentu. Spaloval se odpad nej-
prve bez jakéhokoliv čištění kouřových 
plynů a bez využití tepelné energie.

V  Čechách byla první spalovna odpadů 
postavena v Brně v r. 1905 (provozována 
do r. 1941). V Praze byla postavena spa-
lovna ve Vysočanech v  r.  1933 (kapacita 
2 000 t/rok), patřila v  té době mezi nej-
modernější v  Evropě. Spalovala odpady 
do roku 1958, získané teplo bylo využito 
pro vytápění, po ukončení spalování od-
padů sloužila jako teplárna. Zbořena byla 
na počátku 21. století.

V  ČR je v  současnosti v  provozu  
182 skládek odpadů, z  toho 26 skládek 
nebezpečného odpadu (NO). Dále jsou 
v  ČR 3 zařízení na energetické využití 
(komunálních) odpadů (ZEVO) a 28 spa-
loven nebezpečného odpadu.

VÍTE, ŽE:
• Sklo pohozené jen tak v přírodě se 
nikdy nerozloží.
• Jedna recyklovaná plastová láhev 
ušetří tolik energie, kolik potřebuje 
60wattová žárovka na tříhodinové 
svícení.
• Zhruba 16% z ceny produktů platíte 
za obaly, které beztak skončí v koši. 
V tomto směru jsou zajímavé https://
bezobalu.org/
• I  pravěcí lidé produkovali „odpa-
dy“.

Většina věcí, které se v  pravěku po-
užívaly, však pocházela z přírodních 
materiálů, se kterými si příroda hra-
vě poradila. Mimo to, lidé zužitkovali 
vše, co se dalo.
Když ulovili mamuta, maso uložili 
do zásoby a  snědli; kůži, kly a kosti 
použili k výrobě příbytků, šatů, růz-
ných pomůcek a  nástrojů i  ozdob-
ných předmětů.
Tyto suroviny byly zkrátka moc 
vzácné na to, aby se staly odpadem. 
Člověk pravěku proto vytvářel mini-
mum odpadu, a když už něco vyho-
dil, příroda vše dokázala „zpracovat“.

Z HISTORIE ODPADŮ A SKLÁDEK

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V SATALICÍCH
Na území MČ Praha-Satalice se nachází 15 stanovišť s tříděným odpadem, rozložení je nejlépe čitelné v přiložené mapce. Svoz jed-
notlivých komodit probíhá takto:

• Plast – každý týden úterý, čtvrtek, neděle
• Papír – každý týden středa, neděle
• Tetrapak − každý týden čtvrtek
• Sklo – 1x za 4 týdny úterý
• Kovy – 1x za 4 týdny
Úklid probíhá 3x týdně úterý, čtvrtek, neděle, vždy po 
realizovaném svozu.
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Mapa tříděného odpadu v Satalicích

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

5. 6. 2019

anonymous 

1 : 7 548

SEPAROVANÝ ODPAD

Biologický odpad

Elektro odpad

Kovy

Nápojové kartóny

Papír

Plasty včetně PET

Sklo barevné

Sklo barevné a bílé

Sklo bílé

Textil

STANOVIŠTĚ ODPADU

Stanoviště odpadu -
neveřejné

Stanoviště odpadu

ADRESNÍ MÍSTA

Číslo popisné / číslo
orientační

Číslo evidenční

Definiční body adres
RÚIAN

ULICE

Náměstí

Ulice

Parky, sady

© Přispěvatelé OpenStreetMap, RÚIAN: © ČÚZK

200 m
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MMěěssíícc       DDaattuumm   DDeenn,,  ččaass       NNáázzeevv  ssttaannoovviiššttěě
bbřřeezzeenn 2211..33..22002200 ssoobboottaa,,  99--1122 KK  HHlluubbookkéé  cceessttěě

dduubbeenn 44..44..22002200 ssoobboottaa,,  99--1122 ZZaa  NNoovváákkoovvoouu  zzaahhrraaddoouu

dduubbeenn 2255..44..22002200 ssoobboottaa,,  99--1122 RRáážžoovvaa

kkvvěětteenn 1166..55..22002200 ssoobboottaa,,  99--1122 KK  PPyyrraammiiddccee

kkvvěětteenn 2233..55..22002200 ssoobboottaa,,  99--1122 ZZaahhrrááddkkáářřůů

kkvvěětteenn 3300..55..22002200 ssoobboottaa,,  99--1122 KK  HHlluubbookkéé  cceessttěě

ččeerrvveenn 66..66..22002200 ssoobboottaa,,  99--1122 ZZaa  NNoovváákkoovvoouu  zzaahhrraaddoouu

ččeerrvveenn 1133..66..22002200 ssoobboottaa,,  99--1122 RRáážžoovvaa

ččeerrvveenn 2200..66..22002200 ssoobboottaa,,  99--1122 KK  PPyyrraammiiddccee
 

Poznámka: Změna termínu a místa vyhrazena

  

RRoozzppiiss  ppřřiissttaavveenníí  BBIIOO  kkoonntteejjnneerrůů  bbřřeezzeenn  --  ččeerrvveenn  22002200
vv  MMČČ  PPrraahhaa  --  SSaattaalliiccee

MMěěssíícc       DDaattuumm   DDeenn,,  ččaass       NNáázzeevv  ssttaannoovviiššttěě
44 22 22000099 ssttřřeeddaa ZZaahhrrááddkkáářřůů

dduubbeenn 2222..44..22002200 ssttřřeeddaa,,  1144--1188 KK  PPyyrraammiiddccee

kkvvěětteenn 2233..55..22002200 ssoobboottaa,,  99--1133 ZZaahhrrááddkkáářřůů

ččeerrvveenn 2244..66..22002200 ssttřřeeddaa,,  1144--1188 KK  HHlluubbookkéé  cceessttěě

  

PPoozznnáámmkkaa::    ZZmměěnnaa  tteerrmmíínnuu  aa  mmííssttaa  vvyyhhrraazzeennaa

RRoozzppiiss  ppřřiissttaavveenníí  vveellkkoooobbjjeemmoovvýýcchh  kkoonntteejjnneerrůů  II..  ppoolloolleettíí  22002200
vv  MMČČ  PPrraahhaa  --  SSaattaalliiccee

MMěěssíícc       DDaattuumm   DDeenn,,  ččaass       NNáázzeevv  ssttaannoovviiššttěě
44 22 22000099 ssttřřeeddaa ZZaahhrrááddkkáářřůů

dduubbeenn 2222..44..22002200 ssttřřeeddaa,,  1144--1188 KK  PPyyrraammiiddccee

kkvvěětteenn 2233..55..22002200 ssoobboottaa,,  99--1133 ZZaahhrrááddkkáářřůů

ččeerrvveenn 2244..66..22002200 ssttřřeeddaa,,  1144--1188 KK  HHlluubbookkéé  cceessttěě

  

PPoozznnáámmkkaa::    ZZmměěnnaa  tteerrmmíínnuu  aa  mmííssttaa  vvyyhhrraazzeennaa

RRoozzppiiss  ppřřiissttaavveenníí  vveellkkoooobbjjeemmoovvýýcchh  kkoonntteejjnneerrůů  II..  ppoolloolleettíí  22002200
vv  MMČČ  PPrraahhaa  --  SSaattaalliiccee
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Kontejnery s logem klokana pomáhají  
FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

ROUŠKY PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM 
HANDICAPEM

Dezinfekce na 
ruce k dispozici 
na úřadu MČ

11. ročník běhu Satalickou oborou

Pokud plánujete jarní obnovu šatníku 
nebo vaše děti přes zimu zase povyrostly 
a budou potřebovat nové oblečení, mož-
ná přemýšlíte, co s vašimi již nepotřeb-
nými věcmi. Když je v  Satalicích ode-
vzdáte do kontejnerů s  logem klokana, 
pomůžete tím Fondu ohrožených dětí. 
„Odevzdané věci putují dětem do Klo-
kánků, kromě toho z každého kilogramu 
sesbíraného materiálu přispíváme jed-
nou korunou Fondu ohrožených dětí. Za 
dobu existence našeho projektu už jsme 
Klokánkům kromě materiální podpory 
pomohli částkou přesahující 1 milion 
korun, což by se nepodařilo bez spolu-
práce s městem a především dobré vůle 

lidí,“ děkuje Pavlína Klementová, která 
je tváří projektu KlokTex.cz. V městské 
části Praha -Satalice stojí kontejnery na 
třech místech.
Zelené jsou v ulicích K Radonicům a Za 
Školkou, modrý je v  ulici Za Nováko-
vou Zahradou. „Lidé do nich mohou 
odkládat oděvy, textil či spárované boty 
v  dobrém stavu, nejen v  dětských, ale 
i v dospělých velikostech. V Klokánkách 
totiž nacházejí útočiště děti a mládež až 
do věku 18 let. Věci je nejlepší uložit do 
igelitové tašky či do pytle, což zaručí, že 
nedojde k  jejich poškození či znečiště-
ní,“ vysvětluje Klementová.
Co se nevyužije v  Klokánkách, pu-

tuje do zemí třetího světa. Projekt  
KlokTex.cz podporuje všech 15 zařízení 
Fondu ohrožených dětí v České repub-
lice, která mají celkovou kapacitu 322 
míst. Děti a  mládež v  nich dostanou 
péči, která je alternativou ústavního 
umístění, jenže finanční podpora Klo-
kánků ze strany státu je nedostačující. 
I  proto před více než deseti lety vznikl 
charitativní projekt KlokTex.cz, který se 
za loňský rok stal nejvýznamnějším dár-
cem Fondu ohrožených dětí.

Od pondělí 30. 3. je k dispozici na úřadu 
dezinfekce na ruce, kterou jsme obdrželi 
od hl. m. Prahy. Část dodávky byla roz-
dělena lékařkám, hasičům, do školských 
zařízení a  Sportareálu. Zbytek dodávky 
nabízíme všem, kteří ve své profesi při-
cházejí často do styku s  veřejností, po-
užívají k  cestě do práce hromadné do-
pravní prostředky či patří k  ohrožené 
skupině obyvatel. Pokud k těmto skupinám  
patříte, zavolejte na tel. 286 851 326 nebo 
napište mail na adresu urad@satalice.cz, 
uveďte adresu a  připravte si uzavíratel-
nou nádobu (sklenici, plastovou lahev).  
Po dohodě vám dezinfekci přivezeme.

V příštím týdnu bychom měli mít k dispozici jednorázové roušky, které chceme 
nabídnout nejvíce ohroženým skupinám obyvatel. Pokud k nim patříte, zavolejte 
na tel. 286 851 326 nebo napište mail na adresu urad@satalice.cz. 
Šité roušky od dobrovolníků vám po dohodě rádi předáme.

Pokud vyjdou pozitivní scé-
náře, sejdeme se 16. 5. 2020 
na startovní čáře. 
Bez čísel, času registrace,  
vítězem bude každý na běžec-
ké trase.

Těší se tradiční tým 
organizátorů

www.behsatalickouoborou.eu
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130 let samostatnosti Satalic

ČERNÁ KRONIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ

V roce 1890 došlo na základě císařské 
vyhlášky k  odtržení Satalic od Vinoř-
ského panství a  v  obci bylo zvoleno 
první samostatné zastupitelstvo. Obec 
si mohla začít hospodařit sama a pro-
mýšlet svůj další rozvoj. V  těchto po-
vídáních nebude snahou představovat, 
jak mnoho se Satalice změnily, ale při-
pomenout a ukázat ty, kteří se ve vede-
ní obce snažily budovat nové Satalice. 
A že to pro ně nebylo lehké jak v mi-
nulosti, tak i  v  současnosti! A  tak si 
pojďme představit první starosty a za-
stupitele, kteří stáli v čele obce Satalice 
v období Rakouska -Uherska.

1. STAROSTA
Josef Fiala, 
majitel statku č. 13
Poprvé byl zvolen 
starostou 1.  12.  1899. 
Funkci vykonával do 
roku 1901 a  pak byl 
zvolen opět v  roce 

1908 a  funkci starosty vykonával až do 
své smrti v roce 1917.

Zastupitelé:
1896 – 1901: Blecha Jan, Bouška Alois, 
Davídek Jan, Hála Josef, Lelnifa Jan, 
Nouša Josef, Novák Jan, Suchý Josef, 
Špaček František, Šubrt Jan, Vaňha Josef, 
Vokurka Josef, Žižka Josef,
1908 – 1917: Froněk Josef – první radní, 
Cerman Antonín, Čepek Josef, Černý 
Alois, Davídek Josef, Doleček Jan, Kolo-
mazník Josef, Novák Jan, Novák Franti-
šek, Pechr Rudolf, Perman Antonín, Pe-
trlík Josef, Smolík Václav, Vaňha Josef, 
Vilda Stanislav, Voda Antonín, Vokurka 
Josef.

2. STAROSTA
František Novák,
majitel statku č. 11
Byl starostou v  le-
tech 1901 až 1908. 
Po dlouhá léta býval 

členem obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo:
1901 − 1908: Blecha Jan, Fiala Josef, 
Hedrlin Jan, Lelnifa Jan, Král Václav, 

Novák Jan, Suchý Josef, Šubrt Jan, Vaňha 
Josef, Vísek Antonín, Zeman Jan.

3. STAROSTA
Josef Froněk,
majitel továrny na 
výrobu margarinu 
a umělých tuků.
Starostou obce byl 
v  letech 1917  – 
1924

Zastupitelstvo:
1917  – 1924: Bě-
hounek Alois, Be-
nák Josef, Cerman 

Antonín, Čvančara Antonín, Davídek 
Josef, Fiala Antonín, Flegl Emil, Herout 
Josef, Lain František, Langr František, 
Krutská Marie, Novák František, Pokor-
ný František, Provazník Antonín, Pužej 
Josef, Reitman Václav, Smolík Václav, 
Svačina František, Špaček František, 
Šubrt Jan, Větrovský Jan, Vilda Stanislav, 
Vokurka Josef.

Libor Vrabec, kronikář

Tato soudnička byla zveřejněna v novi-
nách v roce 1922 pod názvem „ Soudní 
síň – dozvuky tanečního vínku“ vyšla 
následně i  v  dalším tehdejším tisku. 
Bohužel není uvedeno, o jaký novino-
vý titul se jednalo.

„Jménem zákona, nechte tu jabloň na 
pokoji!“
Dne 30.  července způsobil výtržnost 
při taneční zábavě 20letý dělník Václav 
Chýle, který po celý večer tančil s  Rů-
ženkou  X. Celý večer tancoval klidně, 
pak do něho vjel čert a počal tak povy-
kovati, že musil býti z hospody vyhozen. 
Ujal se ho jeho bratr Alois s kamarádem 
Ježkem a mířili s ním k domovu. Když 
došli k pomníku ve válce padlých vojí-
nů, popadl Chýle plot u pomníku, utrhl 
jej a počal jím mlátit do jabloně. Na jeho 
počínání díval se obecní satalický poli-
cajt a  hned na vzdálenost jednoho sta 
kroků počal křičeti: „Jménem zákona, 
nechte tu jabloň na pokoji!“ Ale Chýle 
nedbal na zákon, ani na běžícího k němu 
policajta a urazil jabloni větev, neboť byl 
přesvědčen, že se mu stalo v  hospodě 
příkoří. Strážník přiběhl a  pustil se do 
Chýleho. Ale nepochodil, neboť Chý-

le ho podrazil, urazil, porazil a  narazil 
mu nepočítaje v  to několik důkladných 
kopanců. Strážník se zvedl a šel do hos-
pody, kde tancoval četník a přivedl si ho 
i s posilou. Chýle byl přemožen, svázán 
a dopraven do obecní šatlavy. Z počát-
ku se zde choval klidně, ale pak všechno 
„zařízení“ rozbil a nakonec pustil se do 
dveří, které z druhé strany držel policajt 
se ženou a  dvěma satalickými občany. 
Dveře nárazům Chýleho dlouho neodo-
laly a on vyběhl na dvoreček, kde po tu-
hém zápase byl u pumpy sešpagátován. 
Obecní policajt přinesl kde jaký prová-
zek a pouta Chýlemu jak náleží upevnil. 
Nyní byla dobrá rada drahá. Ale obec-
ní policajt nepřišel do rozpaků, naložil 
Chýleho na trakař, přivázal ho k  němu 
a  jel do Vysočan. Cesta trvala nejméně 
dvě hodiny a skončila na policejní stráž-
nici. Obecní policajt setřel pot s  čela 
a vydal se s  trakařem na zpáteční cestu 
do Satalic.

Před senátem vrchního rady Švoráka byl 
Chýle souzen pro veřejné násilí a uráž-
ku stráže. Obžalovaný vymlouval se na 
opilost, nevěděl prý, co dělá. Ale výmlu-
va jeho byla vyvrácena předvolanými 

svědky. Obecní policajt vypovídal: „Už 
jsem 24  let policajtem a moc pánů od-
vezl z hospody na trakaři domů a to byli 
panečku jiní chlapíci nežli tenhle kluk, 
ale on byl holečku moc bujný. Já nevím, 
co ho to napadlo, že se do mě tak pus-
til, přece jsme neměli proti sobě žádnou 
zášť! Že né?“

Soud po poradě vyhověl žalobě státního 
zástupce dra. Česáka a  obžalovaného 
Chýleho odsoudil do těžkého žaláře na 
pět měsíců bezpodmínečně.

Dodatek:
Obecním policajtem byl tehdy pan Jan 
Špalek, který s rodinou bydlel v domě č. 2 
v  dnešní Nouzové ulici. Tento dům byl 
v  té době obecním majetkem a  součástí 
domu byla i šatlava.

Libor Vrabec, kronikář
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Majitelé pejsků, kteří nečerpají dvouletou 
úlevu za převzetí psa z útulků provozova-
ných na území hl. m. Prahy nebo úlevu 
poskytnutou majitelům psa, kteří přihlá-
sili psa do Evidence vedené Magistrátem 
hl. m. Prahy do 30 dnů ode dne označení 
psa čipem, zaplatí roční poplatek:

Poplatky je možné zaplatit bankovním 
převodem na účet č.  0502655998/6000, 
variabilní symbol 1341+ vaše číslo popis-

né domu (např. 134181 – pokud by byl pes 
držen v budově úřadu).

Držení nového psa nebo odstěhování či 
úhyn se ohlašuje do 15 dnů.
Každý pes musí mít unikátní číslo čipu. 
Pokud bude zjištěno (např.  v  případě 
ztráty psa nebo pokousání), že pes není 
řádně označen mikročipem, může vám 
být jako majiteli udělena pokuta ve správ-
ním řízení až 20 000 Kč. Zákon se na psa 
totiž bude dívat stejně, jako kdyby neměl 
platné očkování proti vzteklině. Pokud si 
pořídíte nového pejska, kterého nezare-
gistrujete, a  pes se zatoulá, bude s  vámi 
vedeno přestupkové řízení, přestože řád-
ně hradíte poplatek za držení psa (před-
chozího psa). Rovněž je třeba ohlašovat 
přestěhování psa nebo změnu držitele 
psa, jinak za něj nadále odpovídáte a máte 
povinnost hradit poplatek za držení psa.
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Dvě válečná 
výročí

Roční nájemné  za 
pozemky  je  třeba  
uhradit  do  konce  
dubna

25. března uplynulo již 75 let od tra-
gického náletu amerických leteckých 
svazů na Vysočany, Kbely, Čakovi-
ce a  také na Satalice, kde byly v háji 
a  okolo železniční trati uschována 
německá letadla. Bohužel tento nálet 
tříštivými pumami měl za následek 
nejen poničení 90  % procent domů, 
ale zejména 62 mrtvých, 60 těžce 
zraněných a 40 lehce našich spoluo-
bčanů. Při asanačních pracích skal 
podél železniční trati byla nedávno 
nalezena a zneškodněna nevybuchlá 
tříštivá puma z náletu v roce 1945. 
Jak je vidět, i 75 letech po válce stále 
hrozí, že může dojít k neštěstí, pokud 
by se s takovýmto nálezem zacházelo 
neopatrně.

Nájemné za po-
zemky ve vlast-
nictví (správě) 
městské části  
Praha -Satalice 
tj. především za-
hrádky K Radoni-
cům a v ulici Před Tratí je splatné do 
konce dubna 2020. Všechny nájemce 
prosíme o včasnou úhradu.
Nájemné je možné zaplatit v úřední 
dny po telefonické domluvě na ÚMČ 
Praha -Satalice, K Radonicům 81, Pra-
ha 9, v přízemí úřadu, tel.: 273 130 481, 
NEBO bankovním převodem na účet 
č. 9021- 502655998/6000.

V období od 1. 4. 2020 do 29. 4. 2020 
bude probíhat na katastrálním území č. 80 
– Satalice speciální ochranná deratizace. 
Na provedení celého zásahu budou pou-
žity voskové a granulované nástrahy, které 
budou kladeny do deratizačních staniček 
a do myších nor. Místo položené nástra-
hy bude opatřeno výstražnou cedulkou. 
Použité přípravky jsou schváleny Minis-
terstvem zdravotnictví ČR – hlavním hy-
gienikem ČR.

Před 75 lety, 9. května 1945 v 11.00 
přijeli do Satalic první vojáci 55. tan-
kové brigády pod velením generála 
Davida Dragunského. Tím skončila 
pro občany Satalic druhá světová vál-
ka a okupace.  

Libor Vrabec, kronikář

Generál Dragunsky 

Tanky ve Vinořské ulici u háje

Připomínáme platby - poplatek za psa 
a nájemné za pozemky!!!

• za prvního psa chovaného v  rodin-
ném domě 300 Kč a za druhého a kaž-
dého dalšího psa téhož držitele 600 Kč
• za prvního psa chovaného v bytě je 
1.500 Kč a za druhého a každého další-
ho psa téhož držitele 2 250 Kč
• je -li držitelem psa poživatel invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmu, anebo poživatel 
sirotčího důchodu, anebo osoba starší 
65  let činí sazba poplatku 200 Kč za 
jednoho psa a 300 Kč za druhého a ka-
ždého dalšího psa téhož držitele
• za psa určeného a užívaného k hlídá-
ní objektů, jehož držitelem je právnic-
ká osoba, která je současně vlastníkem 
hlídaného objektu, činí 600 Kč za jed-
noho psa a 900 Kč za druhého a každé-
ho dalšího psa téhož držitele

DERATIZACE


